
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٥/٠٥/٢٠٢٠  
  

التغیرمن أول   التغیر الیومي  قیمة المؤشر  مؤشرات السوق
  القیمة السوقیة  حجم التداول  قیمة التداول  السنة

 EGX 30(  10,081.96 -1.16% -22.66% 386,491,712 127,717,640 287,663,820,207مؤشر (

 EGX 50(  1,526.37 -2.26% -29.00% 468,505,312 178,475,944 355,851,588,123مؤشر (
 EGX 70(  1,150.11 -2.53%  -9.97% 168,995,120 96,180,186 166,394,459,611مؤشر (
 EGX 100(  1,088.93 -1.12% -36.95% 555,486,848 223,897,826 454,058,279,819مؤشر (

  عناوین االخبار
 كشف تأثیر تداعیات انتشار فیروس كورونا على عة تالقل

أعمالھا وتؤكد عمل المصریة للتكریر بكامل طاقتھا اإلنتاجیة 
 ١٤٫٩رغم زیادة االیرادات إلى  ٢٠١٩وتتحول للخسائر في 

  ملیار جنیھ
  مواجھة شركات مقیدة تضع ورقة مقترحات للصمود في

  »كورونا«
  مایو  ٧التحكیم عامر جروب: النظر في دعوى بطالن حكم

  الجاري 
  قرشاً  ٣٠مساھمو "ایكون" یقرون توزیع كوبون نقدي بواقع

  للسھم
 المؤسسة الدولیة “ملیون دوالر تمویل طارئ لمصر من  ١٠٠

  ”اإلسالمیة
  وزیر السیاحة: عدد من الدول استفسرت من مصر عن إمكانیة

  یران وإیفاد سائحین فتح الط
  لدعم السوق ” اء المصریةھیئة الدو“إجراءات استثنائیة من

  المحلى 
  سھر الدماطي: تمویل صندوق النقد الدولي لمصر لن یقل عن

  ملیار دوالر  ٥
  حتى أول  %٢٥تشغیل الفنادق السیاحیة بنسبة حدھا األقصى

  یونیو
  تحسن طفیف لثقة المستثمرین في منطقة الیورو  
  ٢٠٠٩نشاط المصانع في ألمانیا یتراجع ألدنى مستوى منذ  
 أصفار من عملتھا المتراجعة ٤توافق على حذف ان إیر  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٩  ١٣٧  ٤٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
تؤكد و على أعمالھاات انتشار فیروس كورونا القلعة تكشف تأثیر تداعی

تتحول للخسائر في و عمل المصریة للتكریر بكامل طاقتھا اإلنتاجیة
  ملیار جنیھ ١٤٫٩رغم زیادة االیرادات إلى  ٢٠١٩

مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركتھ تأثرت بتداعیات قال 
ول العالم.وأضاف انتشار الفیروس شأنھا شأن جمیع الشركات األخرى ح

یوم االثنین، أنھ في ظل استمرار تداعیات انتشار  أحمد ھیكل، في بیان
) منذ بدایة العام الجاري، وما ترتب علیھ من انخفاض ١٩-فیروس (كوفید

النفط العالمیة إلى مستویات غیر مسبوقة مع تراجع معدالت الطلب  أسعار
وقع اإلدارة أن تتأثر وانخفاض فجوة األسعار بین المازوت والدیزل، تت

ربحیة مشروع الشركة المصریة للتكریر بشكل سلبي ملحوظ خالل عامھ 
كل، انخفاض نتائج األنشطة المتعلقة بقطاعي التشغیلي األول.وتوقع ھی

نت والتعدین على خلفیة استمرار تراجع الطلب وتباطؤ أنشطة األسم
ركات كثیفة اإلنشاءات في السوق المصري، إلى جانب تأثر نتائج الش

االعتماد على أنشطة التصدیر بالتحدیات الراھنة وأبرزھا إغالق الحدود 
. وأضاف ھیكل، أن اإلدارة تتوقع استمرار وتباطؤ حركة التجارة العالمیة

القوي للشركات التابعة األخرى مع تحسن أداءھا التشغیلي، وخاصة األداء 
وء ما حظى بھ شركة مزارع دینا والشركة الوطنیة للطباعة، في ض

الشركتان من قدرة على الحفاظ على أسعار البیع واالستفادة من انخفاض 
قال مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة تاج.تكالیف الخامات ومدخالت اإلن

ً بكامل طاقتھ القلعة، إن  مشروع الشركة المصریة للتكریر یعمل حالیا
ر قامت بتورید اإلنتاجیة.وأضاف أحمد ھیكل في بیان، أن المصریة للتكری

ً من  ٢٫٨ملیون طن من المنتجات البترولیة، منھا  ٣٫١ ملیون طن تقریبا
ة المصریة العامة للبترول، باإلضافة إلى بیع المنتجات المكررة إلى الھیئ

ألف طن من الكبریت إلى  ٤٠ألف طن من الفحم البترولي و ٢٦٥ نحو
ومنتصف  ٢٠١٩شركات تصنیع األسمنت واألسمدة، وذلك بین أغسطس 

مارس الماضي.وبحسب البیان، حقق مشروع الشركة المصریة للتكریر 
ً تشغیلیة بقیمة  ً صافي المبیعات ناقص ملیون دوالر  ١٦٠أرباحا تقریبا
ج والتكالیف المتغیرة خالل الربع األخیر من عام تكلفة مدخالت اإلنتا

ً بتراجع أسعار المازوت خالل الفترة الماضیة بال٢٠١٩ مقارنة ، ومدعوما
وتجدر اإلشارة إلى عدم تسجیل األرباح التشغیلیة .مع أسعار السوالر

للشركة المصریة للتكریر على قائمة الدخل، حیث تم توظیفھا في خفض 
حت اإلنشاء" بمیزانیتھا، غیر أن الشركة تم تصنیفھا قیمة بند "مشروعات ت

ً من الربع األول من عام  م تجمیع وسیت ٢٠٢٠ضمن أصول القلعة اعتبارا
ً من ینایر الماضي. أظھرت القوائم المالیة أرباحھا على قوائمھا المالیة بدءا

، ٢٠١٩المجمعة لشركة القلعة لالستشارات المالیة  تحولھا للخسائر خالل 
أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، أنھا حققت على 

ملیون جنیھ  ٩٢٩٫٠٦ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ١٫٥٢خسائر بلغت 
ملیار  ١٤٫٩.وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام الماضي إلى ٢٠١٨في 

ملیار جنیھ في العام السابق لھ.وعلى  ١٣٫٣٨جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
ملیون جنیھ خالل  ٣٣٤٫٢عمال المستقلة، حققت خسائر بقیمة مستوى اال

العام السابق  ملیون جنیھ في ٢١٩٫٥٤العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 
لھ.وارتفعت خسائر الشركة المستقلة من التشغیل خالل العام الماضي إلى 

ملیون جنیھ في العام  ٨٩٫٦٧ئر بلغت ملیون جنیھ، مقابل خسا ٣٥٤
ملیون جنیھ خالل الفترة  ٩٠١٫٢٣ققت القلعة خسائر بقیمة السابق لھ.وح

ملیون جنیھ  ١٠٦٫٤٤من ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وعلى ٢٠١٨بالفترة المقارنة من 

بالمائة،  ١٨٣تفعت خسائر الشركة بنسبة مستوى األعمال المستقلة فقد ار

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ١٠٫٤٩    ٥٫٩٠  سوھاج الوطنیة
   ١٠٫٣٨    ٢٠٫٠٠  أورانج

  ٩٫٩٩    ٣٠٫٩٤  العامة للصوامع والتخزین
  ٩٫٩٤    ١١٫٢٨  جالكسو سمیثكالین

  ٩٫٩٤    ١٢٫٠٦  ممفیس لالدویة

 

  السعرأسھم من حیث االنخفاض في  ٥اقل 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم
 -١٠٫٠٠    ١٫٦٢   أطلس
 -١٠٫٠٠    ١٫٤٠  دایس

 -١٠٫٠٠    ٠٫١٨  الخلیج لالستثمارات العربیة
 -٩٫٩٩    ٠٫٦٣  كابو

 -٩٫٩٧    ٥٫١٥  جولدن كوست

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  قیمة التداول  السھم

  ٦١٫٤٠    ٧٤،٤٦٦،٣٥٢  البنك التجاري الدولي
  ١٠٫٤٠    ٢٧،٢١١،٧٨٢  ھیرمس

  ٤٫٣٨    ٢٥،١٧٦،٤٣٦  مستشفي كلیوباترا
  ١٫١٨    ٢٥،٠٩٣،٤٧٢  بالم ھیلز

  ٨٫٢٠    ٢٢،٧٦٤،٢٤٤  السویدى الیكتریك

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  كمیة التداول  السھم  

  ٠٫٣٤    ٢٨،٨٩٢،٨٠٢  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٣٧    ٢٧،٣٣٨،٥١٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫١٨    ٢١،٣٥٣،٦٩٧  بالم ھیلز
  ١٫٣٣    ١٣،٢٤٧،٤٩٤  القلعة
  ٠٫٨٥    ١١،٥٨٥،٢٣٥  عتاقة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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، مقابل  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر ٢١٩٫٩لتصل إلى 
.وتراجعت ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٧٧٫٦٤خسائر بلغت 

ملیون جنیھ،  ٧٤٫٥٤ة إلى إیرادات استشارات الشركة المستقلة خالل الفتر
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام  ٧٩٫٥٩مقابل إیرادات بقیمة 

  المصدر: مباشر الماضي.

  »كورونا«شركات مقیدة تضع ورقة مقترحات للصمود في مواجھة 
لتقسیط » المالیة«رة وزارة أجمع مسؤولو شركات مُقیدة على أن مباد

ا، فیما طرحوا مجموعة من المطالب ٢٠١٩ضریبة  ً إیجابیً ، تعد أمرا
 »كورونا«والمقترحات لدعم أعمالھم فى مواجھة تداعیات فیروس 

المستجد، الذى ضغط على القطاعات االقتصادیة وإیراداتھا.طالب مسؤولو 
لمستشفیات، الشركات المُنتمیة لقطاعات الفنادق، والتصدیر، وا

والمقاوالت، المزید من الدعم عبر خفض الضریبة بشكل مباشر، أو مد 
اء خفض ألسعار ، وإجر٢٠٢٠أقساط عملیة التحصیل حتى نھایة 

ء والمیاه أسوة بقطاع الصناعة.تضمنت الشركات التى الخدمات كالكھربا
أوراسكوم للتنمیة، ومستشفى «عن المبادرة » المال«استطلعت رأیھا 

باترا، ودایس للمالبس الجاھزة، والنصر لألعمال المدنیة، ومصر كلیو
ارة المالیة كانت وز».للفنادق، وبیرامیزا للمنشآت السیاحیة والفندقیة

قطاعات مختلفة، لتقسیط ضریبة  ١٠یستفید منھا  أعلنت مؤخرا مبادرة
بنھایة  ٥٠فى مایو، و% ٣٠فى إبریل، و % ٢٠،عبر سداد %٢٠١٩
 من سدادھا بالكامل نھایة إبریل، دون أى غرامات أو بدال ٢٠٢٠یونیو 

  فوائد تأخیر.

فعات إیجابى ونحتاج المزید ٦ ُ   كیانات: سداد الضریبة على د

المنشآت «أعلنت الوزارة استفادتھا من المبادرة من بین القطاعات التى 
، وقطاع المستشفیات، والمقاوالت، واألندیة والمنشآت »السیاحیة والفندقیة

املة بالمجال الریاضى المتأثرة سلبا من تداعیات أزمة كورونا، القطاع الع
المنشآت «ناء الصناعى خاصة الشركات التى تعمل بمجال التصدیر، باستث

العاملة فى القطاع الغذائى والدوائى ومستلزمات الرعایة الصناعیة 
  ».الصحیة والمنظفات

ضو المنتدب لشركة قال عبدالحمید أبو یوسف، الع: أوراسكوم للتنمیة
لتنمیة إن مبادرة تقسیط ضریبة الدخل بجانب المبادرات السابقة أوراسكوم ل

آت الفندقیة من الدولة التى تضمنت إسقاط الضریبة العقاریة على المنش
القیمة «أشھر، وتقسیط سداد االلتزامات الخاصة  ٦والسیاحیة لمدة 

دة تدعم القطاع الذى مبادرات جی» المضافة، وأسعار الكھرباء، والغاز
خطوة جیدة «تعرض ألضرار كبیرة نتیجة تداعیات فیروس كورونا.تابع: 

رة ممكنة على الموظفین ألطول فت تسمح لنا كقطاع كثیف العمالة بالحفاظ
أشار إلى أن القطاع السیاحى بحاجة ».فى مواجھة تداعیات األزمة الراھنة

ً بخفض أسعار ا لكھرباء بعد مرور األوضاع إلى المزید من الدعم، مطالبا
المُتعلقة بفیروس كورونا، التى یعقبھا اشتعال المنافسة بین الدول لتعویض 

لقطاعین العقاري، وإدارة قع أبو یوسف أن یساھم افترة الركود الحالیة.تو
المدن بالنسبة األكبر من إیرادات الشركة بالربع الثانى من العام الحالى 

أدت إلى إغالق الفنادق بالكامل، ما یترتب علیھ نتیجة أزمة الفیروس التى 
من إیرادات أوراسكوم  ٣٢تراجع إیرادات ھذا القطاع الذى ساھم بنحو %

، ما ٢٠١٩ادات أوراسكوم للتنمیة فى .بلغ إجمالى إیر٢٠١٩فى للتنمیة 
ملیارات جنیھ، بزیادة  ٤ملیار جنیھ، متجاوزة المستھدف البالغ  ٤٫٧قیمتھ 

  .٢٠١٨العام السابق مقارنة ب ٣٨٫٨%

  

وصف أحمد عز الدین، الرئیس : مجموعة مستشفیات كلیوباترا
شفیات كلیوباترا، القرار بالممتاز، الفتا إلى التنفیذى لمجموعة مست

مقدمى الرعایة الصحیة، ھ كان أحد المطالبات التى أدرجتھا غرفة أن
فعت إلى مجلس  باتحاد الصناعات المصریة، فى مذكرة رُ
الوزراء.قال عز الدین إنھ من الضرورى خفض أسعار المیاه، 

التزاماتھا والكھرباء للمستشفیات أسوة بقطاع الصناعة، فى ظل 
التى تشمل توفیر البیئة المالئمة للعاملین بھ فى مواجھة 

ملتزمة بالخطط االستثماریة التى » وباتراكلی«األمراض.أكد أن 
أعلنت عنھا سابقا للعام الحالي، بجانب الحفاظ بشكل كلى على 
العمالة لدیھا، وصرف مرتباتھا كاملة، بجانب خدمات التأمین 

  الحیاة.الصحي، والتأمین على 

وصف مجدى عزب، رئیس : بیرامیزا للمنشآت السیاحیة والفندقیة
الفنادق، القرار أنھ خطوة إیجابیة، وأفضل  شركة بیرامیزا إلدارة

فعة واحدة.لكنھ أشار فى الوقت نفسھ إلى  ُ من أن یتم سداد الضریبة د
أشھر  ٣أن الجمیع فى حاجة للمزید من التیسیرات، ال سیما أن 

اللھم سداد الضریبة لن تكون كافیة كى یستعید القطاع التى سیتم خ
بابیة المشھد، ما یبدو معھ أن قدرتھ على العمل فیھا، ال سیما مع ض

الشركات ستحتاج الى عام كامل لتجاوز ھذه المحنةیرى أنھ كان 
من األفضل أن یتم سداد الضریبة على أقساط حتى نھایة العام، ألن 

حال استمرار -دون وجود عائد  السداد فى األشھر المذكورة
 یؤدى للضغط على باقى أوجھ اإلنفاق األخرى، كالخطط -اإلغالق

فنادق  ٦لدیھا » بیرامیزا«التوسعیة، واالستثمارات.لفت إلى أن 
بمحافظات مختلفة، بخالف الموجود بالقاھرة خضعت لقرار 
اإلغالق الكلي.سجل صافى أرباح بیرامیزا المًجمعة العام الماضى 

، ویبلغ ٢٠١٨ملیون جنیھ فى  ٥٣ملیون جنیھ، مقارنة بـ  ٣٧٫٤
  ملیون سھم. ٢١٫٦ملیون جنیھ، على  ٤٣٢رأسمالھا 

قال فیكتور فخري، عضو مجلس إدارة : دایس للمالبس الجاھزة
شركة دایس للمالبس الجاھزة، إنھا مبادرة جیدة إال أن المصدرین 

الیة.كانت دایس بحاجة لمزید من الدعم من خالل توفیر سیولة م
إحدى الشركات المُصدرة التى قامت بتوقیع اتفاق مع وزارة المالیة، 

دعم الصادرات لصرف مبالغ المساندة التصدیریة  وصندوق
سابقا، بأن مستحقات دایس » المال«المتأخرة.كان فخرى صرح لـ

  ملیون جنیھ. ٢٠٠لدى صندوق تنمیة الصادرات تصل إلى 
شركة مصر للفنادق، إنھا مبادرة طیة، رئیس قال عمرو ع: مصر للفنادق

م كخفض الضریبة بشكل جیدة إال أن قطاع السیاحة بحاجة لمزید من الدع
القطاع بحاجة لمزید من اإلجراءات الداعمة، لإلبقاء على «مباشر.تابع: 

یشار إلى ».العمالة أطول فترة ممكنة، فى ظل نسب إشغال شبھ صفریة
خالل النصف األول من العام المالى الحالى  أن أرباح مصر للفنادق سجلت

ملیون جنیھ  ١٢٤مع  ملیون جنیھ، مقارنة ١١٧، ما قیمتھ ٢٠٢٠- ٢٠١٩
  فى الفترة المناظرة من العام المالى السابق.

قال ھانى حماد، رئیس النصر لألعمال المدنیة، : النصر لألعمال المدنیة
لمستحقات الضریبیة، إن القرار إیجابى ویوفر الحلول للمقاول بشأن ا

فعة واحدة.أشار إلى أھمیة  ُ ویمنحھ مساحة لتقسیط المبلغ بدال من سداده د
ما یعد محفزا » كورونا«أن یتم االستمرار بالعمل بھذا القرار عقب أزمة 

ما  ٢٠١٩داد ضرائبھا.سجل صافى أرباح الشركة فى قویا للشركات لس
، ٢٠١٨ون جنیھ فى ملی ٥٤٫٥ملیون جنیھ، مقارنة مع  ٤٢٫٣٧قیمتھ 

ملیون جنیھ  ٢٩٩ملیون جنیھ، مقارنة  ٢٧٣بجانب تراجع اإلیرادات إلى 
  مصدر: المالال.  ٨٢٠١فى 



 

 

  مایو الجاري  ٧عامر جروب: النظر في دعوى بطالن حكم التحكیم 
) وشركة AMERأعلنت كل من شركة عامر القابضة (عامر جروب) (

 ١٣٦لسنة  ٤٢)، عن تأجیل الدعوى رقم PORTبورتو القابضة (
قضائیة تجاریة استئناف عالى مأموریة شمال القاھرة والخاصة ببطالن 

ملیون  ٣٨٫٩تحكیم بأحقیة عامر القابضة وعامر سوریا في مبلغ حكم ال
البورصة مایو الجاري، وفقا لبیان  ٧دوالر، وذلك إلى جلسة 

ورتو في بیان سابق لھا إنھا تسعى فى الوقت المصریة.قالت مجموعة ب
الحالى إلى الحصول على صیغة تنفیذ حكم تحكیم دولى لصالحھا بقیمة 

ا فى نزاع مشروع بورتو طرسوس، مضفة إنھا ملیون دوالر تقریبً  ٤٠
قامت بإیداع طلب الحصول على صیغة التنفیذ بإدارة إیداع شئون التحكیم 

یر بالذكر أن عامرجروب كانت قد قالت القاھرة.جدبمجمع محاكم شمال 
ملیون جنیھ بغرض توفیر  ٥٠٠أنھا تدرس إصدار سندات توریق بحوالى 

عات عقاریة تطورھا الشركة، حیث قالت السیولة الالزمة لتمویل مشرو
مصادر في إحدى التصریحات الصحفیة إن الشركة فى مرحلة الدراسة 

وبین آلیات تمویل اخرى  فاضل بینھالتوریق السندات المزمعة؛ حیث ت
لتوفیر احتیاجاتھا التمویلیة.شركة عامر جروب ھي واحدة من أكبر وأھم 

م تأسیسھا على ید منصور عامر الشركات العقاریة في مصر، والتي قد ت
ً، وقد تمكنت بورتو طوال  ٢٠٠٥مؤسس بورتو جروب في عام  میالدیا

حتى أصبحت لھا مكانة  المشروعات ھذه الفترة من التوسع وبناء العدید من
رائدة في القطاع العقاري لتصبح من كبرى الشركات الخاصة في السوق 

  المصدر: مباشر المصري.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قرشاً  ٣٠مساھمو "ایكون" یقرون توزیع كوبون نقدي بواقع 
  للسھم

ت الجمعیة العامة العادیة لشركة الصناعات الھندسیة اعتمد
اب توزیع األرباح عن ایكون، حس -المعماریة لإلنشاء والتعمیر 

العام الماضي المقترح من مجلس اإلدارة بإجراء توزیعات نقدیة 
ھمین.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم على المسا

ً لكل  ٣٠دي بواقع االثنین، إن العمومیة أقرت توزیع كوبون نق قرشا
سھم عن أرباح العام الماضي.وصدقت الجمعیة على تقریر مجلس 

لقوائم المالیة عن العام الماضي، وإخالء طرف المجلس اإلدارة وا
ارة لدورة جدیدة عن الفترة.وقررت إعادة تشكیل مجلس اإلد

كالتالي:وعلى صعید العمومیة غیر العادیة، وافقت الجمعیة على 
) من النظام األساسي بشأن مركز والمحل القانوني ٤مادة (تعدیل ال

ملیون  ١٥٠في ربح بلغ ،  صا٢٠١٩للشركة.وحققت الشركة خالل 
ً خالل  ٣٧٤٫٥٦جنیھ، مقابل  .وارتفعت ٢٠١٨ملیون جنیھ أرباحا

 ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر ١٫٦لتسجل  ٢٠١٩شركة في إیرادات ال
ع األخذ في االعتبار حقوق ، م٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٫٤١، مقابل 

األقلیة.وعلى صعید القوائم المستقلة، ارتفع صافي ربح الشركة 
ملیون جنیھ بنھایة  ٥٥٫٤٨العام الماضي حیث سجلت  خالل

المصدر: .٢٠١٨ملیون جنیھ صافي ربح في  ٣٦٫٥٨، مقابل  دیسمبر

  مباشر

  

  



 

 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
المؤسسة الدولیة “تمویل طارئ لمصر من ملیون دوالر  ١٠٠

  ”اإلسالمیة
اتفاقیة تمویل بقیمة وقعت المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة، 

لعامة للسلع التموینیة، لتغطیة احتیاجات ملیون دوالر مع الھیئة ا ١٠٠
الحكومة المصریة من السلع اإلستراتیجیة األساسیة فى ظل تفشى فیروس 

ج اعتماد التمویل، ضمن إطار اتفاقیة المرابحة الرئیسیة كورونا.ویندر
یل قدرات الھیئة العامة المبرمة بین مصر والمؤسسة. وسوف یعزز التمو

، األسوأ ”كورونا“للسلع التموینیة فى مصر للتخفیف من تأثیرات جائحة 
ھا منذ عقود، من خالل تأمین واردات السلع الغذائیة.وسیتم من نوع

ألف طن من  ١٠٠ألف طن من القمح و ٢٤٠یل لشراء استخدام التمو
رة فى بیان، إن السكر.وقالت المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجا

الدكتور على المصیلحى وزیر التموین والتجارة الداخلیة ثمن تعاون 
العامة للسلع التموینیة سواء ھذا العام او األعوام  المؤسسة مع الھیئة
ى فى االستجابة الفوریة من خالل ھذه االتفاقیة من قبل السابقة، والذى تجل

ى مثل ھذه الظروف المؤسسة لتلبیة الحاجات الضروریة والعاجلة ف
االستثنائیة التى تمر بھا مصر والعالم بأجمعھ.وقال ھانى سالم سنبل، 

یذى للمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة إن التمویل الرئیس التنف
اده من قبل المؤسسة یھدف على وجھ التحدید إلى دعم استیراد الذى تم اعتم

ر، وھما سلعتان أساسیتان لألمن السلع األساسیة الحیویة مثل القمح والسك
ارة الغذائى فى مصر.وأكد التزام المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التج

 ببذل قصارى جھدھا للمساعدة فى تحقیق استدامة توفیر المواد الغذائیة
األساسیة فى مصر خالل ھذه المرحلة التى یواجھ فیھا االقتصاد العالمى 

ا الوباء غیرالمسبوق.وتدعم المؤسسة الدولیة تحدیات كبیرة نتیجة تأثیر ھذ
المصریة من  جھود الحكومة ٢٠١٨اإلسالمیة لتمویل التجارة منذ العام 

امة للسلع خالل تسھیالت التمویل التجارى التى تستفید منھا الھیئة الع
التموینیة، أكبر مشتر للقمح فى مصر.كما قدمت المؤسسة تسھیالت تمویل 

 ١٫٣الستیراد  ٢٠١٩ر تم استخدامھا فى عام ملیون دوال ٣٩٣بقیمة 
  المصدر: جریدة البورصة ألف طن من األرز. ١٣٠ملیون طن من القمح و

ر ملیا ٥سھر الدماطي: تمویل صندوق النقد الدولي لمصر لن یقل عن 
  دوالر 

أكدت الخبیرة المصرفیة ، أن معظم دول العالم بعد أزمة فیروس 
مالیة من صندوق النقد الدولي، مشیرة  في حاجة إلى مساندة» كورونا«

یصل في » وناكور«إلى أن الصندوق یقدم تمویال للدول المتضررة من 
بعض األحیان إلى مائة ملیار دوالر، والھدف من ھذا التمویل ھو إعادة 

ة اإلنتاج وإصالح تأثیر الجائحة علي االقتصادوأضافت خالل تشغیل عجل
الذي یذاع » یومیات ناقد«ي برنامجھ حوارھا مع اإلعالمي محمد ناقد ف

أن موقف ، »یوتیوب«على قناتھ الخاصة بموقع التواصل االجتماعي 
مصر االقتصادي جید مقارنة بدول أخرى من حیث االحتیاطي األجنبي، 

البنك المركزي وقطاع الضرائب من أجل دعم كافة  وذلك نتیجة مبادرة
ا علي االقتصاد المصري قطاعات الدولة والتخفیف من أثر أزمة كورون

أن طلب مصر لھذا التمویل خطوة جیدة علي » الدماطي«وأوضحت 
صالح االقتصادي وكذلك لھ أھمیة كبیرة من أجل تأمین طریق اإل

ي وتأمین شراء لقاح فیروس االحتیاجات األساسیة ومنھا القطاع الصح
ة وتغطیة االحتیاطي من السلع األساسیةورجحت أن یكون قیم» كورونا«

  

وزیر السیاحة: عدد من الدول استفسرت من مصر عن إمكانیة فتح 
   الطیران وإیفاد سائحین

قال الدكتور خالد العناني، وزیر السیاحة واآلثار، أن ھناك بعض الدول 
استفسرت من مصر عن مدى إمكانیة فتح الطیران واستقبال عدد من 

المقبلین.أضاف خالل مداخلة ھاتفیة  السائحین في شھري یونیو ویولیو
المذاع على قناة صدى البلد، أنھ تم الرد ” على مسئولیتي“مع برنامج 

على ھذه االستفسارات بأنھ لم یوجد حتى اآلن ارشادات حالیة فیما 
یخص عودة السیاحة الخارجیة.وتابع وزیر السیاحة أنھ من المقرر عقد 

یاحة العالمیة لبحث إمكانیة عودة اجتماع األسبوع المقبل مع منظمة الس
ا:  ً عشان كده أنا مش عایز أقول دلوقتي ” السیاحة الخارجیة، مضیف

وأكد على أن قرار عودة السیاحة الخارجیة مرھون ”.ھنفتح امتى
بالدول المصدرة للسیاحة من وإلى مصر.وأشار وزیر السیاحة إلى أن 

التكلفة بما یتماشى أسعار رحالت الطیران وكذلك الفنادق ستكون بسعر 
واإلجراءات.وقال إن المستثمرین وأصحاب الفنادق أكدوا على أنھم لن 

  المصدر: حابىیسعوا إلى الربح خالل الفترة الحالیة.

  لدعم السوق المحلى ” ھیئة الدواء المصریة“إجراءات استثنائیة من 
أصدرت ھیئة الدواء المصریة، مجموعة من اإلجراءات االستثنائیة 

” كورونا“سوق الدواء فى ظل الوضع الراھن لتفشى فیروس  لدعم
واعتباره جائحة عالمیة.وقررت الھیئة تسھیل إجراءات اإلفراج 
الجمركى عن األدویة واألجھزة والمستلزمات والبضائع الطبیة وإتاحة 

الطبیة الخاصة بالوقایة من المطھرات والمستلزمات 
مل تشكیل لجان علمیة الفیروس.وأوضحت الھیئة أن اإلجراءات تش

استثنائیة لمتابعة وتقییم كل ما یجرى فى األوساط العلمیة محلیا وعالمیا 
واإلطالع على كافة التحدیثات العلمیة والطبیة فى التجارب السریریة 

ثبت فاعلیتھا فى مجابھة الجاریة وتقییم كافة المستحضرات التى قد ی
استباقیة لتسھیل  ، مع وضع خطة”كورونا“عدوى اإلصابة بفیروس 

إجراءات تسجیل المستحضرات التى قد یثبت دورھا فى الوقایة أو 
العالج من الفیروس.كما تشمل اإلجراءات اإلفراج العاجل للشحنات 

حیث  الواردة لألدویة والمستلزمات الطبیة الخاصة بمواجھة الجائحة،
إفراج عن  ١٢٠٠وما یقرب من  ١٦٢٤بلغت عدد إفراجات الخامات 

تحضرات تامة الصنع. بجانب دعم شركات إنتاج المطھرات بتقدیم مس
حصص محددة من الكحول اإلیثیلى بسعر مخفض للمساعدة فى توفیر 
المطھرات لالستخدام الشخصى والعام حیث تم إصدار موافقات تسمیح 

شركة.وقالت  ٣٠طن لـ ٤٢٠٠جمالیة تصل بكمیات إ %٩٦الكحول 
ماد إجراءات استثنائیة لسرعة إصدار الھیئة إن التسھیالت تشمل اعت

إخطارات تسجیل المطھرات خالل یوم عمل واحد وتعدیل إجراء 
أشھر بعد العرض على  ٦دراسات الثبات إلى فترة أسبوعین بدال من 

یالت تحت من التشغ %٥٠اللجان المختصة حیث تم اإلفراج عن 
اء التسجیل بموجب مطابقة تحلیلھا من معامل الھیئة، مع استثن

مستحضرات المطھرات السائلة الحاصلة على موافقة ھیئة الغذاء 
.باإلضافة إلى اإلصدار الفورى للموافقات FDAوالدواء األمریكیة 

الخاصة لتصنیع وتداول كافة مستحضرات جیل األیدى ومستلزمات 
الكحول والمواد المطھرة بنسبة كحول إیثیلى ال  التطھیر الشخصى من

الشركات للتقدم لتعدیل نسبة مكون الكحول ، مع حث %٧٠تقل عن 



 

 

القرض ما بین أربع إلى ستة ملیارات دوالر حیث یتم تحدید قیمة القرض 
، منھا قدر المشاركة في الصندوق وكذلك موقف من خالل بعض الشروط

وااللتزام باإلصالح الدولة المصریة من القروض وما علیھا من أقساط 
االقتصادي، مؤكدة أن ھذا التمویل فرصة جیدة خاصة أن الفائدة ومدة 

د القرض مناسبة، وال تمثل أي ضغط علي االقتصاد المصري سدا
ستطاعت أن تحقق معادلة التغیر إلى أن الحكومة ا» الدماطي«وأشارت 

صري في المجتمع المصري خالل أزمة كورونا، مؤكدة أن االقتصاد الم
سوف یحقق معدل نمو أفضل حیث ینطلق االقتصاد بشكل أفضل ولن 

ي سوف تجتاح العدید من الدول، وذلك بسبب یتعرض إلي حالة الركود الت
ید منذ فترة مما حقق إجراءات اإلصالح التي تعمل علیھا الحكومة بشكل ج

تطور في المؤشرات االقتصادیة بشكل غیر مسبوق.جدیر بالذكر أن 
نقد الدولي، قال إن مجلسھ التنفیذي وافق على مساعدات مالیة صندوق ال

لنیجیریا لدعم استجابة البلد المنتج للنفط ملیار دوالر  ٣٫٤طارئة بقیمة 
صندوق النقد أنھ لجائحة فیروس كورونا، ھكذا ذكرت رویترز.وأضاف 

یبقى على تواصل وثیق مع السلطات النیجیریة ومستعد لتقدیم مشورة 
  سیاسة والمزید من الدعم عند الحاجة. لصانعي ال

 أول یونیوحتى  %٢٥تشغیل الفنادق السیاحیة بنسبة حدھا األقصى 
ً، العتماد    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، اجتماعا

عدد من ضوابط اإلقامة بالفنادق بالنسبة للسیاحة الداخلیة، بالتنسیق بین 
ً إلرشادات منظمة وزارتى السیاحة  واآلثار والصحة والسكان، ووفقا

الصحة العالمیة، حسبما ذكرت صفحة مجلس الوزراء.حضر االجتماع 
الدكتور خالد العنانى، وزیر السیاحة واآلثار، والدكتورة ھالة زاید، وزیرة 

د منار عنبة، وزیر الطیران المدني.وأوضح وزیر الصحة والسكان، ومحم
تماد عدد من ضوابط اإلقامة واالشتراطات بالفنادق السیاحة واآلثار اع

بالنسبة للسیاحة الداخلیة، بالتنسیق بین وزارتى السیاحة واآلثار، والصحة 
ً إلى وجود عدة  ً إلرشادات منظمة الصحة العالمیة، الفتا والسكان، ووفقا
اشتراطات أساسیة لمنح شھادة الصالحیة الصحیة، ومن بینھا ضرورة 

بتوفیر عیادة وطبیب بالفندق، بالتنسیق المستمر مع وزارة  قیام كل فندق
الصحة في ھذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقایة الشخصیة 
ومواد التعقیم المستخدمة، وعدم التعامل إال مع الشركات المعتمدة من 

كما تتضمن ھذه االشتراطات تشكیل فرق عمل  وزارة الصحة والسكان.
الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور  مشتركة بین

كما  على الفنادق والتأكد من استیفاء االشتراطات وجاھزیتھا للتشغیل.
تتضمن ھذه االشتراطات تشكیل فرق عمل مشتركة بین الغرفة وإدارة 
مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استیفاء 

  وجاھزیتھا للتشغیل.االشتراطات 

  

  

  

 %٧٠إلى النسبة المعتمدة كمطھر بنسبة  %٧٠اإلیثیلى األقل من 
للشركات الراغبة فى التصنیع.وبلغت عدد المستحضرات المسجلة 

مستحضرا  ١٣٠شركة تصنیع لدى الغیر و ٤٧مستحضرات لـ ١٠٥
ییر بیان مستحضرات مستوردة باإلضافة إلى قبول تغ ٧مصنعا و ٣١لـ

مستحضرا لزیادة نسبة مكون الكحول من أقل من  ١٣التركیب لعدد 
وأكثر.بجانب اعتماد لجان استثنائیة لسرعة إعداد  %٧٠إلى  %٧٠

واعتماد الخطوط االسترشادیة الخاصة بتصنیع وتقییم أجھزة التنفس 
ً للمعاییر العالمیة تنفیذا لتوجیھات الدولة  الصناعى محلیة الصنع وفقا

مل على التصنیع المحلى للمستلزمات واألجھزة الطبیة.والموافقة للع
على تجدید المھل الخاصة بتسجیل وتسعیر وإنتاج وتداول 
المستحضرات والمستلزمات الطبیة التى تدخل فى نطاق عمل الھیئة 

ً على مصالح  بشكل تلقائى وألول مرة فى تاریخ سوق الدواء حرصا
ً مع الوضع الراھن الذى تمر بھ الشركات وعدم اإلضرار بھا وتما شیا

البالد.وتتضمن االجراءات السماح باإلفراج الجمركى عن 
المستحضرات والمستلزمات الطبیة والمواد الخام المستوردة بصور 

توثیق من المستندات المقدمة من المستوردین دون التقید بشرط ال
األزمة  الغرف التجاریة والسفارات المصریة فى الخارج لحین انقضاء

ً على مصالح الشركات وعدم  الراھنة بالتنسیق مع وزارة المالیة حرصا
ً على توافر المستحضرات والمستلزمات الطبیة  اإلضرار بھا وضمانا
والخامات الدوائیة بالسوق المصرى.باإلضافة إلى سرعة إصدار 

قات الالزمة لإلفراج عن المستحضرات الصیدلیة بعد إضافة أو المواف
ً على سرعة توافر تغییر م صادر المواد الخام الفعالة حرصا

المستحضرات الالزمة لتلبیة احتیاجات السوق المصرى المتزایدة فى 
ظل مجابھة العدوى الفیروسیة بكورونا.كما شملت التسھیالت اعتماد 

إصدار الموافقات الالزمة لتغییر أو إضافة إجراءات استثنائیة لسرعة 
الة وإصدار الموافقات االستیرادیة الالزمة مصادر المواد الخام الفع

أیام عمل على أن تكون تلك  ٣الستیراد الخامات الدوائیة خالل 
الموافقات صالحة للشحن الكلى والجزئى.بجانب السماح بقبول شھادات 

 ٦م الفعالة منتھیة الصالحیة لمدة الجودة الخاصة بمصانع المواد الخا
شھادات الجودة الخاصة بمصانع أشھر، وإعفاء الشركات من توثیق 

المواد الخام الفعالة وقبول العالقات التعاقدیة بین المصنع والمورد 
األجنبى عبر البرید اإللكترونى دون التقید بشرط تقدیم أصل الخطاب 

ً إلتاحة مصادر بدیلة للمواد الخا م المستخدمة فى تصنیع ضمانا
ً مع الوضع المستحضرات الصیدلیة ذات جودة وكفاءة عالیة  تماشیا

 ً الراھن الذى تمر بھ البالد.وأشارت ھیئة الدواء المصریة إلى أنھ بدءا
من إعالن منظمة الصحة العالمیة للعدوى الفیروسیة بكورونا جائحة 

ً على عالمیة تم اتخاذ جمیع اإلجراءات االحترازیة الالزم ة حفاظا
یث تم میكنة سالمة المواطنین وكافة العاملین فى القطاع الصیدلى ح

العمل بكافة شبابیك االستقبال المتواجدة بالھیئة من خالل روابط 
رابطا إلكترونیا  ١٢٥إلیكترونیة لكل اإلدارات وصلت إلى أكثر من 

مة دون یتم التعامل والتقدم من خاللھا لكافة المستندات والملفات الضخ
ً من مندوبى الشركات إال للضرورة القصوى و إتاحة الحاجة لحضور أیا

المزید من وسائل التواصل تلیفونیا وإلكترونیا للرد على االستفسارات 
المتعلقة بسیر العمل باإلدارات المختلفة اثناء مواعید العمل 
وبعدھا.یأتى ذلك فى ضوء االختصاصات التنظیمیة والتنفیذیة لھیئة 

واء المصریة ودورھا فى وضع السیاسات والخطط ومراجعة جمیع الد
واللوائح الرقابیة وتعدیلھا بھدف تطویرھا لمواكبة متطلبات األنظمة 

الجودة والسالمة الصحیة والمعاییر العالمیة التى تھدف لضمان توافر 
  المصدر: جریدة البورصةالمستحضرات والمستلزمات الطبیة بمصر.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   تحسن طفیف لثقة المستثمرین في منطقة الیورو

ة المستثمرین في منطقة الیورو بشكل طفیف، مع صورة أكثر تحسنت ثق
ً حیال التوقعات المستقبلیة بشأن االقتصاد.وأظھرت بیانات صادرة  تفاؤال

ة الیورو عن مؤشر "ثینتكس" یوم اإلثنین، أن مؤشر الثقة في اقتصاد منطق
 ٤٢٫٩نقطة خالل شھر مایو الجاري، مقابل سالب  ٤١٫٨سجل سالب 

ر الماضي.وكانت تقدیرات المحللین تشیر إلى ان ثقة نقطة في الشھ
نقطة خالل نفس  ٢٥٫٩المستثمرین في منطقة الیورو سوف تسجل سالب 

الفترة.وسجل مؤشر الثقة في الوضع الحالي القتصاد منطقة الیورو خالل 
نقطة، مقابل سالب  ٧٣الجاري أسوأ مستوى في تاریخھ عند سالب  الشھر

لشھر الماضي.أما مؤشر التوقعات المستقبلیة فسجل نقطة المسجلة في ا ٦٦
ً سالب  ً مسجال ً ملحوظا نقاط خالل الشھر الحالي مقابل سالب  ٣تحسنا

نقطة خالل الشھر الماضي.وفي ألمانیا، تراجع المؤشر العام لثقة  ١٥٫٨
نقطة في الشھر  ٣٦نقطة، مقابل سالب  ٣٥٫٣تثمرین إلى سالب المس

ً بتوقیت جرینتش، تراجع الیورو  ١١:٣٦الماضي.وبحلول الساعة  صباحا
  المصدر: مباشردوالر. ١٫٠٩٣٥بالمائة إلى  ٠٫٤أمام الدوالر بنحو 

  ٢٠٠٩نشاط المصانع في ألمانیا یتراجع ألدنى مستوى منذ 
ً، مع  ١١الصناعي في ألمانیا ألدنى مستوى في نحو تراجع النشاط  عاما

د إثر تفشي وباء تراجع قیاسي لإلنتاج واضطراب سالسل التوری
كورونا.وأظھرت بیانات صادرة عن مؤسسة ماركت لألبحاث، یوم 

نقطة  ٣٤٫٥اإلثنین، أن مؤشر مدیري المشتریات الصناعي تراجع إلى 
نقطة المسجلة في الشھر السابق  ٤٥٫٤خالل شھر أبریل الماضي، مقابل 

رس لھ.وتعتبر قراءة المؤشر خالل الشھر الماضي ھي أدنى قراءة منذ ما
.وكانت تقدیرات المحللین تشیر إلى أن النشاط الصناعي في ٢٠٠٩لعام 

نقطة خالل نفس  ٣٤٫٤أكبر اقتصاد أوروبي سوف یتراجع إلى 
ة انكماش حیث أنھ أدنى الفترة.ویعتبر النشاط الصناعي في ألمانیا في حال

نقطة وھو الحد الفاصل بین التوسع واالنكماش.وارجع  ٥٠من مستوى 
نتائج السلبیة لشھر أبریل الماضي إلى أثر التداعیات الرامیة للحد البیان ال

من انتشار كورونا، حیث أدت عملیات اإلغالق إلى تراجع اإلنتاج و 
بحسب البیان تراجع الطلبیات الجدیدة، واضطراب سالسل التورید.و

مؤشر تشغیل عمال المصانع بسبب عملیات التسریح إلى أدنى مستوى منذ 
كما تراجعت ثقة المستثمرین بسبب مخاوف وقوع خلل .٢٠٠٩مایو 

 ٩:١٧اقتصادي طویل األمد إثر ضربة فیروس "كورونا".وبحلول الساعة 
ً بتوقیت جرینتش، تراجع الیورو أمام الدوالر األمریكي   ٠٫٤بنحو صباحا

 المصدر: مباشر دوالر. ١٫٠٩٣٧بالمائة عند مستوى 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  رالمؤش  الدولة
 TASI 6,596.00  0.16% السعودیة

 DFMGI 16,569.00  -0.74%  دبي
 ADI 4,038.00 -1.65% ابوظبي
 MARKET-IXP 9,356.00 0.67% الكویت

 BSEX 5,702.00 2.32% البحرین
 GENERAL 8,668.00 -0.22% قطر

 MASI 9,438.00 0.40% المغرب
 TUN20 6,236.00 0.36% تونس

  
  العالمیةؤشرات االسواق م

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  4,378.23  -4.24% أمریكا
 S&P 500 10,466.80  -3.64% أمریكا
 NASDAQ 2,816.48 -3.81% أمریكا

 FTSE 100 5,058.88 0.00% لندن
 DAX 38,390.84  0.61% أمانیا

 Nikkei 225 1,263.97  0.28% الیابان
 %0.38 1,705.55 سعر األوقیة والر)الذھب (د

 %0.42- 26.33 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %4.57  1.97 البرمیل نایمكس (دوالر)

  أصفار من عملتھا المتراجعة ٤إیران توافق على حذف 
أوردت وسائل إعالم إیرانیة رسمیة یوم االثنین أن البرلمان اإلیراني 

حذف أربعة أصفار من وافق على مشروع قانون یسمح للحكومة ب
اللایر، وذلك عقب تراجع حاد في قیمة العملة بسبب العقوبات 

ر عملة األمریكیة، وفقا لما أظھرتھ رویترز.وبموجب المشروع، ستتغی
إیران الوطنیة من اللایر إلى التومان، والذي یساوي عشرة آالف 

صفار قانون حذف أربعة أ”لایر.وقالت وكالة الطلبة اإلیرانیة لألنباء 
ویحتاج مشروع القانون “ من العملة الوطنیة وافق علیھ المشرعون.

موافقة ھیئة من رجال الدین تتولى فحص القوانین قبل أن تصبح 
ال التلفزیون الرسمي إنھ سیكون أمام البنك المركزي اإلیراني ساریة.وق
فكرة حذف أربعة “لتمھید الطریق لتغییر العملة إلى التومان.”عامان 
، عندما ٢٠١٨، لكنھا ازدادت إلحاحا بعد ٢٠٠٨متداولة منذ  أصفار

انسحب الرئیس األمریكي دونالد ترامب من االتفاق النووي المبرم في 
بالمئة من  ٦٠رض عقوبات، إذ فقد اللایر أكثر من وأعاد ف ٢٠١٥

قیمتھ.وبحسب مواقع ألسعار الصرف األجنبي، سجلت العملة اإلیرانیة 
للدوالر في السوق غیر الرسمیة یوم  ألف لایر ١٥٦حوالي 

االثنین.أوقدت العملة الضعیفة والتضخم المرتفع شرارة احتجاجات 
  المصدر: رویترز.٢٠١٧متقطعة منذ أواخر 

  

  

  

  

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  104.4  %94.7  7.36  شراء  3,375.5  3.78  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %197.1  20.23  شراء  3,699.6  6.81  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.5  6.5 %39.1 9.18  شراء 206.0 6.60  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  التوزیعتاریخ   تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  التوزیع تاریخ  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ١٠/٠٥/٢٠٢٠  ٠٥/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٨٤٦٠٤١٧٣٣  فرتیكا للصناعة والتجارة
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤القسط األول   مجموعة طلعت مصطفى القابضة

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٠٥٧٧٩٧٧٧٥  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٠٠  دومتى-ربیةالصناعات الغذائیة الع

  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٠٠  مستشفى النزھھ الدولي
  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط السادس   قناة السویس للتأمین

  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  ١٨/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٥٠  قنا -مصر لالسمنت 

  

  مومیةالجمعیات الع
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  تقنیات االتصال الحدیثةبواسطة   عادیة  القاھرة للدواجن  ٠٥/٠٥/٢٠٢٠

  القاھرة –جاردن سیتى  –شارع توفیق دیاب  ٤بالعنوان التالى   عادیة  ارابیا انفستمنتس ھولدنج  ٠٧/٠٥/٢٠٢٠

 –اكتوبر (طریق ترعة االسماعیلیة )  ٦شارع  ٤،٦نوان الشركة الكائن فى الكیلو بع  غیر عادیة  الكابالت الكھربائیة المصریة  ٠٧/٠٥/٢٠٢٠
  مسطرد محافظة القلیوبیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  المجموعھ المالیھ ھیرمس القابضھ  ٠٧/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  االسكندریة لتداول الحاویات والبضائع  ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  االسكندریة –طریق الحریة  ٧١ابضة للنقل البحري و البري بمقر الشركة الق

الصعید العامة للمقاوالت واإلستثمار   ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  العقارى

غیر و عادیة
  عادیة

الطریق الدائرى  –استثمار القطامیة  – ٤تقسیم ق  ٣٥بالمبنى االدارى الكائن فى القطعة 
  القاھرة -البساتین  –

  والبرى بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى   عادیة  للشحن والتفریغ العربیة المتحدة  ٠٩/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  العربیة الستصالح االراضي  ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بمقر الشركة اول ش نادي الصید الدقي الجیزة

غیر و عادیة  القناة للتوكیالت المالحیة  ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  االسكندریة) –طریق الحریة  ٧١ –بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 

انترناشیونال بزنیس كوربوریشن للتجارة   ٠٩/٠٥/٢٠٢٠
  والتوكیالت التجاریة

غیر و عادیة
  عادیة

ش حمادة أمام المنطقة الصناعیة الثالثة بالسادس  ١٨١بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم 
  من أكتوبر



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 61.4 -1.03 26.02- 1,211,077 74,466,352 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  - الشرقیة
 كومباني

EAST 
12.10 1.34 19.97- 178,351 2,159,395 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
0.99 1.02 23.26- 261,023 255,110 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.26 -2.05 35.06- 2,079,779 10,823,930 12.00 4.04 4.31% 

مالیھ المجموعھ ال
 القابضھھیرمس 

HRHO 
10.40 -3.79 37.95- 2,617,466 27,211,782 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
8.20 -2.26 26.85- 2,790,320 22,764,244 15.62 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.38 0.92 24.74- 5,787,243 25,176,436 7.06 3.78 2.94% 

ریكول بنك كریدي اج
 مصر

CIEB 
27.64 -1.04 36.46- 162,328 4,508,980 47.10 27.11 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.07 -0.28 17.79- 276,940 1,957,707 12.95 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.80 -1.75 42.15- 5,012,655 13,973,762 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL التلالتصاالمصریة 
10.40 -1.14 1.96 933,004 9,690,815 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.37 2.83 11.89- 75,792 615,530 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
11.60 -3.33 16.43- 1,129,644 13,309,212 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
ال كونستراكشون بي 

ORAS 
69.00 1.14 31.01- 9,195 627,548 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
9.80 -0.71 25.93- 519,281 5,020,822 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.33 -4.40 46.06- 13,247,494 17,622,318 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.34 -1.81 81.43- 4,177,539 18,212,350 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.60 -1.49 26.26- 2,194,791 14,418,513 17.41 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.18 -2.40 32.76- 21,353,697 25,093,472 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.43 -5.08 32.87- 2,633,916 6,439,407 5.55 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.67 -0.29 55.94- 4,784,748 8,036,234 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.44 -1.43 34.60- 3,519,152 11,911,761 7.48 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.81 -1.02 33.88- 3,290,735 22,702,256 15.40 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.32 -0.30 49.70- 4,592,466 15,329,625 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.38 -4.42 16.20- 2,586,352 6,141,201 3.45 2.13 0.73% 

مار اوراسكوم لالستث
 القابضھ

OIH 
0.37 -3.15 32.04- 27,338,517 10,007,252 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.70 -2.86 29.17- 2,687,018 4,641,910 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.78 -5.50 29.48- 1,691,222 6,475,069 6.44 2.43 0.39% 

موعة بورتو مج
بورتو  -القابضة

PORT 
0.46 -2.55 23.75- 8,371,340 3,803,520 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.40 -10.00 19.59- 2,204,555 3,095,195 1.93 0.68 0.11% 

  بالدوالر* السھم یتداول 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة تالمعلوما إلى التقریر ھذا یستند
 وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

 یحق. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تحملت ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط قلھان یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة
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