
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

06/05/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,188.31 1.05% -21.84% 445,629,888 134,046,073 277,270,167,807 (EGX 30مؤشر )

 1,547.06 1.36% -28.03% 537,263,936 202,669,378 343,566,439,752 (EGX 50مؤشر )

 1,175.37 2.20% -7.99% 167,884,304 99,971,972 162,865,855,914 (EGX 70مؤشر )

 1,107.07 1.67% -35.90% 613,514,176 234,018,045 440,136,023,722 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

 «تجمد خطتها االستثمارية للعام الحالى نتيجة ضغوط « ابيراميز
 «كورونا»

  سي آي كابيتال بصدد استئناف إجراءات إطالق صندوق نقدي
 مليون جنيه 250بـ

  في الربع األول %23أرباح سبيد ميديكال ترتفع 

 2019مليون جنيه خالل  121أرباح "دايس للمالبس" تتراجع لـ 

 2.39 لتجاري الدولي بالربع األول من مليار جنيه أرباح البنك ا
2020 

  أشهر 9في  %28أرباح اإلسكندرية لألدوية تنمو 

  تراجع قياسي لمؤشر مديري المشتريات مصر خالل أبريل 

  الودائع المحلية في مصر تواصل ارتفاعها للشهر الثالث عشر على
 التوالي 

  مليار جنيه في شهر واحد  100وزير المالية: خسائر الدولة تخطت
 فقط

 «شركة للطرح ببورصة  25تستهدف إعادة هيكلة « مصر كابيتال
 النيل بداية يونيو

  وزير المالية : مصر لم تتخل عن سداد التزاماتها الدولية في ظل
 أزمة كورونا 

  المصرية للشراء الموحد”و” الصندوق السيادى“شراكة بين ”
 بمشروع المخازن االستراتيجية لألدوية 

 850إلعمار يوافق على خطوط ائتمان بقيمة األوروبى إلعادة ا 
 مليون يورو للبنوك المصرية 

  بمشروع موازنة  %88المالية: تتوقع وصول نسبة الدين العام إلى
 الدولة

  محكمة ألمانية: المركزي األوروبي مطالب بإثبات ضرورة شراء
 السندات

  مليار دوالر خالل أبريل 17األسواق الناشئة تتلقى تدفقات مالية 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 122 44 13 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
50.25%

;  عرب 
8.90%

;  أجانب
40.85%

;  مؤسسات
79.79%

;  أفراد
20.20%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

تجمد خطتها االستثمارية للعام الحالى نتيجة ضغوط « بيراميزا»
 «كورونا»

جمدت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية خطتها االستثمارية للعام 
الحالي، نتيجة تداعيات فيروس كورونا على أعمالها واإليرادات المتوقعة 
التى كانت تعتزم تمويل االستثمارات من خاللها.قال مجدى عزب، رئيس 

جنيه،  مليون 60إلى  50، إنه تم تأجيل استثمار بين «المال«الشركة لـ
كان من المقرر ضخها العام الحالى لعمليات تجديد وصيانة جميع فنادق 
الشركة، ومواصلة عمليات اإلنشاءات فى مشروع باى فيو العقاري، 

فنادق، موزعة بواقع  7«بيراميزا»بضغوط من األوضاع الراهنة.وتمتلك 
 3فندقاً واحداً فى كل من األقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والقاهرة، و

بالغردقة، بحسب عزب، موضحا أن عمليات التجديدات للفنادق أمًرا مهًما 
للحفاظ على عنصر الجذب للعمالء.ولفت إلى أن األوضاع السلبية الراهنة 

بالغردقة الذى كان مقررا له « بارادايس»أدت إلى تأجيل افتتاح فندق 
مبدئى نهاية أبريل الماضى ألجل غير معلوم، وفندق بيراميزا دبى بشكل 

حتى نهاية العام الحالى بسبب اآلثار السلبية لفيروس كورونا.وأوضح أن 
تأجيل افتتاح الفنادق نتج عنه تراجع اإليرادات المتوقعة للشركة عن العام 
الحالي، التى كان من المقرر تمويل الخطة االستثمارية منها.وأكد أن أزمة 

السلطات المصرية فيروس كورونا الحالية، والقرارات التى اتخذتها 
بإغالق المنشآت الفندقية فى األقصر، وأسوان، والغردقة، وشرم الشيخ، 
من شأنها الضغط بشدة على االستثمارات المستقبلية لقطاع السياحة. كانت 

 37.49، إلى 2019فى  29.8أرباح بيراميزا المجمعة تراجعت %
 : المالالمصدر.2018مليون جنيه العام  53.38مليون جنيه، مقارنة 

 250سي آي كابيتال بصدد استئناف إجراءات إطالق صندوق نقدي بـ
 مليون جنيه

كشف عمرو أبو العنين، العضو المنتدب لـ شركة سي آي كابيتال  
(CICH إلدارة األصول عن استهداف شركته استئناف إطالق أول )

مليون جنيه  250صندوق نقدي تابع لبنك قناة السويس برأسمال مستهدف 
ب استقرار أوضاع ازمة كورونا الحالية واستعادة السيولة للسوق، وفًقا عق

لـ أموال الغد.أضاف أنه تم تأجيل إجراءات إطالق الصندوق والذي كان 
مقرر له نهاية الربع األول من العام الجاري بسبب االوضاع واألزمة 
الحالية، موضًحا أن خطط إطالق الصندوق يندرج ضمن استراتيجية 

مليار  9.3ة الهادفة إلى تعزيز قاعدة األصول الُمدارة البالغة الشرك
« سنابل»جنيه.أشار الى نجاح شركته في إقتناص إدارة صندوق أسهم 

مليون جنيه، موضًحا  25اإلسالمي مطلع يناير الماضي، والبالغ رأسماله 
أن الصندوق مشترك بين كاًل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 

SAIB  ومصرف أبوظبي اإلسالميADIB وتدير شركة سي آي كابيتال.
صناديق استثمارية متنوعة باستثناء الصندوق األخير، وهى صندوق  9
وصندوق « استثمار»النقدى، وصندوق االستثمار فى األسهم « أصول»

وآخر مفتوح لحماية رأس « ثبات»االستثمار فى أدوات الدخل الثابت 
لصالح البنك التجارى الدولى، «تكامل»وازن وصندوق مت« حماية»المال 

المتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية لصالح بنك فيصل « أمان»بجانب 
وصندوق رخاء اإلسالمى لصالح البنك المصرى المتحد وصندوق  CIBو

المتوافق مع «هالل»لصالح بنك القاهرة وصندوق « الثابت»استثمار 
ثمار العربى.وكانت الشركة قد أعلنت الشريعة اإلسالمية لصالح بنك االست

، حيث 31/12/2019إلى  01/01/2019عن القوائم المالية للفترة من 
جنيه.في مقابل  621،148،656أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مجمع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري 

 العربي

 14.30   10.00  

  10.00   7.26  االسماعيلية الجديدة للتطوير

  9.98   42.00  القاهرة لالدوية
  9.96   12.36  جالكسو سميثكالين

  9.96   13.69  الملتقى العربي لالستثمارات

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5اقل 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

 -7.84   0.81  عتاقة
 -7.77   9.50  مصر للفنادق

 -7.41   7.12  العربية الستصالح االراضي
 -6.70   1.31  دايس

 -4.92   0.74  المصرية لنظم التعليم الحديثة

  

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

  62.26   134,594,176  البنك التجاري الدولي
  10.20   37,541,556  هيرمس

  1.31   33,900,768  دايس
  1.18   24,826,072  بالم هيلز

  8.11   21,225,660  السويدى اليكتريك

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.37   51,577,960  العربية لالستثمارات

  1.31   25,905,114  دايس
  1.18   20,888,219  بالم هيلز

  0.38   20,665,299  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  1.77   10,782,357  جي بي اوتو

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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جنيه خالل الفترة من  425،312،148تحقيق الشركة لصافي ربح 
الشركة .وفي السياق ذاته حققت 31/12/2018إلى  01/01/2018

إلى  01/01/2019صافي ربح غير مجمع عن الفترة من 
جنيه، نظير صافي ربح بلغ  83،978،928، قدره 31/12/2019

جنيه ، خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق.تعتبر  69،551،713
سي آي كابيتال المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى مصر التي 

ويلي ، التمويل متناهي الصغر ، وخدمات بنوك تشمل التأجيرالتم
، قامت سي آي كابيتال بإطالق منصة جديدة 2016االستثمار، في عام 

للخدمات غير المصرفية وذلك بعد استحواذها على حصة األغلبية في 
شركة كوربليس، الشركة المصرية الرائدة في مجال التأجير التمويلي. 

غلب الشركات الكبرى أصبحت كوربليس الشريك المفضل أل
والمجموعات الصناعية في مصر، بفضل تقديمها لمجموعة متنوعة من 

، قامت سي آي 2017أفضل منتجات وخدمات التأجير التمويلي.في عام 
في شركة ريفى للتمويل  %80كابيتال باالستحواذ على حصة بواقع 

متناهى الصغر، وهي صاحبة الرخصة األولى فى مصر فى هذا المجال. 
في القاهرة لتعمل في قطاع الخدمات  2007تأسست ريفي في أواخر عام 

المالية المتنوعة ويستهدف نشاط ريفي فقط سوق العمالء غير المصرفيين. 
توفر الشركة خدمات مالية ألصحاب المشروعات وشركات الخدمات 
متناهية الصغر ، باستثناء الخدمات الزراعية وخدمات النقل. تعتبر ريفي 

ركة مصرية تحصل على رخصة للتمويل متناهي الصغر من هيئة أول ش
الرقابة المالية وذلك بعد صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر 

 المصدر:أموال الغد .2014في عام 

 2020مليار جنيه أرباح البنك التجاري الدولي بالربع األول من  2.39

مصر، تراجع  -ري الدولي أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك التجا
بالمائة على أساس  9، بنسبة 2020أرباحه خالل الربع األول من 

سنوي.وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، أنه حقق أرباحاً بلغت 
، مقابل أرباح 2020مليار جنيه خالل الثالثة أشهر األولى من  2.39
خذ في ، مع األ2019مليار جنيه في الفترة المقارنة من  2.64بلغت 

االعتبار حقوق األقلية.وخالل الربع األول من العام الجاري، ارتفع صافي 
مليار  4.93مليار جنيه، مقابل دخل بلغ  6.19دخل البنك من العائد إلى 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حقق 2019جنيه في الربع المقارن من 
ن العام الجاري، مليار جنيه خالل الربع األول م 2.39البنك أرباحاً بلغت 
.يشار 2019مليار جنيه في الفترة المقارنة من  2.64مقابل أرباح بقيمة 

، مقابل 2019مليار جنيه خالل  11.8إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق 2018مليار جنيه في  9.58أرباح بلغت 

مليار  21.57إلى  2019األقلية.وارتفع صافي دخل البنك من العائد خالل 
 المصدر: مباشرمليار جنيه في العام الماضي. 18.14جنيه، مقابل دخل بلغ 

 

 

 

 

 

 

 في الربع األول %23أرباح سبيد ميديكال ترتفع 

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة سبيد ميديكال، عن الربع 
، %23.3األول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 

وأوضحت سبيد ميديكال، في بيان لبورصة على أساس سنوي.
مليون جنيه  7.17مصر، يوم الثالثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 
مليون جنيه  5.81منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 

أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات 
 25.11جلت حيث س 2020الشركة خالل الثالثة أشهر األولى من 

مليون جنيه  20.18مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 
.ونوهت الشركة بأن هناك تطابقاً في 2019خالل نفس الفترة من 

أرباح القوائم المستقلة والمجمعة خالل الربع األول، نتيجة عدم بدء 
 2019نشاط شركة مستشفيات سبيد حتى اآلن.وحققت سبيد خالل 

، مقابل أرباح بلغت 2019مليون جنيه خالل  17.09أرباحاً بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق 2018مليون جنيه في  12.7

األقلية.وفي العام الماضي ارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى 
 63.16، مقابل إيرادات بلغت 2019مليون جنيه في  83.89

 المصدر: مباشر .2018مليون جنيه في 

 2019مليون جنيه خالل  121راجع لـأرباح "دايس للمالبس" تت

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة دايس للمالبس الجاهزة، عن 
بالمائة على  24.5العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم 
مليون جنيه خالل  120.82الثالثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل  160.08، مقابل 2019
مليار جنيه  1.57.وارتفعت مبيعات الشركة السنوية لتسجل 2018
.وعلى صعيد 2018مليار جنيه خالل  1.51، مقابل 2019بنهاية 

القوائم المالية المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام 
، مقابل 2019سمبر مليون جنيه بنهاية دي 87.48الماضي لتسجل 

مليون جنيه خالل العام السابق له.يشار إلى أن أرقام القوائم  79.34
المالية المجمعة لدايس للمالبس جاءت مختلفة عن المؤشرات المالية 
التي أعلنتها للشركة في أبريل الماضي، والتي أظهرت تحقيق 

، مقابل صافي 2019مليون جنيه خالل  115.2صافي ربح بلغ 
 المصدر: مباشر .2018مليون جنيه في  160.08غ ربح بل

 أشهر 9في  %28أرباح اإلسكندرية لألدوية تنمو 

كشفت المؤشرات المالية لشركة االسكندرية لألدوية والصناعات 
أشهر من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة  9الكيماوية، عن أول 

ركة في بيان بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الش 28.4بنسبة 
مليون  134.37لبورصة مصر يوم الثالثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 
مليون  104.69جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 

جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات 
مارس،  مليون جنيه بنهاية 799.48الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي المنصرم  669.7مقابل 
مليون جنيه منذ بداية  118له.يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس  95.26، مقابل  يوليو حتى نهاية فبراير
ترة الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت اإليرادات خالل نفس الف

مليون جنيه خالل نفس الفترة  599.09ماليين جنيه، مقابل  709لتسجل 

 المصدر: مباشر من العام المالي الماضي.



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

  تراجع قياسي لمؤشر مديري المشتريات مصر خالل أبريل

في مصر بشكل كبير في شهر  PMIهبط مؤشر مديري المشتريات 
اض النشاط واألعمال الجديدة والصادرات بمعدالت قياسية أبريل، مع انخف

-)كوفيد 2019وسط التدابير الرامية إلى تخفيف أزمة فيروس كورونا 
الصادرة اليوم، أن مؤشر  Markit IHS(.وأظهرت دراسة مجموعة 19

نقطة  29.7الخاص بمصر تراجع إلى   PMIمديري المشتريات الرئيسي
نقطة في مارس السابق له.وتعد قراء  44.2في أبريل الماضي، مقابل 

أدنى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أبريل  2020أبريل 
.ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم 2011

إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع 
فاض حاد في ظروف الخاص غير المنتج للنفط.وأشارت القراءة إلى انخ

العمل، بعد انكماش أقل حدة في نهاية الربع األول.ولفتت الدراسة إلى 
انخفاض النشاط التجاري حسبما تقيسه الدراسة بمعدل غير مسبوق خالل 

وما تالها  19أبريل حيث كانت الشركات مكبلة بتدابير وقف انتشار كوفيد 
غالق القسر ألماكن من تراجع في طلب المستهلكين.وشملت التدابير اإل

الضيافة مع تقييد الشركات األخرى بساعات عمل محددة وحظر التجوال، 
ً للتقرير.ومن جانبه قال ديفيد أوين الباحث االقتصادي بالمجموعة"  وفقا
قامت الشركات التجارية التي كانت محظوظة بما يكفي لتظل مفتوحة 

لى وجود بتقليص نشاطها على نطاق واسع، حيث أشار الكثيرون إ
تراجعات حادة في المبيعات المحلية والطلب األجنبي، أما الشركات التي 
 أجبرت على اإلغالق فقد سجلت بالطبع انخفاضاً أكثر حدة في االنتاج".

 المصدر: مباشر

 مليار جنيه في شهر واحد فقط 100وزير المالية: خسائر الدولة تخطت 

سائر مصر في شهر واحد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن خ
مليار جنيه بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهذا األمر  100تخطت 

متعلق بإيرادات لم تتحصل عليها الدولة من أبواب إيرادات معتادة 
كالسياحة وغيرها، باإلضافة إلى أن الدولة رغم كل هذه الخسائر، حريصة 

الدولة.وأشار خالل  أال يتأثر المواطن بتلك الخسائر الضخمة التي تتكبدها
، إلى إن ”على مسؤوليتي“مداخلة مع اإلعالمي أحمد موسى، ببرنامج 

هناك زيادة ضخمة في االستثمارات في الموازنة الجديدة، من أجل عمل 
مشروعات الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية والخدمات المقدمة، 

، %2ة مشيرا إلى إنه تم فرض ضرائب على األسواق الحرة تم بقيم
%.ولفت  10وحتى  %3وعقود الالعبين حسب قيمة العقد وتبدأ من 

معيط، إلى أنه لم يتم فرض ضرائب على االنترنت، وإنما تم فرض 
ضرائب على شركات اإلنترنت وغيرها من الشركات التجارية التي تم 

 المصدر: أموال الغدفرض ضرائب عليها.

ماتها الدولية في ظل أزمة وزير المالية : مصر لم تتخل عن سداد التزا
  كورونا

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مصر لم تتخل عن سداد التزاماتها 
الدولية في مواعيدها المحددة بالرغم من أزمة فيروس كورونا الطاحنة 
على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.جاء ذلك خالل اجتماع لجنة 

، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الخطة والموازنة بمجلس النواب
.وقال 2021/  2020الثالثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 

مصر قادرة على الوفاء بكافة االلتزامات المالية الداخلية “معيط: 
، مشيًرا إلى أن التقارير الدولية تضع ”والخارجية مما يؤكد قوة اقتصادها

 

الودائع المحلية في مصر تواصل ارتفاعها للشهر الثالث عشر على 
  التوالي

واصلت الودائع المحلية في القطاع المصرفي المصري، ارتفاعها 
لمستويات قياسية أعلى حاجز  2020للشهر الثالث عشر خالل مارس 

تريليونات جنيه .وارتفعت الودائع بالعملة المحلية في مصر خالل  3
مليار جنيه، على أساس شهري بارتفاع قدره  51نحو ب 2020مارس 
.وأوضحت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، أن 1.67%

تريليون جنيه بنهاية مارس  3.089الودائع بالعملة المحلية ارتفعت إلى 
تريليون جنيه في فبراير السابق له.وعلى  3.038الماضي، مقابل 

ية خالل مارس بنسبة ، مقابل أساس سنوي، فقد ارتفعت الودائع المحل
.وقال محافظ 2019تريليون جنيه بنهاية الشهر المقارن من  2.53

 4البنك المركزي،أمس إن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغ 
تريليونات جنيه، وال يتم توظيفها بصورة كاملة.وانخفض احتياطي 

ل إلى مليار دوالر ليص 5.4مصر من النقد األجنبي في مارس بمقدار 
مليار دوالر لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد األجنبي  40.1

في ظل تداعيات كورونا، وتغطية تراجع استثمارات األجانب والمحافظ 
الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، باإلضافة إلى سداد 

ك االلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.وقال البن
المركزي المصري، إن االحتياطيات الدولية للنقد األجنبي لديه 

مليار دوالر نهاية  40تستوعب صدمة األسواق الدولية، كما حققت 
.وارتفعت الودائع األجنبية بالقطاع المصرفي المصري 2020مارس 

أشهر، بعد تسجيلها الشهر  10ألول مرة منذ  2020خالل مارس 
.وفي فبراير الماضي، شهد 2017فبراير  الماضي أدنى مستويتها منذ

الجنيه المصري موجة ارتفاعات متتالية أمام الدوالر ليهبط سعر 
 المصدر: مباشر جنيه. 15.5الصرف لمستويات شهر التعويم قرب 

شركة للطرح ببورصة  25تستهدف إعادة هيكلة « مصر كابيتال»
 النيل بداية يونيو

إدارة شركة مصر كابيتال  كشف الدكتور حسن سليمان، رئيس مجلس
لتقييم المشروعات وإدارة األصول عن استهداف شركته استئناف خطط 

شركة تمهيًدا للطرح ببورصة النيل  25إعادة الهيكلة الالزمة لنحو 
بحلول شهر يونيو المقبل.أضاف في تصريحات خاصة، أن الشركات 

ت تندرج أغلبها تحت مظلة القطاع الصناعي، تحت شريحة الشركا
مليون جنيه،  20: 5الصغيرة والتي يترواح رؤوس أموالها ما بين  

موضًحا أنه من المقرر تحديد مواعيد الطرح الخاص بالشركات 
بالتزامن مع استكمال عمليات إعادة الهيكلة المستهدفة.وأوضح أن أزمة 
تفشي فيروس كورونا تسببت في تأجيل تلك الخطط من بداية العام ، 

الوضاع، مشيًرا الى أن دور الشركة يتمثل في إعادة لحين استقرار ا
هيكلة إدارية للشركات ووضع رؤية استراتيجية استثمارية طويلة 
األجل للنمو، فضاًل عن هيكلة مالية تتضمن جدولة ديون الشركات 
المتعثرة مع البنوك، وسبل توفير السيولة الالزمة للتوسع، باإلضافة 

ت بهدف البدء في إجراءات الطرح.وشهدت لتحديد القيم العادلة للشركا
تنفيـذ الطرح العام ألسهم شركة سبيد  2019أبريل « النايلكس»

من أسهم رأس  %11.6ماليين سهم بنسبة  6ميديكال، المصدرة لعدد 
 21.5جنيه للسهم وبقيمة إجمالية  3.57مال الشركة المصدرة بسعر 

البورصة المصرية مليون جنيه.ووافقت لجنة قيد األوراق المالية ب
على قيد أسهم شركة سبيد ميديكال  2019مارس  31بجلستها المنعقدة 



 

 

بالنسبة القتصاديات العالم التي لم تتأثر مصر في مستويات متقدمة جًدا 
كثيًرا بهذه األزمة.وأشار إلى أن التحرك نحو طلب تأجيل االلتزامات 
الدولية يجب أن يكون من خالل التحركات اإلقليمية والدولية، موضًحا أن 
مصر ستتحرك مع أي جهد إقليمي أو دولي في هذا اإلطار.وأضاف وزير 

ستتأثر بجائحة  2021-2020المالي الجديد المالية أن موازنة العام 
كورونا خاصة فيما يتعلق باإليرادات، ومعدالت النمو، إلى جانب زيادة 

 المصدر: المال في بند المصروفات.

بمشروع ” المصرية للشراء الموحد”و” الصندوق السيادى“شراكة بين 
  المخازن االستراتيجية لألدوية

التخطيط، إن الوزارة تدرس الدخول فى  قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة
مشروع المخازن االستراتيجية لألدوية والمستلزمات الطبية، من خالل 
الصندوق السيادى بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد.وأضافت السعيد أن 
قطاع األدوية والمستلزمات الطبية ُيعد من أهم القطاعات التى ُيمكن أن 

.وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس يعمل بها صندوق مصر السيادى
مجلس الوزراء، لقاءاً مع وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، واللواء 
دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد 
والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.وكلّف رئيس الوزراء بسرعة 

روع المخازن االستراتيجية لألدوية تأسيس الشركة الخاصة بمش
والمستلزمات الطبية، وتوقيع االتفاق الخاص بها فى أقرب فرصة.وأوضح 
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن 
الدكتور مدبولى، اطمأن على توافر أرصدة كافية من المستلزمات الطبية 

المستلزمات الطبية المختلفة، واألدوية، حيث أوضح زيدان، توافر 
سيق الدورى مع وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالي، بهذا والتن

الشأن.وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى أنه سيتم التنسيق مع 
المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار 
والمناطق الحرة، بشأن توطين الصناعات المطلوبة من األدوية 

 بية. والمستلزمات الط

بمشروع موازنة  %88المالية: تتوقع وصول نسبة الدين العام إلى 
 الدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية تسير على 
الطريق الصحيح واالتجاه اإليجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائال: 

يونيو  30فى  ، الفتا إلى أن نسبة العجز”لكن ليس هذا ما كان ُمخططا له“
، وفى %98انخفضت إلى  2018، وفى يونيو %108بلغت  2017
يونيو  30، وكان من الُمستهدف أن تصل فى %90.2بلغت  2019
تأثرا بتداعيات فيروس  %85إال أنها سترتفع إلى  %83إلى  2020

كورونا.وأوضح أنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع 
من الناتج  %83إلى  2020/2021للدولة للسنة المالية الموازنة العامة 

من  %88المحلى اإلجمالى، إال أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 
الناتج المحلى اإلجمالى بسبب التداعيات االقتصادية ألزمة جائحة فيروس 
كورونا الُمستجد.جاء ذلك خالل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس 

يوم الثالثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، النواب، ال
وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض المالمح األساسية 
لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات االقتصادية ومشروع موازنة 

 المصدر: أموال الغد .2020/2021الهيئة القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية 

 

 

مليون سهم  52مليون جنيه موزع على  52برأس مال مصدر قدره 
 المصدر: أموال الغد جنيه. 1بقيمة أسمية 

 850األوروبى إلعادة اإلعمار يوافق على خطوط ائتمان بقيمة 
  مليون يورو للبنوك المصرية

ل خالد حمزة، نائب رئيس المكتب اإلقليمى للبنك األوروبى إلعادة قا
اإلعمار والتنمية فى مصر، إن البنك األوروبى إلعادة اإلعمار وافق 

مليون يورو للبنوك، ستقوم بدورها  850على خطوط ائتمان بقيمة 
بتوجيهها لالقتصاد الحقيقى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

البنك تقى طلبات أخرى من االقتصاد الحقيقى، والشركات.وكشف أن 
ويعمل على تلبيتها، وكذلك يسعى للتعاون مع الشركات فى مجال الدعم 
الفنى، خاصة التوجه نحو الرقمنة.ونوه إلى أن البنك منذ بدء عملياته 

، سعى لزيادة مرونة االقتصاد عبر االستثمار مع القطاع 2012فى 
أصبحت سريًعا منطقة األعمال األكبر الخاص وفى البنية التحتية، و

.وكشف دينيس دنيا، نائب الرئيس التفنيذى للبنك، األفريقى EBRDلـ
لالستيراد والتصدير، أن التمويالت للقطاع المالى في مصر، الذي يعد 

 500مليار دوالر، وأنه يجرى إقرار  3.5بوابة للشركات، تصل إلى 
التى تسعى للتعافى من مليون دوالر إضافية ليتم ضخها للشركات 

تداعيات كورونا.وذكر أن جميع البلدان األعضاء بينها مصر استفادت 
ماليين دوالر، صرفت بشكل فورى لمواجهة  3من منحة قدرها 

مليار دوالر آللية التمويل  1.5كورونا.أضاف أن البنك خصص 
مليون دوالر لتصنيع  200الطارئ لمواجهة كورونا وخصص 

 المصدر: أموال الغد فى أفريقيا.المعدات الطبية 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

محكمة ألمانية: المركزي األوروبي مطالب بإثبات ضرورة شراء 
 السندات

قضت المحكمة الدستورية العليا األلمانية بأن شراء البنك المركزي 
األوروبي للسندات لم يحترم "مبدأ التناسب"، في إشارة إلى أن البنك ذهب 

د من مهامه.وقامت المحكمة العليا في ألمانيا بتقييم برنامج التيسير أبع
الكمي التابع للبنك المركزي األوروبي، والذي تم تقديمه أول مرة في عام 

.وكانت فكرة 2019ثم أعيد تفعيله في نهاية عام  2018حتى عام  2015
 برنامج التيسير الكمي تتمثل في دعم اقتصاد منطقة اليورو عن طريق

الحفاظ على تكاليف االقتراض منخفضة في المنطقة.وطلبت المحكمة من 
البنك المركزي األلماني، التوقف عن شراء السندات الحكومية بموجب 
برنامج التحفيز للبنك المركزي األوروبي في األشهر الثالثة المقبلة.لكنها 
ذكرت أن الطريقة الوحيدة لتجنب عدم شراء ألمانيا للسندات ضمن 

برنامج هو إثبات المركزي األوروبي أن مشتريات المركزي األلماني ال
مطلوبة وضرورية.لكن المحكمة أكدت أن القرار الذي ُنشر اليوم ال يتعلق 
بأي إجراءات مساعدة مالية اتخذها االتحاد األوروبي أو البنك المركزي 
األوروبي في سياق أزمة فيروس كورونا .وكان المركزي األوروبي عزز 
عمليات شراء السندات الحكومية في مارس/آذار الماضي في مسعى 

 المصدر: مباشرالحتواء أثر أزمة كورونا.

 مليار دوالر خالل أبريل 17األسواق الناشئة تتلقى تدفقات مالية 

شهدت التدفقات النقدية إلى األسواق الناشئة تعافياً ملحوظاً خالل أبريل 
اسي بسبب أزمة فيروس الماضي، بعد أشهر من النزوح القي

كورونا.وكشف التقرير الشهري الصادر عن معهد التمويل الدولي، أن 
مليار دوالر إلى األسواق المالية في  17.1المستثمرين األجانب أضافوا 

االقتصاديات الناشئة خالل الشهر الماضي، مقارنة مع تخارج قياسي بلغ 
تعاش التدفقات الداخلة مليار دوالر في مارس.وأوضح التقرير أن ان 83.2

جاء بشكل رئيسي من تدفقات الديون وتدفقات األسهم الصينية.وشهدت 
مليار  15.1التدفقات النقدية الداخلة إلى سوق الديون في األسواق الناشئة 

مليار دوالر خالل  31دوالر خالل الشهر الماضي، مقابل تدفقات خارجة 
انت دول شرق آسيا األكثر الشهر السابق له.وعلى الصعيد اإلقليمي، ك

مليار دوالر،   7.3جذباً لرؤوس األموال األجنبية حيث شهدت تدفقاً قدره 
مليارات دوالر في أمريكا الالتينية.على صعيد األسهم، استمر  3يليها 

االتجاه السلبي خالل الشهر الماضي، وبلغت التدفقات الخارجة من أسهم 
ر دوالر، في حين سجلت الصين مليا 6.3األسواق الناشئة عدا الصين 

مليار دوالر، مما يسلط الضوء على االختالف بين  8.2تدفقاً صافياً قدره 
الصين وبقية األسواق الناشئة بعد أن تم احتواء الفيروس في بكين.وأضاف 
التقرير أنه على الرغم من التحسن في التدفقات، فإن األسواق الناشئة 

حيث إن الجمع بين عدم اليقين المستمر ليست في حالة واضحة حتى اآلن، 
المصدر: " ومساحة السياسة المحدودة يمثل تحدًيا للبعض.19-حول "كوفيد

 مباشر

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,711.00 1.74% السعودية

 DFMGI 1,930.00 0.13% دبي

 ADI 4,104.00 1.63% ابوظبي

 MARKET-IXP 4,895.40 0.15% ويتالك

 BSEX 5,648.00 -0.42% البحرين

 GENERAL 8,800.00 1.52% قطر

 MASI 9,557.00 1.26% المغرب

 TUN20 6,247.00 0.18% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 23,883.09 0.56% أمريكا

 S&P 500 2,868.44 0.90% أمريكا

 NASDAQ 8,809.12 1.13% أمريكا

 FTSE 100 5,849.42 1.66% لندن

 DAX 10,729.46 0.00% أمانيا

 Nikkei 225 19,619.35 -2.84% اليابان

 %0.04- 1,703.35 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.19- 30.91 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.62- 2.07 البرميل نايمكس )دوالر(

 

 

 

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.6 0.6 غ.م. 106.0 %91.7 7.36 شراء 3,429.1 3.84

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %193.6 20.23 شراء 3,743.1 6.89 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.7 0.7 6.6 6.6 %37.0 9.18 شراء 209.1 6.70

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 للشهر الحالىزيعات أسهم مجانية توال يوجد 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 10/05/2020 05/05/2020 جنيه للسهم 0.2846041733 فرتيكا للصناعة والتجارة

 14/05/2020 11/05/2020 جنيه 0.044القسط األول  مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 14/05/2020 11/05/2020 جنيه للسهم 0.057797775 المصرية للمشروعات السياحية العالمية

 14/05/2020 11/05/2020 جنيه للسهم 0.200 دومتى-الصناعات الغذائية العربية

 20/05/2020 17/05/2020 جنيه للسهم 0.600 مستشفى النزهه الدولي

 20/05/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591قسط السادس ال قناة السويس للتأمين

 21/05/2020 18/05/2020 جنيه للسهم 0.250 قنا -مصر لالسمنت 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 قاهرةال –جاردن سيتى  –شارع توفيق دياب  4بالعنوان التالى  عادية ارابيا انفستمنتس هولدنج 07/05/2020

 الكابالت الكهربائية المصرية 07/05/2020
 –اكتوبر )طريق ترعة االسماعيلية (  6شارع  4,6بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو  غير عادية

 مسطرد محافظة القليوبية

 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة عادية المجموعه الماليه هيرمس القابضه 07/05/2020

 لتداول الحاويات والبضائع االسكندرية 09/05/2020
غير و عادية

 عادية

 االسكندرية –طريق الحرية  71بمقر الشركة القابضة للنقل البحري و البري 

09/05/2020 
الصعيد العامة للمقاوالت واإلستثمار 

 العقارى

غير و عادية

 عادية

ق الدائرى الطري –استثمار القطامية  – 4تقسيم ق  35بالمبنى االدارى الكائن فى القطعة 

 القاهرة -البساتين  –

 بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  عادية العربية المتحدة للشحن والتفريغ 09/05/2020

 العربية الستصالح االراضي 09/05/2020
غير و عادية

 عادية

 بمقر الشركة اول ش نادي الصيد الدقي الجيزة

 القناة للتوكيالت المالحية 09/05/2020
غير و اديةع

 عادية

 االسكندرية( –طريق الحرية  71 –بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 

09/05/2020 
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة 

 والتوكيالت التجارية

غير و عادية

 عادية

ش حمادة أمام المنطقة الصناعية الثالثة بالسادس  181بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم 

 أكتوبر من

 



 

 

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

 آخر سعر الكود اسم الشركة

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 )مصر(
COMI 

62.3 1.25 24.99- 2,169,263 134,594,176 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.20 0.74 19.31- 168,516 2,077,623 17.80 9.99 7.34% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.04 6.45 19.38- 1,860,044 1,861,006 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

5.29 1.73 34.69- 1,427,071 7,535,825 12.00 4.04 4.31% 
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

10.20 -1.92 39.14- 3,662,565 37,541,556 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

8.11 -0.61 27.65- 2,587,936 21,225,660 15.62 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

4.33 -0.46 25.60- 1,014,080 4,421,521 7.06 3.78 2.94% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

27.58 -0.72 36.60- 506,009 13,950,204 47.10 27.11 2.68% 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 

7.15 1.13 16.86- 358,013 2,568,048 12.95 5.13 2.20% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

2.79 0.00 42.36- 6,700,034 18,841,036 5.67 2.40 2.20% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

10.85 4.43 6.37 877,839 9,396,302 14.92 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سينا فارما

8.25 1.60 13.16- 572,191 4,773,279 11.23 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

11.80 0.17 14.99- 31,271 368,998 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

ORAS 
69.70 2.12 30.31- 3,803 262,706 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
9.61 -0.62 27.36- 987,821 9,527,818 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

 يةاسهم عاد -الماليه 
CCAP 

1.35 1.28 45.24- 7,677,485 10,357,487 4.02 0.81 1.49% 
مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير
HELI 

4.36 0.00 81.34- 3,426,661 15,079,278 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

6.56 -0.15 26.70- 608,795 4,065,017 17.41 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.18 0.43 32.76- 20,888,219 24,826,072 2.67 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.51 2.87 30.66- 2,098,370 5,194,081 5.55 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

1.77 0.56 53.19- 10,782,357 18,836,836 4.85 1.41 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.40 0.59 35.36- 4,083,395 14,055,959 7.48 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

6.89 -0.14 33.11- 1,977,180 13,693,403 15.40 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

3.33 -0.30 49.55- 5,029,989 17,061,792 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.39 0.84 15.85- 2,478,442 5,972,030 3.45 2.13 0.73% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.38 3.28 30.39- 20,665,299 7,739,129 0.75 0.28 0.62% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

1.74 0.69 27.50- 497,604 872,250 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

3.84 0.26 28.36- 806,826 3,095,864 6.44 2.43 0.39% 
مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.46 1.32 23.59- 4,193,881 1,934,183 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

1.31 -6.70 24.97- 25,905,114 33,900,768 1.93 0.68 0.11% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وليةإخالء المسؤ

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 وقت في موثوق فيها أنها ديعتق مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع لكذ في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح يرغ االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 

 مسؤولي االتصال
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