
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

07/05/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,293.95 1.04% -21.03% 705,094,528 141,557,202 273,592,618,114 (EGX 30مؤشر )

 1,569.62 1.46% -26.99% 781,462,016 192,865,658 339,404,978,245 (EGX 50مؤشر )

 1,198.67 1.98% -6.17% 148,537,872 83,623,974 161,463,379,021 (EGX 70مؤشر )

 1,118.31 1.02% -35.25% 853,632,448 225,181,176 435,055,997,135 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  مساهمو القاهرة للدواجن يوافقون على العرض النهائي
 لـ"كايرو ثري أي"

  2019أوراسكوم لالستثمار القابضة تتحول للخسائر في 

  أشهر 10مرات في  5أرباح النيل لألدوية تتضاعف أكثر من 

  تعتمد تعديل الموازنة التقديرية لعام مصر الجديدة لإلسكان
2020-2021 

  في الربع األول %15.7أرباح العالمية لالستثمار تتراجع 

 «مليار  2يقيد صكوك العربية للتطوير بـ« مكتب حلمي وحمزة
 جنيه بالبورصة 

  في العام  %7.9-7.8معيط يتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى
 المالي الجاري 

 مليار دوالر  112.6المركزي يعلن ارتفاع الدين الخارجي لـ
  2019بنهاية 

  :انخفاضاً بقيمة العجز في الميزان التجاري  %51.4اإلحصاء
 المصري خالل فبراير 

  صندوق مصر السيادي"و"كونكورد إنترناشيونال" يطلقان"
 صندوقاً لالستثمار بقطاع الصحة 

  ة لألعباء التصديرية اتفاقية تسوية جديد 41مصر.. توقيع
 المتأخرة 

  توقعات بانخفاض صادرات السعودية من النفط في مايو مع
 هبوط الطلب 

  المفوضية األوروبية: منطقة اليورو تتجه صوب كساد قياسي
 بسبب جائحة كورونا

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 117 60 8 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
70.60%

;  عرب 
9.88%

;  أجانب
19.52%

;  مؤسسات
59.72%

;  أفراد
40.27%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

مساهمو القاهرة للدواجن يوافقون على العرض النهائي لـ"كايرو ثري 
 أي"

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن على قرار مجلس 
المقدم من شركة كايرو ثري أيه الدولية اإلدارة بقبول العرض النهائي 

مليون سهم المملوكين لها في المصرية لصناعة  13.65للصناعات لشراء 
جنيه للسهم.وأوضحت الشركة في بيان  8.54النشا والجلوكوز بسعر 

، أنه تم تعديل سعر العرض النهائي من قبل هيئة الرقابة صة مصرلبور
 8.61أشهر ليصبح  3في آخر  المالية ليتماشى مع متوسط سعر تداول

جنيه.وفي الشهر الماضي، وافق مجلس إدارة شركة المصرية لصناعة 
النشا والجلوكوز، على عرض الشراء المقدم من شركة كايرو ثري إيه 
الدولية للصناعات، لشراء أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركة.يشار إلى 

لشراء اإلجباري المقدم أن الرقابة المالية وافقت على نشر إعالن عرض ا
من شركة كايرو ثري يه الدولية للصناعات، لالستحواذ على شركة 
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.وأكد مجلس اإلدارة أن العرض 
سيكون له أثر إيجابي على الشركة والعاملين بها، ويمكن للمساهمين 

ماري الراغبين في التخارج االستجابة للعرض في ضوء قرارهم االستث
الخاص، وال سيما في ضوء الظروف الحالية وانخفاض قيم األصول نتيجة 
لتفشي وباء كورونا.وكانت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية 

أمريكانا مصر، على قبول السعر النهائي -للمشروعات السياحية العالمية
 11.636المقدم من شركة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات، لشراء 

يون سهم المملوكة لها في رأسمال الشركة المصرية لصناعة النشا مل
جنيه.كما وافقت الجمعية العامة العادية  8.54والجلوكوز، بسعر سهم 

لشركة القاهرة للدواجن على قبول العرض الملزم المقدم من شركة كايرو 
مليون سهم المملوكين للشركة  13.65ثري إيه الدولية للصناعات لشراء 

سمال الشركة المصرية لصناعات النشا والجلوكوز.وحققت في رأ
مليون  17خسائر بلغت  2019المصرية لصناعة النشا والجلوكوز خالل 

.وارتفعت مبيعات 2018مليون جنيه في  74.3جنيه، مقابل خسائر بلغت 
مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  967.8الشركة خالل العام الماضي إلى 

 المصدر: مباشر .2018ي مليون جنيه ف 909.2

 2019أوراسكوم لالستثمار القابضة تتحول للخسائر في 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة خالل 
، تحولها للخسائر على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان 2019

مليون جنيه،  425.22لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت خسائر بقيمة 
، مع األخذ في االعتبار 2018مليون جنيه في  865.59مقابل أرباح بلغت 

حقوق األقلية.وخالل العام الماضي، تراجعت إيرادات الشركة من التشغيل 
مليار جنيه في  1.32مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  1.16إلى 

 12.2.وتراجعت اإليرادات األخرى خالل العام الماضي إلى 2018
.وعلى 2018مليون جنيه في  221.9ه، مقابل إيرادات بلغت مليون جني

 253.33نحو  2019مستوى األعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة في 
مليون جنيه في العام السابق  58.79مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 

مليون جنيه منذ بداية يناير  92.4له.وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 
مليار جنيه أرباحاً خالل نفس  1.07لماضي، مقابل حتى نهاية سبتمبر ا

الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وعلى صعيد 
القوائم المالية المستقلة، فقد تحولت الشركة من الربحية إلى الخسائر خالل 

مليون جنيه منذ  295.19التسعة أشهر األولى لتسجل صافي خسائر بلغ 

 اع في السعرأسهم من حيث االرتف 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  16.94   6.42  جولدن كوست

  11.69   1.46  دايس

  10.58   7.00  االهلي للتنمية واالستثمار
  9.93   0.92  عتاقة
  9.92   0.72  كابو

 

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

 -9.94   4.71  روبكس
 -9.79   12.16  اكرو مصر

 -9.51   29.10  مصر -البنك الوطني الكويتي 
 -8.97   7.00  العربية الستصالح االراضي

 -7.88   4.44  آراب ديري

  

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

  63.00   346,518,112  البنك التجاري الدولي
  1.46   38,397,728  دايس

  8.18   32,465,350  السويدى اليكتريك
  7.08   28,098,168  حديد عز

  69.10   26,996,742  أوراسكوم كونستراكشون

 

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

  0.38   31,574,584  العربية لالستثمارات

  1.46   27,318,987  دايس
  0.38   25,366,108  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.19   14,132,297  بالم هيلز
  1.77   10,726,975  جي بي اوتو

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون جنيه أرباحاً  175.1ير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل بداية ينا
 المصدر: مباشر خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 أشهر 10مرات في  5أرباح النيل لألدوية تتضاعف أكثر من 

النيل،  -أعلن مجلس إدارة شركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية
أشهر من العام  10خالل أول  ارتفاع صافي ربح الشركة قبل الضرائب

حت الشركة بالمائة، على أساس سنوي.وأوض 537المالي الجاري بنسبة 
يوم األربعاء، أنها سجلت صافي ربح شامل في بيان لبورصة مصر، 

، 2020مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل  100الضريبة بلغ 
من العام المالي  مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة 15.7مقابل 

أشهر من العام المالي الجاري،  9الماضي.وحققت الشركة خالل أول 
مليون جنيه خالل الفترة من يوليو  67.18صافي ربح بعد الضريبة بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس  11.29حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 
فترة لتسجل الفترة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل ال

مليون جنيه خالل  503.2مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  671.99
 المصدر: مباشرنفس الفترة من العام المالي الماضي.

 في الربع األول %15.7أرباح العالمية لالستثمار تتراجع 

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة العالمية لالستثمار والتنمية، 
بالمائة على  15.7، بنسبة 2020الربع األول من  تراجع أرباحها خالل

يوم األربعاء للبورصة، إنها حققت ساس سنوي.وقالت الشركة في بيان أ
ألف جنيه في الفترة من أول يناير إلى نهاية  528.9صافي أرباح بلغت 

ألف جنيه في الربع المقارنة من  627.3مارس الماضي، مقابل 
مليون جنيه خالل الربع  1.48ت .وحققت الشركة إيرادات بلغ2019

مليون جنيه في الربع المقارن من  1.51، مقابل 2020األول من 
.وذكرت الشركة، أن االضمخالل يرجع إلى التغير في اإليراد بشأن 2019

انخفاض بعض عوائد المرابحات وإعدام الباقي من حصة الشركة في 
اً لتصفيتها وانخفاض رأس مال الشركة العالمية لمواد البناء الحديثة نظر

بعض اإليرادات األخرى، كما يرجع التغير إلى الزيادة في بعض بنود 
مليون  2.6صافي ربح بلغ  2019المصروفات.وحققت الشركة خالل عام 

مليون جنيه خالل  1.05، مقابل أرباح بقيمة 2019جنيه خالل 
 7.768.وارتفعت إيرادات الشركة خالل نفس العام ليصل إلى 2018

مليون جنيه خالل العام المنصرم له.وحققت  6.11ليون جنيه، مقارنة بـ م
 2019مليون جنيه منذ بداية يناير  2.42الشركة أرباحاً مستقلة بقيمة 

مليون جنيه أرباحاً خالل العام  2.81حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 
 المصدر: مباشر .2018السابق له 

 

 

 

 

 

ام مصر الجديدة لإلسكان تعتمد تعديل الموازنة التقديرية لع
2020-2021 

الجديدة لإلسكان والتعمير، تعديل اعتمد مجلس إدارة شركة مصر 
اضافت .2021-2020لمالي الموازنة التقديرية للشركة للعام ا

الشركة ان التعديل يأتي نظراً لألزمة الصحية العالمية الخاصة 
بفيروس كورونا، وبالتالي ظهور أزمة اقتصادية كبرى تسببت في 

مياً عات االقتصادية عالركود في االقتصاد، ما يؤثر على القطا
 562.13وأوضحت الشركة، أن الموازنة تستهدف تحقيق ومحلياً.

مليار  1.214ديد، بدالً من مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي الج
 1.838وأشارت الشركة، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق جنيه.

 3.074، بدالً من 2021-2020مليار جنيه إجمالي إيرادات خالل 
 : أموال الغدالمصدر مليار جنيه.

مليار  2يقيد صكوك العربية للتطوير بـ« مكتب حلمي وحمزة»
 جنيه بالبورصة 

يعتزم مكتب حلمي وحمزة وشركائهم اإلنتهاء من إجراءات قيد 
إصدار صكوك  الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني 

مليار جنيه  2بقيمة  –التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 
يوم االربعاء.أضاف لمصرية خالل اجتماع لجنة القيد ا بالبورصة

محمد غنام، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع أسواق رأس المال في 
تصريحات خاصة ألموال الغد، أن الفترة الماضية شهدت تعاون 
كبير من قبل جميع الجهات إلصدار تلك النوعية من الصكوك والتي 

ى الرغم من الفترات تعد أول إصدار للصكوك بالسوق وذلك عل
غير المستقرة التي شهدتها تلك الفترة من تفشي فيروس 
كورونا.وتعد الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني من 
الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ولديها سابقة اعمال 
وخبره كبيرة في هذا المجال، ويعتبر هذا اإلصدار أول صفقة 

السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة  إصدار الصكوك في
إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ 
األسواق المالية المصرية.وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور 
المستشار المالي األوحد والمنسق والمروج األوحد وضامن 

س االكتتاب بالصفقة، وتقوم شركة المجموعة المالية هيرمي
 المصدر: أموال الغد للتصكيك ش.م.م. بدور الشركة المصدرة.

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

في العام المالي  %7.9-7.8معيط يتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 
  الجاري

قال وزير المالية، محمد معيط، إن توقعات عجز الموازنة للعام المالي 
بسبب أزمة  %7.9و %7.8بين ارتفعت إلى  2020/2019الجاري 

"، وذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي 19-"كوفيد
 %7.2نقلته رويترز أمس الثالثاء. وكانت الحكومة تستهدف نسبة 

في  %7.8سابقا.ونسبة العجز المتوقعة للعام المالي المقبل قد ترتفع إلى 
المستهدفة  %6.3قابل نسبة حالة استمرار األزمة حتى نهاية ديسمبر، م

في مشروع الموازنة، وفقا لمعيط. وأضاف معيط أن نسبة الدين العام 
خالل العام المالي المقبل  %88للناتج المحلي اإلجمالي قد ترتفع أيضا إلى 

المستهدفة سابقا في حال استمرار األزمة  %83مقابل  2021/2020
تمال أن تكون الحكومة تخطط أيضا لديسمبر. وقد تعني الزيادة الطفيفة اح

للمزيد من االقتراض الحتواء عجز الموازنة أثناء مكافحتها انتشار 
الفيروس.وأضاف معيط أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية 

-إال أنه بعد وقوع أزمة "كوفيد %2السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة 
فقط.وتأتي  %0.6ولي إلى " فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض األ19

التوقعات بارتفاع العجز بعد أسبوع من تغيير الحكومة أيضا لتوقعاتها هذا 
إذا استمرت  %2إلى  2021/2020األسبوع بشأن النمو للعام المالي 

بناء على انتهائها  %3.5األزمة حتى ديسمبر مقابل توقعات سابقة بنمو 
الي، يتوقع معهد التمويل الدولي أن في يونيو.وفيما يتعلق بالعام المالي الح

. ووفقا لتقديرات المعهد في مذكرة %1.6ينمو االقتصاد المصري بنحو 
خالل  %2.5أصدرها يوم األحد، فإن االقتصاد المصري سينكمش 

)من يناير إلى يونيو(، بعدما  2020/2019النصف الثاني من العام المالي 
لعام المالي )من يوليو إلى في الستة أشهر األولى من ا %5.4نما بـ 

  المصدر: رويترز. (2019ديسمبر 

"صندوق مصر السيادي"و"كونكورد إنترناشيونال" يطلقان صندوقاً 
  لالستثمار بقطاع الصحة

أعلن صندوق مصر السيادي وشركة إدارة االستثمارات كونكورد 
تفاهم إنترناشيونال انفستمنتس، ومقرها نيويورك، اليوم عن توقيع مذكرة 

(MOU)  تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة إلدارة صندوق
وأوضح الصندوق في بيان صادر متخصص في قطاع الرعاية الصحية.

يوم األربعاء، أنه من المقرر أن يستثمر الصندوق بشكل أساسي في مصر، 
 300وكذلك الشرق األوسط وأفريقيا.ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 

مليون دوالر، كمرحلة أولية ويهدف إلى تعظيم قيمة األصول على المدى 
الطويل من خالل االستفادة من فرص االستثمار المباشر في مصر، بحسب 

ن.وأشار البيان إلى أن الصندوق سيعمل كمحفز لجذب استثمارات البيا
أجنبية مباشرة كبيرة، وكذلك خلق فرص االستثمار المشترك في مشاريع 
اخرى ضخمة.ويهدف صندوق مصر السيادي من خالل الصندوق الجديد 
الى خلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد من تزايد عدد السكان في 

لخدمات رعاية صحية مختلفة، كما يسعى إلنشاء مصر الذين يحتاجون 
كيانات رعاية صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي األنشطة الصحية 
المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في هذا القطاع، 
واألصول غير المستغلة ودعم التخصصات الجديدة، مستغلة بذلك موقع 

يف اإلنتاج والخدمات الصحية مصر الفريد واالنخفاض النسبي لتكال
بمصر لتصديرها الى أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.من جانبها، قالت 
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة 

 

مليار دوالر بنهاية  112.6المركزي يعلن ارتفاع الدين الخارجي لـ
2019  

ارتفاع الدين  06/05/2020يوم المركزي في بيان له  أعلن البنك
مليار دوالر، بنهاية الربع الثاني من  112.67الخارجي لمصر إلى 

مليار دوالر عن  3.3، بزيادة قيمتها حوالي 2019/2020العام المالي 
 109.36الربع األول من ذات العام المالي حيث بلغ بنهاية سبتمبر 

 16، بحوالي 2019الخارجي خالل عام  مليار دوالر.وارتفع الدين
مليار دوالر بنهاية ديسمبر  96.612مليار دوالر، حيث بلغ 

.وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ الدين الخارجي طويل 2018
، فيما بلغ الدين 2019مليار دوالر بنهاية ديسمبر  101.386األجل 

قد سجل  مليار دوالر.وكان الدين طويل األجل 11.284قصير األجل 
مليار  86.271مليار دوالر في سبتمبر الماضي، ونحو  98.329

مليار  11.033، أما قصير األجل فقد بلغ 2018دوالر نهاية ديسمبر 
 .2018مليار دوالر في نهاية  10.341دوالر في سبتمبر الماضي و

انخفاضاً بقيمة العجز في الميزان التجاري  %51.4اإلحصاء: 
  المصري خالل فبراير

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، انخفاض 
بالمائة خالل فبراير  51.4قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 

الماضي على أساس سنوي. وقال الجهاز في بيان اليوم األربعاء، إن 
مليار دوالر خالل شهر  1.95قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام  4.01مقابل  2020فبراير 
 2.69بالمائة حيث بلغت  3.3السابق.وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 

مليار دوالر لنفس  2.61مليار دوالر خالل شهر فبراير الماضي مقابل 
الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض 

 11.4غذائية متنوعة بنسبة السلع وأهمها: )عجائن ومحضرات 
بالمائة، وأدوية ومحضرات  65.3بالمائة، وفواكه طازجة بنسبة 

 25.6بالمائة، وخضر مجمدة أو مبردة بنسبة  32.4صيدلة 
بالمائة(.وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خالل شهر فبراير 
الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها )منتجات 

بالمائة، أسمده  6.6بالمائة، ومالبس جاهزة بنسبة  23ول بنسبة البتر
بالمائة(.وانخفضت  55.1بالمائة، والبترول الخام بنسبة  20بنسبة 

مليار دوالر  4.64بالمائة حيث بلغت  29.9قيمة الواردات بنسبة 
مليار دوالر لنفس الشهر من  6.62مقابل  2020خالل شهر فبراير 

ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع  العام السابق، ويرجع
بالمائة، وقمح  28.6وأهمها: )مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 

بالمائة، ولدائن  68.1بالمائة، ومنتجات البترول بنسبة  25.2بنسبه 
بالمائة(.وارتفعت قيمة واردات بعض  36.2بأشكالها األولية بنسبة 

ثيلتها لنفس الشهر من العام مقابل م 2020السلع خالل شهر فبراير 
بالمائة، وسيارات ركوب  135.2السابق وأهمها: )البترول الخام بنسبة 

بالمائة، وزيوت مكررة بنسبة  10.5بالمائة، وذرة بنسبة  23.3بنسبة 
  المصدر: مباشر. بالمائة( 38.6

  اتفاقية تسوية جديدة لألعباء التصديرية المتأخرة 41مصر.. توقيع 

شركة مصدرة محلية  41وقع وزير المالية والتجارة والصناعة مع 
وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية 
الصادرات; وذلك تنفيذاً للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة 



 

 

صندوق مصر السيادي، إن االستثمار في الرعاية الصحية من أولويات 
يه العالم أزمة فيروس الحكومة المصرية في هذا الوقت الذي يواجه ف

كورونا المستجد، كما أن االهتمام بصحة المواطن المصري هو جزء 
للتنمية المستدامة.وأكدت الوزيرة أن  2030رئيسي من رؤية مصر 

التركيز على القطاع الصحي يرتبط ببرنامج عمل الحكومة في إطار بناء 
ن اإلنسان المصري عبر تطبيق نظام صحي متكامل قادر على تحسي

المؤشرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكل المواطنين.وأضافت 
السعيد أن إنشاء صندوق متخصص لالستثمار في خدمات الرعاية الصحية 
المتنوعة; يعكس دور صندوق مصر السيادي في اإلسراع في جذب 
االستثمارات إلى أصول الدولة بهدف تعظيم قيمتها، مع زيادة مشاركة 

ي االقتصاد المصري.وشددت على أن رؤية مصر القطاع الخاص ف
اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، حيث  2030

تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء األكبر من 
المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات 

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.و
لصندوق مصر السيادي: "لقد بدأ صندوق مصر السيادي وشركة كونكورد 
إنترناشيونال انفستمنتس كأحد شركاء االستثمار في مجال الصحة عملية 
تأسيس شركة إدارة مشتركة لجذب وإدارة االستثمارات، في صندوق 

ة، يهدف لتعظيم قيمة لالستثمار في خدمات الرعاية الصحية واألدوي
أصول الدولة والقطاع الخاص على المدى الطويل، ونحن سعداء بهذه 
الشراكة، ونتطلع لالستفادة من خبرة كونكورد الواسعة في مجال إدارة 
مشروعات الرعاية الصحية".وأضاف سليمان: "دور صندوق مصر 

مع  السيادي بالغ األهمية في جذب االستثمارات إلى تلك األصول خاصة
وجود حاجة متزايدة لالستثمار في تحديث وتوسيع مرافق الرعاية 

حول العالم وتزايد  COVID-19الصحية، ومع استمرار تفشى وباء 
أثاره السلبية على االقتصاد العالمي، فإنه من الضروري بالنسبة لنا أن 
نكون جاهزين وأن نخلق حلوالً من شأنها أن تقلل الضغط الذي سببه 

لى أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة والعالم".وأكد سليمان الفيروس ع
أن كالً من قطاعي الرعاية الصحية واألدوية كانا على رأس قائمة أولويات 
الصندوق، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يتوج جهودنا الجماعية في جذب 
االستثمار األجنبي المباشر الى تلك المجاالت.ومن ناحيته، قال محمد 

يونس، رئيس مجموعة كونكورد: "تود مجموعة كونكورد أن تشكر  صالح
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة 
صندوق مصر السيادي، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر 
السيادي، على اختيارنا كشريك في إنشاء هذا الصندوق، ونحن نؤمن أنه 

دارة القوي للصندوق السيادي بجانب الدعم الحكومي الكبير مع فريق اإل
وفريق اإلدارة المحترف في كونكورد وخبرته الطويلة في هذا المجال 
فإننا سوف نصل إلى اهدافنا الطموحة".وأضاف يونس: "يوجد طلب 
مستمر على هذه الصناعة التي تشمل منتجي األدوية ومقدمي الخدمات 

تحاليل ومراكز االشعة وخدمات التمريض التشخيصية مثل معامل ال
والمستشفيات والعيادات وغيرها من المرافق الصحية المتخصصة، والتي 
تشهد معدل نمو سنوي مرتفع".وأكد يونس أن مدير الصندوق سيقوم 
باختيار االستثمارات الواعدة من الدولة والقطاع الخاص لخلق استثمارات 

دف تعظيم قيمتها على مدى فترة متنوعة في قطاع الرعاية الصحية به
االستثمار، مشيراً إلى الفرص الهائلة للتوسع في أفريقيا والشرق األوسط 
باستخدام موارد السوق الكبيرة والمتنامية في مصر والتي تمنح للصندوق 

  فرصة فريدة."

 

القطاعات االقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات اإلنتاجية خاصة 
زمة فيروس كورونا المستجد.وقال محمد معيط وزير المالية في ظل أ

في بيان صادر اليوم األربعاء، إن التوقيع سيسهم في توفير السيولة 
النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في اإلنتاج، 
واالحتفاظ بالعمالة مع االلتزام الكامل بكل اإلجراءات االحترازية 

.وأكد أن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة والتدابير الوقائية
بمساندة المصدرين، وسرعة رد األعباء التصديرية المتأخرة، موضحاً 

بالمائة من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى  30أنه سيتم سداد 
ماليين جنيه لكل منهم قبل نهاية  5صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 

ى أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها العام المالي الحالي.وأشار إل
الحكومة لمساندة القطاعات االقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية 

المستجد، على النحو الذي يرسي دعائم استقرار « كورونا»لفيروس 
االقتصاد القومي.وأضاف أن توقيع هذه االتفاقيات، يأتي استمراراً 

ع التصدير، التي أثمرت عن لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطا
شركة محلية  77تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلي 

وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية 
عالمًيا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذي يساعد في توسيع 

ستحقاتهم القاعدة التصديرية.وأشار إلى أن المصدرين يصرفون م
المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم 

« كورونا»شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس 
المستجد.ومن جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن 
هذا التوقيع يأتي استكماالً لجهود الحكومة في مساندة قطاع التصدير 

خالل المرحلة الحالية.وذكرت أن المبادرات  وبصفة خاصة
واإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات 
المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا استهدفت مساندة الشركات 
المصدرة، لتوفير السيولة المالية الالزمة الستمرار دوران عجلة 

عدالت التصدير والحفاظ على اإلنتاج، األمر الذي يسهم في زيادة م
العمالة المتواجدة بهذه المصانع بل وتوفير فرص عمل جديدة كنتيجة 

 المصدر: مباشرطبيعية لزيادة معدالت اإلنتاج.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 توقعات بانخفاض صادرات السعودية من النفط في مايو مع هبوط الطلب 

من المتوقع أن تنخفض صادرات  قالت مصادر بقطاع النفط ومحللون إن
السعودية من النفط الخام في مايو أيار إلى نحو ستة ماليين برميل يوميا، 
وهو أدنى مستوى في عشر سنوات تقريبا، ومن المرجح أن يتراجع إنتاج 
التكرير المحلي مع تضرر الطلب من أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت 

ر للنفط في العالم إنتاج الخام رويترز.ومن المقرر أن يخفض أكبر مصد
مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو  8.5بالمئة إلى نحو  23بنسبة 

في إطار اتفاق لخفض اإلنتاج مع تحالف أوبك+ لدعم األسعار المتضررة 
من انهيار الطلب بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس 

نفط الخام السعودية لشهر كورونا.وقالت مصادر بالقطاع إن صادرات ال
مايو أيار من المتوقع أن تبلغ حوالي ستة ماليين برميل يوميا، سيذهب 
منها نحو أربعة ماليين برميل يوميا إلى آسيا. وقال مصدر إن من المتوقع 

ألف برميل يوميا.ويعني  600أن تقل الصادرات إلى الواليات المتحدة عن 
غاز المصاحب، وهو منتج ثانوي عند تراجع إنتاج النفط انخفاض إنتاج ال

استخراج الخام. ويستخدم الغاز كلقيم في صناعة البتروكيماويات ولتوليد 
الكهرباء.تسعى السعودية بشكل متزايد لزيادة طاقة توليد الكهرباء من 
الغاز من أجل توفير الخام للصادرات.لكن انخفاض الطلب العالمي على 

خام الرخيص لالستخدام المحلي، وهو ما قد النفط يعني إتاحة المزيد من ال
يعني استهالك المزيد من النفط هذا الصيف عندما يقفز الطلب على 

، عندما كانت 2019الكهرباء نتيجة استخدام أجهزة تبريد الهواء.وفي 
ألف  550مليون برميل يوميا فإنها استهلكت  9.9السعودية تنتج نحو 

ألف برميل يوميا  700نخفاضا من برميل يوميا من الخام في الصيف، ا
في العام السابق. لكن مصادر بالقطاع تتوقع اآلن ارتفاع االستهالك بشكل 

.وبشكل عام، فإن من المتوقع أن يضعف 2019طفيف عن مستويات 
الطلب المحلي على النفط ومنتجاته.وقالت أمريتا سين من إنرجي أسبكتس 

لكة ضعيفا جدا ... بسبب سيكون إجمالي الطلب في المم”لالستشارات 
، مضيفة أن انخفاض “وسنشهد انخفاضا في الطلب الصناعي 19-كوفيد

أسعار النفط والتخفيضات في الميزانية سيدفعان االقتصاد السعودي إلى 
الركود.وفي ظل انخفاض الطلب على المنتجات، من المرجح أن يقل 

 2.4دة نحو استهالك مصافي التكرير السعودية، والتي تعالج في العا
مليون برميل يوميا من الخام.وقال سداد الحسيني مستشار الطاقة 
والمسؤول التنفيذي الكبير السابق في أرامكو إنه بموجب تخفيضات 
أوبك+، ستعطي السعودية على األرجح األولوية إلنتاج النفط الخفيف على 

فيف حساب النفط الثقيل.وأضاف أن السبب في هذا هو أن حقول النفط الخ
تميل إلى إنتاج المزيد من الغاز المصاحب، وألن استخراج النفط الثقيل 
عادة ما يكون أكثر تكلفة ألنه يأتي في الغالب من حقول بحرية.وقال 

سنرى أن إمدادات مطردة من الخام العربي الخفيف والخام العربي ”
الخفيف جدا والبعض من الخام العربي المتوسط، تشكل أغلب اإلنتاج 

وقد يزيد هذا التخمة العالمية من النفط الخفيف، والذي تنتجه “.لسعودي()ا
 شركات النفط الصخري األمريكية بوفرة.

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,655.00 -0.83% السعودية

 DFMGI 1,918.00 0.15% دبي

 ADI 4,022.00 -2.00% ابوظبي

 MARKET-IXP 40.15 0.15% الكويت

 BSEX 5,668.00 0.51% البحرين

 GENERAL 8,759.00 -0.46% قطر

 MASI 9,616.00 0.62% المغرب

 TUN20 6,238.00 -0.14% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 1,840.88 -1.19% أمريكا

 S&P 500 10,999.99 -1.22% أمريكا

 NASDAQ 1,263.01 -0.82% أمريكا

 FTSE 100 2,843.76 -1.12% لندن

 DAX 875.01 0.00% أمانيا

 Nikkei 225 31,399.78 -0.90% اليابان

 %0.06- 1,686.35 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.21- 29.36 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.18- 1.92 البرميل نايمكس )دوالر(

المفوضية األوروبية: منطقة اليورو تتجه صوب كساد قياسي بسبب 
 جائحة كورونا

 7.7توقعت المفوضية األوروبية يوم األربعاء انكماشا قياسيا بنسبة 
 19-بالمئة في اقتصاد منطقة اليورو هذا العام بسبب جائحة كوفيد

قال وسيتبدد التضخم تقريبا فيما سيتضخم الدين العام وعجز الميزانية.و
تشهد ”باولو جنتيلوني المفوض األوروبي للشؤون االقتصادية والمالية 

لن ”وأضاف “.أوروبا صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم
يكون عمق الكساد وقوة التعافي متساويين وسيخضعان لسرعة رفع 
إجراءات العزل وأهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد والموارد 

ومع انكماش االقتصاد هذا العام، تتوقع المفوضية “.في كل دولة المالية
أن تصل أسعار المستهلكين لحالة من الركود التام تقريبا.وقالت إن 

قبل أن يرتفع إلى  2020بالمئة في  0.2معدل التضخم سيتباطأ إلى 
بالمئة في العام المقبل عندما تعود منطقة اليورو إلى معدل نمو  1.1
بالمئة هذا  13.3وأضافت أن االستثمارات ستتراجع بالمئة. 6.3

بالمئة من  8.5العام.وسيصل عجز الموازنة في منطقة اليورو إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام بفعل جهود الحفاظ على االقتصادات 

بالمئة في العام الماضي.ومن المتوقع أن يعاود العجز  0.6مقارنة مع 
بالمئة.وقالت المفوضية إن زيادة  3.5إلى  2021االنكماش مجددا في 

الدين العام ستحتاج وقتا أطول لمعالجتها حيث تتوقع أن يقفز دين منطقة 
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام مقارنة  102.7اليورو إلى 

بالمئة  98.8بالمئة في العام الماضي على أن يتراجع قليال إلى  86مع 
طاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال ضمن البلدان .وستكون إي2021في 

األكثر تضررا من التبعات االقتصادية لجائحة كورونا فيما ستتحمل 
 المصدر: حابىلوكسمبورج ومالطا والنمسا الصدمة على نحو أفضل.

 

 



 

 

 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. 107.7 %88.7 7.36 شراء 3,482.7 3.9

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %185.7 20.23 شراء 3,846.3 7.08 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.7 0.7 6.7 6.7 %35.0 9.18 شراء 212.2 6.80

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 للشهر الحالىتوزيعات أسهم مجانية ال يوجد 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع النقديقيمة  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 0.2591القسط السادس  قناة السويس للتأمين

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

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 القاهرة –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  4,6الكائن فى الكيلو بعنوان الشركة  غير عادية

 مسطرد محافظة القليوبية

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

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

 عادية

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

09/05/2020 
الصعيد العامة للمقاوالت واإلستثمار 

 العقارى

غير و عادية

 عادية

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

 القاهرة -البساتين  –

 بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى  عادية فريغالعربية المتحدة للشحن والت 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 عادية

 عادية

 االسكندرية( –الحرية طريق  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 

 من أكتوبر

 



 

 

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

 آخر سعر الكود الشركةاسم 

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 

63.0 1.53 24.10- 5,540,192 346,518,112 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.45 0.97 17.66- 1,001,071 12,490,013 17.80 9.99 7.34% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.02 2.00 20.85- 1,053,528 1,088,339 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

5.28 0.00 34.81- 1,369,153 7,345,943 12.00 4.04 4.31% 
الماليه المجموعه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

10.23 -0.20 38.96- 2,404,148 24,856,234 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

8.18 -0.24 27.03- 3,938,832 32,465,350 15.17 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

4.41 1.15 24.23- 1,805,302 7,875,565 7.06 3.78 2.94% 
اجريكول بنك كريدي 

 مصر
CIEB 

27.97 1.45 35.70- 482,216 13,313,415 47.10 27.11 2.68% 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 

7.30 1.81 15.12- 992,630 7,242,943 12.95 5.13 2.20% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

2.80 -0.36 42.15- 9,328,787 26,129,672 5.67 2.40 2.20% 
 ETEL لالتصاالتالمصرية 

10.80 0.93 5.88 462,483 5,009,314 14.92 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سينا فارما

8.53 2.28 10.21- 456,017 3,897,100 11.23 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

11.80 0.00 14.99- - - 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

ORAS 
69.10 0.03 30.91- 390,802 26,996,742 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
9.69 0.41 26.76- 779,970 7,616,121 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
CCAP 

1.34 -0.52 45.45- 10,080,980 13,678,305 4.02 0.81 1.49% 
مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير
HELI 

4.35 -1.14 81.39- 2,371,742 10,409,980 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

6.79 1.65 24.13- 1,491,543 10,058,187 17.21 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.19 -0.08 32.31- 14,132,297 16,895,970 2.67 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.55 2.82 29.56- 4,189,478 10,775,393 5.30 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

1.77 0.14 53.27- 10,726,975 19,342,870 4.85 1.41 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.43 -0.29 34.79- 1,968,531 6,798,536 7.20 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

7.08 2.16 31.26- 3,961,602 28,098,168 14.61 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

3.35 -1.18 49.24- 2,711,357 9,203,382 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.37 -1.66 16.55- 900,323 2,159,024 3.45 2.13 0.73% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.38 1.60 30.02- 25,366,108 9,564,282 0.75 0.28 0.62% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

1.73 -1.54 28.08- 485,640 850,190 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

3.90 1.56 27.24- 946,346 3,715,964 6.44 2.43 0.39% 
مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.47 1.09 22.59- 4,900,162 2,301,704 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

1.46 11.69 16.27- 27,318,987 38,397,728 1.93 0.68 0.11% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 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 يعتقد 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 بريميير أيةشركة  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 ذلك 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 غير 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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