
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٠/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,176.73 -1.14% -21.93% 678,512,192 188,677,779 273,592,618,114مؤشر (

 EGX 50(  1,524.27 -2.89% -29.09% 793,767,104 262,672,831 339,404,978,245مؤشر (
 EGX 70(  1,154.42 -3.69%  -9.63% 219,709,072 131,584,103 161,463,379,021مؤشر (
 EGX 100(  1,084.95 -2.98% -37.18% 898,221,312 320,261,882 435,055,997,135مؤشر (

  عناوین االخبار
 »ملیون جنیھ  ٣٠٠إلى  ٢٥٠تعتزم ضخ » ابن سینا فارما

  ٢٠٢٠استثمارات جدیدة خالل 
 مصر لأللومنیوم تنفي استبدال خطتھا إلنشاء خط جدید  
  ارتفاعا طفیفا بإیرادات مصر للزیوت والصابون بنھایة مارس

٢٠٢٠   
 دایس للمالبس: إنھاء إضراب عمال مصنع اإلسكندریة  
  عمومیة المنصورة للدواجن تناقش استخدام االحتیاطي لتغطیة

  مایو ٣٠الخسائر المرحلة..
  تشمل خفض مقابل الخدمات.. حزمة قرارات حكومیة لتنشیط

  البورصة 
  المصریة تقر تعدیل بعض أحكام قانون ضریبة الدمغة الحكومة

  والضریبة على الدخل 
  بلومبرج: مصر تتوقع موافقة صندوق النقد على قرض بقیمة

  ملیار دوالر األسبوع المقبل ٢٫٧
  مدبولى: رفع الموازنة االستثماریة المقترحة للعام المالى

  ملیار جنیھ  ٢٣٠لـ ١٥٠المقبل من 
 ملیار جنیھ إیرادات الجمارك المصریة من الرسوم  ١٫٤

  أشھر  ٣والغرامات في 
  ٢٢٫٨٧نمو فائض تجارة الصین مع أمریكا في أبریل إلى 

  ملیار دوالر 
 ل أبریل صادرات الصین تشھد ارتفاعا مفاجئا خال  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٥  ١٥٥  ٢٨  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
استثمارات ملیون جنیھ  ٣٠٠إلى  ٢٥٠تعتزم ضخ » ابن سینا فارما«

  ٢٠٢٠جدیدة خالل 
محمد محمود: ال تأثیر لفیروس كورونا على سیر العمل بالشركة.. ونمتلك 

  فرعا بمختلف أنحاء الجمھوریة ٦٢

إلى  ٢٥٠تعتزم شركة ابن سینا فارما ضخ استثمارت بقیمة تترواح بین 
ملیون جنیھ خالل العام الجارى، بھدف افتتاح فروع جدیدة وتجدید  ٣٠٠
ة وإطالق خدمات األون الین .وأضاف محمد محمود، مدیر عالقات القائم

، أن االستثمارات »المال«المستثمرین بالشركة فى تصریحات خاصة لـ
فروع جدیدة بأماكن  ٤الجدیدة ستتوزع على عدة محاور، منھا افتتاح 

مختلفة إلى جانب تجدید القائمة بالفعل، وإطالق مشاریع إلكترونیة ونظم 
دیدة.ولفت إلى أن شركتھ كانت تستھدف منذ فترة تفعیل خدمات تشغیلیة ج

األون الین، بما یتیح للعمالء من الصیدلیات والمستشفیات إجراء الطلبیات 
ا أن أزمة  ً دفعت للتعجیل بتفعیل الخدمة » كورونا«أون الین، موضح

ً على العمالء.وقال مدیر عالقات المستثمرین إن تأثیرات  تسھیال
ا أنھا تواصل نشاطھا ال» كورونا« ً سلبیة لم تطل أعمال الشركة، موضح

بالشكل المعتاد.وأشار إلى أن شركتھ ساھمت بدور توعوى لمجتمع 
» كورونا«ألف رسالة توعیة بمخاطر  ٥٠٠الصیادلة، وقامت بإرسال 

وكیفیة الوقایة منھا بغرض مساندة الدولة المصریة فى التصدى للفیروس 
ا مع » بن سیناا«المستجد.ولفت إلى أن  ألف صیدلیة یتم  ٤٢تتعامل تقریبً

تورید األدویة لھا، كما أن صفحات الشركة على مواقع التواصل 
ألف فرد مھتم بالقطاع الصیدلى، وھو ما  ١٢٠االجتماعى تضم أكثر من 

یتم استغاللھ فى التوعیة بمخاطر الفیروس وطرق الوقایة منھ.وأظھرت 
ملیون  ٣٢٨٫٧رما ارتفاع صافى الربح إلى نتائح أعمال شركة ابن سینا فا

، كما ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٢٦٢٫٥جنیھ العام الماضى، مقارنة مع 
ملیار جنیھ،  ١٣٫٣ملیار جنیھ، مقارنة مع  ١٦٫٦ارتفعت المبیعات إلى 

جنیھ، مقارنة  ٠٫٣٧إلى  ٢٠١٩وارتفع نصیب السھم من صافى أرباح 
، وتعمل ٢٠٠١سینا فارما عام .وتأسست ابن ٢٠١٨جنیھ خالل  ٠٫٣٠مع 

شركة من أبرز أسماء صناعة  ٣٥٠فى مجال توزیع األدویة ألكثر من 
المصدر: ألف عمیل. ٤٢األدویة على الساحة المحلیة والدولیة، وتخدم أكثر من

  المال

 مصر لأللومنیوم تنفي استبدال خطتھا إلنشاء خط جدید
بخصوص تحدیث  نفت شركة مصر لأللومنیوم ما نشر في إحدى الصحف

ً من إنشاء خط جدید "الخ ط السابع".وأوضحت ماكینات الخط السادس بدال
ً على تساؤالت البورصة حول المنشور تحت عنوان الشركة في بیان ، ردا

 ً ً على تحدیث ماكینات الخط السادس بدال "مصر لأللومنیوم تعكف حالیا
ً من الص ٍ تماما حة.وأشارت من إنشاء خط إنتاج جدید"، أن الخبر عار

الشركة إلى أنھ تم اإلفصاح عن تأجیل تاریخ المناقصة الخاصة بمشروع 
.وكانت مصر لأللومنیوم أعلنت ٢٠٢٠یونیو  ١الخط السابع عالیة إلى 

تأجیل جلسة فض المظاریف الخاصة بمناقصة خدمات االستشارات 
الھندسیة بغرض التعاقد مع إحدى شركات االستشارات الھندسیة لزیادة 

 ١تاج الشركة من األلومنیوم األولي (مشروع الخط السابع) إلى یوم إن
المقبل.وأعلنت الشركة في فبرایر الماضي طرح مناقصة عامة  یونیو

لتأھیل إحدى شركات االستشارات الھندسیة المتخصصة في إدارة مشاریع 
ألف  ٢٥٠مصاھر األلمنیوم، لزیادة إنتاجھا من األلمنیوم األولي بمقدار 

ً على مرحلتین بتكنولوجیا التیار العالي الحدیثة، بالخط السابع طن س نویا

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

   ٩٫٩٩    ٣٠٫٩٤  العامة للصوامع والتخزین
   ٩٫٩٥    ٢٣٫٥٣  فودیكو

  ٩٫٦٢    ٤٫٥٦  دلتا لالنشاء والتعمیر
  ٧٫٦٥    ٨٢٫٠٠  مطاحن مصر العلیا

  ٦٫٥٤    ١٫٥٠  دایس

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

 -١٠٫٠٠    ١٫٤٤   سبینالكس
 -١٠٫٠٠    ١٫١٢  الزیوت المستخلصة

 -٩٫٩٩    ٦٫٣١  االھلي للتنمیة واالستثمار
 -٩٫٩٧    ١٢٫١٩  باكین

 -٩٫٩٦    ٨٫١٤  مصر لاللومنیوم

  

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

  ٦٣٫٢٧    ٢٤٣،٥٤٥،٩٠٤  البنك التجاري الدولي
  ١٫٥٠    ٥٤،٨١٦،٨٠٠  دایس

  ١٫١٣    ٣٤،٨٦٠،١١٢  بالم ھیلز
  ٢٫٦٦    ٢٩،١٧٧،٠١٤  مدینة نصر لالسكان

  ٨٫١٧    ٢٨،٨٤٥،٥٥٦  السویدى الیكتریك

  

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

  ٠٫٣٤    ٤٨،٣٠٩،٤٦٣  العربیة لالستثمارات
  ١٫٥٠    ٣٥،١٤٢،٩٨٣  دایس

  ١٫١٣    ٣٠،٧٠٠،٣٠٨  بالم ھیلز
  ٠٫٣٦    ٣٠،٠٧٥،٨٤٣  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ٠٫٨٨    ١٥،٧٦٢،٩٣٢  عتاقة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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في نجع حمادي.وأوضحت مصر لأللومنیوم، أن الشركة المؤھلة، ستتولى 
الدراسة البنكیة، ودراسة الجدوى التفصیلیة، واختیار تكنولوجیا التشغیل، 
 والھندسة، والمشتریات، وإدارة التشغیل.وحققت الشركة خالل النصف

 ٥٩٥٫٧، صافي خسائر بلغت ٢٠٢٠ - ٢٠١٩األول من العام المالي 
ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في دیسمبر الماضي، مقابل أرباح 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ٧٥٨٫٣بلغت 
الماضي.وعزت الشركة تحولھا للخسارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة 

مات اإلنتاج األخرى، وانخفاض السعر األساسي للمعدن الكھربائیة ومستلز
  المصدر: مباشر ببورصة المعادن العالمیة بلندن.

   ٢٠٢٠ارتفاعا طفیفا بإیرادات مصر للزیوت والصابون بنھایة مارس 

، عن نتائج أعمالھا (MOSCأعلنت شركة مصر للزیوت والصابون (
، والتي أظھرت ٣١/٠٣/٢٠٢٠حتى  ٣١/٠٣/٢٠١٩عن الفترة من 

عن نفس  ١٫٠٩١ملیار جنیھ مقابل إیرادات بـ  ١٫١٥٢تحقیق إیرادات بـ 
ملیون جنیھ مقابل  ١٣٫٧٢٩الفترة من العام السابق.كما بلغت األرباح 

ملیون جنیھ عن نفس الفترة من العام السابق.كانت  ١١٫٠٢٨أرباح بـ 
عن الفترة المنتھیة في  الشركة قد أعلنت عن نتائج األعمال غیر مدققة

ملیون جنیھ، مقابل  ٦٫٥٠٢، أظھرت تحقیق صافي ربح ٣١/١٢/٢٠١٩
ملیون جنیھ خالل الفترة المقارنة من العام المالي  ٦٫٤٩١صافي ربح بلغ 

دیسمبر الماضى  ١٦السابق للفترة المذكورة.وكانت الھیئة قد أعلنت یوم 
بارى ألسھم مصر إلزام األھلى لالستثمارات بتقدیم عرض شراء إج

ً والبالغة  من رأسمال  %٣٣للزیوت، بعد تجاوزھا الحصة المقررة قانونا
من أسھمھا ومنعھا من التصویت فى  %٣٫١األخیرة، بجانب تجمید 

الجمعیات العمومیة.وقالت مصادر مقربة من األھلى لالستثمارات فى 
اء تصریحات لـ المال، إن آخر جلسة منعقدة للجنة كانت یوم األربع

الماضى، واستمتعت لمختلف وجھات النظر فى األزمة، وقررت التأجیل 
إلعالن القرار النھائى یوم األحد المقبل.وكانت المال قد نشرت فى السابق، 
تحریك الھیئة دعوى جنائیة ضد شركة األھلى لالستثمارات، بسبب عدم 

مصر للزیوت «التزامھا بتقدیم عرض شراء إجبارى لكامل أسھم 
.تأسست شركة مصر من رأسمالھا %٣٦٫١، والتى تملك »بونوالصا

ً ألحكام القوانین المعمول بھا فى جمھوریة مصر  للزیوت والصابون طبقا
ً لنص المادة  ٢/١١/١٩٩٧العربیة وبتاریخ  قررت اللجنة المشكلة طبقا

الخاص بالشركات المساھمة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩) من القانون رقم ١٨(
ھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الموافقة وشركات التوصیة باألس

المصدر:  على دخول الشركة من العمل تحت مظلة قانون قطاع األعمال العام.

  المال

  
  
  
  
  

  دایس للمالبس: إنھاء إضراب عمال مصنع اإلسكندریة

أكدت شركة دایس للمالبس الجاھزة، عودة عمل مصنع شركة 
اإلسكندریة للمالبس الجاھزة تابع لھا، بشكل طبیعي بعد إنھاء 

وضحت دایس في بیان لبورصة مصر، عمال بالمصنع.وأإضراب 
ً من العمال بمصنع  ً محدودا یوم الخمیس، أن اإلضراب كان تجمعا
اإلسكندریة للمالبس، األربعاء، وتم االنتھاء منھ في ذات الیوم 
ً ألوامر التوریدات.وسجلت  والمصنع یعمل بصورة طبیعیة طبقا

ملیون جنیھ خالل  ١٢٠٫٨٢، صافي ربح بلغ ٢٠١٩الشركة خالل 
ً خالل  ١٦٠٫٠٨، مقابل ٢٠١٩ ملیون جنیھ أرباحا
ملیار جنیھ  ١٫٥٧.وارتفعت مبیعات الشركة السنویة لتسجل ٢٠١٨
.وعلى صعید ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل  ١٫٥١، مقابل ٢٠١٩بنھایة 

القوائم المالیة المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام 
، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر  ٨٧٫٤٨الماضي لتسجل 

  المصدر: مباشرملیون جنیھ خالل العام السابق لھ. ٧٩٫٣٤

عمومیة المنصورة للدواجن تناقش استخدام االحتیاطي لتغطیة 
  مایو ٣٠الخسائر المرحلة..

قالت المنصورة للدواجن إن الجمعیة العامة العادیة المقرر انعقادھا 
في استخدام االحتیاطي العام  وجزء ، ستنظر ٢٠٢٠مایو  ٣٠في 

أوضحت الشركة في بیان من القانوني لتغطیة الخسائر المرحلة.و
، أن الجمعیة ستنظر في استخدام االحتیاطي العام لبورصة مصر

ملیون  ١٠٫٧٢ألف جنیھ باإلضافة إلى مبلغ قدره  ٩٤٥٫٥البالغ 
ئمة جنیھ من االحتیاطي القانوني لتغطیة الخسائر المرحلة بقا

المركز المالي.وتناقش الجمعیة التصدیق على القوائم المالیة للشركة 
.وكذلك تنظر الجمعیة في تقریر مجلس اإلدارة ومراقب ٢٠١٩عن 

الحسابات عن نشاط الشركة خالل العام الماضي.وحققت الشركة 
، مقابل ٢٠١٩ألف جنیھ خالل عام  ٣٢٦٫٧٣صافي ربح بلغ 

وارتفعت .٢٠١٨جنیھ في ملیون  ١٢٫٠٤ر بلغ صافي خسائ
ملیون جنیھ، مقابل  ١٠١لتصل إلى  ٢٠١٩اإلیرادات خالل عام 

  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ إیرادات خالل عام  ٨١٫٦٣



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
   تشمل خفض مقابل الخدمات.. حزمة قرارات حكومیة لتنشیط البورصة

الدكتور مصطفى مدبولي یصدر حزمة من أصدر رئیس الوزراء 
القرارات لخفض مقابل الخدمات على عملیات التداول في البورصة 

  المصریة لزیادة تنافسیتھا بین األسواق األخرى

  خفض تكلفة المعامالت في البورصة المصریة لتصبح سوقا أكثر تنافسیة

لیة رئیس ھیئة الرقابة الما –من جانبھ، رحب الدكتور محمد عمران 
بحزمة القرارات الصادرة عن رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من 
مجلس إدارة الھیئة بھدف تنمیة سوق رأس المال وجعلھا أكثر جاذبیة 
لالستثمارات عبر خفض تكلفة المعامالت بالبورصة المصریة لتصبح 

ل سوقا أكثر تنافسیة بین نظیرتھا من أسواق المال اإلقلیمیة والعالمیة.وقا
رئیس الھیئة انھ سیسرع في إصدار القرار التنفیذي لتطبیق خفض مقابل 
خدمات التداول الذي تتقاضاه الھیئة وادخالھ حیز التنفیذ، بالتوازي مع نشر 
حزمة القرارات الجدیدة بالجریدة الرسمیة، لتشجیع االستثمار وخلق بیئة 

لیمیة ولتصبح السوق استثماریة تنافسیة بین األسواق المالیة العالمیة واإلق
المصریة األقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عملیات التداول التي 
تتقاضاھا الجھات المنظمة للسوق مقارنة باألسواق المحیطة.وأوضح د. 

)، ١٠١٤)، (١٠١٣عمران أن قرارات رئیس مجلس الوزراء أرقام (
قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من  ٢٠٢٠) لسنة ١٠١٥(

سسات السوق عن عملیات التداول بالبورصة المصریة حیث تم مؤ
تخفیض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العملیات التي 
تتم على األوراق المالیة المقیدة لدى البورصة المصریة لتصبح عشرة في 

ً من  في المائة ألف وذلك حسب قرار رئیس مجلس  ١٢المائة ألف بدال
.وبحسب عمران فقد نص قرار السید ٢٠٢٠لسنة  ١٠١٣الوزراء رقم 

على مقابل خدمات المقاصة  ٢٠٢٠لسنة  ١٠١٤رئیس مجلس الوزراء 
في المائة ألف،  ١٢٫٥والتسویة لتصبح عشرة في المائة ألف بدال من 

ولزیادة أحجام التعامل بالسوق المصریة فقد منحت قرارات رئیس مجلس 
المتخصصة لیتم سداد عشرة في المائة  الوزراء ذات الخصم على األنشطة

ألف من قیمة كل عملیة تتم باستخدام آلیة التعامل على األسھم في ذات 
، أو بآلیة التعامل على األسھم في الیوم التالي (T+0الجلسة(

)T+1).) ١٠١٥وأضاف د. عمران أن قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (
مستمر قد نص على خفض بشأن إعادة تنظیم صندوق حمایة ال ٢٠٢٠لسنة 

ً  ٥لتصبح  %٥٠مقابل الذي یتقاضاه الصندوق نسبة  في المائة ألف بدال
من عشرة في المائة آلف.ولفت د. عمران ان رئیس مجلس الوزراء سبق 

بتاریخ األول من أكتوبر  ٢٠١٩لسنة  ٢٣٣٩وان أصدر القرار رقم 
قابة المالیة بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الھیئة العامة للر ٢٠١٩

بتعدیل النظام األساسي لصندوق صندوق حمایة المستثمر والذي تضمن 
خفض ما یتقاضاه الصندوق على قیمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 
عشرة في المائة ألف بدال من عشرون في المائة ألف.وأكد رئیس الھیئة 

بل أن حزمة قرارات رئیس مجلس الوزراء قد نصت على تخفیض مقا
الخدمات عن عملیات التداول على السندات وصكوك الدین وأدوات الدین 

عن مقابل الخدمات عن  %٥٠األخرى المقیدة بالبورصة بنسبة خفض 
عملیات التداول على األسھم بعد تعدیلھا مما یساھم في زیادة التعامل على 

  المصدر: المالأدوات الدین.

  

  

الحكومة المصریة تقر تعدیل بعض أحكام قانون ضریبة الدمغة 
   والضریبة على الدخل

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام 
، وقانون ١٩٨٠لسنة  ١١١قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

.وینص ٢٠٠٥لسنة  ٩١الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 
مشروع القانون على تأجیل العمل بالضریبة على األرباح الرأسمالیة 
التي یحصل علیھا المقیمون من األشخاص الطبیعیین واالعتباریین 

، وال یسري ھذا التأجیل على الضریبة على ٢٠٢١حتى نھایة عام 
األرباح الرأسمالیة التي یحصل علیھا المقیمون من األشخاص 

ً لبیان الطبیعیین واال عتباریین من التصرف في السندات الحكومیة، وفقا
صحفي.وینص مشروع القانون على تحمل البائع غیر المقیم ضریبة 

في األلف،  ١٫٢٥في األلف، وتحمل المشتري المقیم  ١٫٢٥دمغة بواقع 
ً للضریبة على  وذلك من إجمالي قیمة البیع، وال یكون أي منھما خاضعا

لمقررة بقانون ضریبة الدخل عند قیامھ بالتصرف األرباح الرأسمالیة ا
في األوراق المالیة إلى الغیر.كما ینص على تحمل الممول البائع المقیم 

في  ٠٫٥في األلف، وتحمل المشتري المقیم  ٠٫٥ضریبة دمغة بواقع 
األلف، وذلك من إجمالي قیمة البیع، مع خضوع أي منھما للضریبة 

ررة بقانون ضریبة الدخل عند قیامھ على األرباح الرأسمالیة المق
بالتصرف في األوراق المالیة إلى الغیر.كما نص مشروع القانون على 
التمییز في المعاملة الضریبیة بین األوراق المالیة المقیدة ببورصة 
األوراق المالیة المصریة واألوراق غیر المقیدة بھا، للتشجیع على القید 

  المصدر: مباشرفي البورصة.

 ٢٫٧برج: مصر تتوقع موافقة صندوق النقد على قرض بقیمة بلوم
 ملیار دوالر األسبوع المقبل

قالت وكالة بلومبرج األمریكیة، إن مصر تتوقع تأمین موافقة نھائیة 
ملیار دوالر من صندوق النقد الدولى فى إطار  ٢٫٧على قرض بقیمة 

ا أفاد تسھیل التمویل السریع من الصندوق األسبوع المقبل، بحسب م
مصدر مطلع على األمر.وكانت مصر قد طلبت الشھر الماضى قرضا 
جدیدا من صندوق النقد من خالل اتفاق احتیاطى وما یسمى أداة التمویل 
السریع، وقالت إن ذلك ضروریا لحمایة اقتصادھا، األسرع نموا فى 
الشرق األوسط، من تداعیات وباء كورونا.وقالت أوما راماكریشنان، 

عثة صندوق النقد فى مصر، لبلومبرج، إن فریق الصندوق رئیسة ب
یجرى مناقشات مع السلطات ویتوقع تقدم طلب أداة التمویل السریع 

مایو، دون أن تقدم تقدیرات للتمویل  ١١إلى مجلس اإلدارة فى 
المتوقع.ویعتبر االتفاق االحتیاطى ھو خطوة استباقیة تستمر لمدة عام 

ات سیادیة لسد أى ثغرات مستقبلیة فى وتقترن ببرنامج إصدار سند
حساب مصر الجارى، وفقا للمسئول.ولفتت بلومبرج إلى أن مصر 
كانت قد أنھت العام الماضى برنامج إصالح شامل بدعم من صندوق 

ملیار دوالر، وسعى إلى إحیاء اھتمام  ١٢النقد تضمن قرضا بقیمة 
إلى ضغوط على المستثمرین بعد ثورة ینایر.وأدى تفشى وباء كورونا 

بعض المصادر الرئیسیة للعمالت األجنبیة فى مصر مثل السیاحة 
والتحویالت وعائدات قناة السویس. وسیغطى تمویل صندوق النقد 

ملیار دوالر بنھایة  ١٠جزء من فجوة تمویلیة لمصر والتى ربما تكون 
، وفقا لتقدیرات بنك ھیرمس االستثمارى ومجموعة جولدمان ٢٠٢٠

صندوق النقد قد قال فى بیان الشھر الماضى إن أداة  ساكس.وكان
التمویل السریع ستسمع لمصر بمعالجة اى احتیاجات فوریة لمیزان 



 

 

االستثماریة المقترحة للعام المالى المقبل من مدبولى: رفع الموازنة 
   ملیار جنیھ ٢٣٠لـ ١٥٠

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، أن الموازنة 
ملیار جنیھ، بینما رفعت  ١٥٠االستثماریة للعام المالي الحالي تبلغ 

ملیار  ٢٣٠الحكومة قیمتھا في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 
نیھ، للتوسع في تنفیذ المشروعات التنمویة والخدمیة المختلفة، ھذا ج

بخالف موازنة ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة، التي ستزید ھي 
األخرى في العام المالي المقبل، وبالتالي سیكون ھناك حجم ھائل من 
المشروعات واألعمال، وسیكون لشركات المقاوالت فرص واسعة.جاء 

اء الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، مع ذلك خالل لق
ممثلي قطاعي التطویر العقاري والمقاوالت، وذلك بحضور الدكتور 
عاصم الجزار، وزیر اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة.أكد 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، الحرص على دعم 

قاوالت في ظل الظروف الراھنة، قطاع التطویر العقاري، وكذا قطاع الم
وجھود الدولة لمجابھة فیروس كورونا، فھذان القطاعان، أو قطاع التشیید 
والبناء بوجھ عام، یحقق أھداف الدولة في التنمیة، وتنفیذ الخدمات المختلفة 
للمواطنین، وكذا توفیر فرص العمل بكثافة، كما ان ھذا القطاع یرتبط بھ 

وحرفة، والدولة تضع على أجندة اھتماماتھا صناعة  ٩٠ما یزید على 
ً دعم الصناعة الوطنیة.وخالل اللقاء استمع رئیس الوزراء إلى  أیضا
مقترحات ممثلي قطاع التطویر العقاري، في ھذه المرحلة، والتي تمثلت 
في عدد من التیسیرات من البنك المركزي، وقد تم التقدم بھذه المقترحات 

ً بالفعل لطارق عامر، محاف ً مبدئیا ظ البنك المركزي، والذي أبدى تفھما
ووعد ببحثھا، ومنھا التوسع في مبادرات التمویل العقاري المطروحة، عن 
طریق زیادة عدد المستفیدین، برفع سقف قیمة الوحدات المستفیدة من 

م، كما تم طرح ١٥٠التمویل، وكذا زیادة المساحة للوحدة الممولة عن 
ات سداد الضرائب، ووعد الدكتور مصطفى بعض المطالب بشأن تیسیر

مدبولي بالتنسیق مع محافظ البنك المركزي ووزیر المالیة، ودراسة ھذه 
المطالب.وأكد ممثلو قطاع المقاوالت قدرتھم على توفیر التمویل المطلوب 
 ً ً عددا ُ إنھم یمتلكون حالیا للتوسع في تنفیذ مشروعات البنیة األساسیة، حیث

ً من المعدا ً اعداد كبیرة من العمالة، خاصة مع الزیادة كبیرا ت، ولدیھم أیضا
الكبیرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضیة، ومستعدون 
لالنطالق مع الدولة في تنفیذ مشروعات كبرى، خاصة في البنیة 
األساسیة.كما طلبوا الحصول على تیسیرات في الفوائد البنكیة، وكذا 

صورة منتظمة.وأكد الدكتور عاصم الجزار أن سرعة سداد المستحقات وب
ھناك تكلیفات من رئیس الجمھوریة، ورئیس الوزراء بزیادة عدد 
ً في الوقت  المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنیة األساسیة، مؤكدا
نفسھ اإلسراع في دفع مستحقات جمیع شركات المقاوالت، مع فتح 

  صةالمصدر: جریدة البورالمشروعات الجدیدة.

  

  

  

  

  

  

  

المدفوعات ودعم القطاعات األكثر تضررا والفئات الضعیفة فى 
  المصدر: أموال الغدمصر.

ملیار جنیھ إیرادات الجمارك المصریة من الرسوم والغرامات  ١٫٤
   أشھر ٣في 

ألف عملیة  ٥٫٩١أعلنت مصلحة الجمارك المصریة، عن إحباط 
، واتخاذ اإلجراءات ٢٠٢٠تھریب خالل الربع األول من العام الجاري 

القانونیة المقررة.وأوضحت الجمارك، في بیان صادر الیوم الخمیس، 
أن القیمة اإلجمالیة للرسوم والغرامات المستحقة خالل الفترة من ینایر 

ملیار جنیھ.وأضافت أنھ تم  ١٫٤٤س الماضي بلغت نحو حتى مار
ألف محضر تھرب جمركي یتعلق باإلعفاءات والنظم  ٣٫٣٧تحریر 

 ٢٨٩ملیون جنیھ، و ٣٩٫٢٨الخاصة بقیمة مستحق علیھا تبلغ نحو 
ً یتعلق بمحاوالت تھریب مواد مخدرة، ومنشطات، وأجھزة  محضرا

لحة وذخائر، تنصت وكامیرات مراقبة، ومھمات عسكریة، وأس
ملیون جنیھ.كما  ٨٨٤٫٤وسجائر، بلغت قیمة المستحق علیھا نحو 

 ً ً یتعلق بمحاوالت تھریب مالبس  ٢٤٠شملت المحاضر أیضا محضرا
جاھزة، وأدویة، ومكمالت غذائیة، وخمور، ومستلزمات وأجھزة 

 ١٣٧٫٩طبیة، ومستحضرات تجمیل، بلغت قیمة المستحق علیھا نحو 
ً یتعلق  ٣٧٤الجمارك كذلك إلى تحریر ملیون جنیھ.وأشارت  محضرا

بمحاوالت تھریب مبیدات حشریة، وأصناف متنوعة، وسلع مرفوضة 
رقابیة، وأجھزة محمول واكسسواراتھا، وألعاب ناریة بلغت مستحقاتھا 

محضر یتعلق بإثبات  ١٦٠٢ملیون جنیھ.فیما تم تحریر   ٢٣٥٫٤٥نحو
ات وقطع غیار، وتقدیم فواتیر الحالة وفرق القیمة والمناطق الحرة سیار

ملیون  ١٥٣٫٢٤بقیم أقل ومخالفة صادر بلغت مستحقاتھا نحو 
ً، وإحباط محاوالت تھریب النقد األجنبي،  ٣٦جنیھ.وتحریر  محضرا
ألف جنیھ، إضافة إلى  ١١١ألف دوالر أمریكي، و ٢٢حیث تم ضبط 

 ٧٫٤محاضر لمشغوالت ذھبیة وفضیة بلغت مستحقاتھا نحو  ٧تحریر 
  المصدر: مباشر ملیون جنیھ.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ملیار دوالر  ٢٢٫٨٧نمو فائض تجارة الصین مع أمریكا في أبریل إلى 

أظھرت حسابات رویترز المستندة إلى بیانات الجمارك الصینیة یوم 
الخمیس أن فائض تجارة الصین مع الوالیات المتحدة سجل في أبریل 

ملیار  ١٥٫٣٣دوالر، بما یعد ارتفاعا كبیرا عن فائض قدره ملیار  ٢٢٫٨٧
دوالر في مارس، حسما ذكرت رویترز.وخالل األشھر األربعة األولى 

 ٦٣٫٦٨من العام، سجل إجمالي فائض تجارة الصین مع الوالیات المتحدة 
ملیار دوالر.ومما یضیف المزید من التشاؤم إلى توقعات التجارة، أن إدارة 

مریكي دونالد ترامب تسرع من وتیرة مبادرة لنقل سالسل الرئیس األ
اإلمداد الصناعي العالمیة إلى خارج الصین بینما تبحث واشنطن فرض 
رسوم جمركیة جدیدة على بكین لمعاقبتھا على معالجتھا ألزمة تفشي 

  فیروس كورونا المستجد. 

   صادرات الصین تشھد ارتفاعا مفاجئا خالل أبریل
ارتفعت صادرات الصین بشكل مفاجئ في الشھر الماضي، في حین 
تراجعت الواردات مع قیود الحركة الحتواء وباء كورونا، لیسجل المیزان 

أشھر.وكشفت بیانات صادرة عن  ٤التجاري في البالد أكبر فائض في 
یوم الخمیس، أن صادرات البالد ارتفعت إدارة الجمارك العامة الصینیة، 

بالمائة خالل أبریل الماضي مقارنة مع الفترة نفسھا من العام  ٣٫٥بنحو 
بالمائة في الشھر السابق لھ.في حین تراجعت  ٦٫٦الماضي، ومقابل ھبوط 
بالمائة خالل الشھر الماضي على أساس  ١٤٫٢واردات الصین بنحو 

السابق لھ.وكانت  بالمائة في مارس ٠٫٩انخفاض بنحو سنوي، مقابل 
بالمائة  ١٥٫٧تشیر إلى أن الصادرات ستتراجع بنحو  توقعات المحللین

 ١١٫٢في الشھر الماضي على أساس سنوي، وأن الواردات ستھبط بنحو 
 ً بالمائة في نفس الفترة.وبالنسبة للمیزان التجاري للصین، سجل فائضا

 ١٩٫٩ملیار دوالر في أبریل الماضي مقابل فائض بنحو  ٤٥٫٣٤بنحو 
ارس الماضي.وبحسب التقدیرات، كان من ملیار دوالر المسجل في م

ً بنحو  ملیار دوالر  ٦٫٣٥المتوقع أن یسجل المیزان التجاري للصین فائضا
في الشھر الماضي.وكان فائض المیزان التجاري للصین خالل الشخر 

ملیار  ٤٧الماضي ھو األكبر منذ دیسمبر الماضي عندما بلغ الفائض 
ً بت ٩:٤٠دوالر.وبحلول الساعة  وقیت جرینتشن ارتفع الیوان صباحا

بالمائة لتھبط الورقة الخضراء  ٠٫٢الصیني مقابل الدوالر األمریكي بنسبة 
   المصدر: مباشریوان. ٧٫٠٩١١إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,629.00  -0.40% السعودیة

 DFMGI 1,923.00  0.19%  دبي
 ADI 4,062.00 1.00% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,861.92  -0.95% الكویت

 BSEX 5,622.00 -0.55% البحرین
 GENERAL 8,799.00 0.46% قطر

 MASI 9,517.00 -1.70% المغرب
 TUN20 6,270.00 -0.22% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  24,331.32  1.91% أمریكا
 S&P 500 2,929.80  1.69% أمریكا
 NASDAQ 9,121.32 1.58% أمریكا

 FTSE 100 5,935.98 1.40% لندن
 DAX 10,904.48  1.35% أمانیا

 Nikkei 225 20,179.09  2.56% الیابان
 %0.99- 1,700.65 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %5.13 30.97 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %4.75-  1.83 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  



 

 

  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  
الكیماویة شركة الصناعات 

  0.6  0.6  غ.م.  99.1  %105.0  7.36  شراء  3,205.8  3.59  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %199.3  20.23  شراء  3,672.5  6.76  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.2  6.2 %45.7 9.18  شراء 196.6 6.30  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  الشركةأسم 

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  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-الصناعات الغذائیة العربیة

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٧٥٠  المالیة و الصناعیة المصریة
  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 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  طریق الحریة امام مبني محافظة االسكندریة ٧٣بمقر الشركة الكائن في   عادیة  االسكندریھ الوطنیھ لالستثمارات المالیھ  ١٠/٠٥/٢٠٢٠

العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة   ١٠/٠٥/٢٠٢٠
  رامیدا-والمستحضرات تشخیصیة

بالمقر الرئیسى للشركة بالمنطقة الصناعیة الثانیة مدینة السادس من اكتوبر بواسطة تقنیات   عادیة
  االتصال الحدیثة

  عن طریق االنعقاد االلیكترونى و التصویت عن بعد  عادیة  عامر جروب-مجموعة عامر القابضة   ١٠/٠٥/٢٠٢٠

  من خالل احدى وسائل االتصال االلكترونى  عادیة  لمنتجات الخزف والصینيالعامة   ١١/٠٥/٢٠٢٠

بمقر الشركة االدارى الكائن فى ابراج دلتا الیف تقاطع شارع البرت االول و كمال الدین   عادیة  دلتا لالنشاء والتعمیر  ١١/٠٥/٢٠٢٠
  اسكندریة -سموحة  –صالح بجوار نادى استیا 

  بمقر المركز التجارى للشركة العبور سنتر بالحى األول بمدینة العبور  عادیة  لالستثمار العقارىالعبور   ١٦/٠٥/٢٠٢٠

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  مصر لاللومنیوم  ١٧/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الحدید والصلب المصریة  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة

  القاھرة -١ص ٢٩القطعة رقم  -وذلك فى المنطقة الصناعیة بالقطامیة   عادیة  باندا -العربیة لمنتجات االلبان آراب دیري   ١٨/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  اوراسكوم للتنمیة مصر  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة المسموعة و المرئیة

  



 

 

  )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 63.3 1.15 23.77- 3,854,095 243,545,904 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.35 -1.04 18.32- 2,038,387 24,418,638 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.01 -2.13 21.63- 795,787 805,379 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.20 -3.17 35.80- 1,856,255 9,660,678 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
10.12 -2.13 39.62- 1,717,988 17,392,386 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
8.17 -0.85 27.12- 3,601,768 28,845,556 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.40 0.92 24.40- 2,563,082 11,282,066 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
27.01 -2.17 37.91- 219,544 6,040,501 47.10 27.00 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.20 -1.37 16.28- 1,673,870 11,923,257 12.95 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.66 -5.00 45.04- 10,911,634 29,177,014 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.60 -2.12 3.92 2,026,514 21,351,548 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.45 -1.17 11.05- 776,832 6,469,321 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
11.50 -2.54 17.15- 445,772 5,223,901 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
67.99 -1.58 32.02- 8,637 582,505 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
9.46 -3.07 28.50- 1,405,524 13,300,014 17.75 6.10 1.62% 

لالستشارات القلعة 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.28 -5.67 47.97- 11,656,394 15,105,875 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.21 -4.10 81.99- 2,691,978 11,337,371 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.29 -6.68 29.72- 3,230,092 20,405,976 17.09 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.13 -5.94 35.90- 30,700,308 34,860,112 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.39 -7.00 33.98- 4,890,668 11,594,245 5.13 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.69 -0.62 55.38- 10,674,787 18,309,940 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.33 -3.48 36.69- 2,500,891 8,307,616 7.19 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.76 -4.65 34.37- 3,763,024 25,738,172 14.29 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.40 0.29 48.48- 4,967,220 16,988,964 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.29 -4.58 19.37- 3,520,013 8,120,975 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.36 -5.31 34.25- 30,075,843 11,020,677 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.72 -1.77 28.33- 606,799 1,040,597 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.59 -8.65 33.02- 1,902,283 6,987,931 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.46 -2.98 24.25- 8,458,807 3,858,290 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.50 6.54 14.20- 35,142,983 54,816,800 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات 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 تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث
   


