
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١١/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,257.75 0.80% -21.31% 310,931,904 118,827,220 274,487,783,144مؤشر (

 EGX 50(  1,511.71 -0.82% -29.68% 401,998,272 188,868,857 338,518,666,409مؤشر (
 EGX 70(  1,127.00 -2.38%  -11.78% 157,930,224 98,106,399 159,099,444,846مؤشر (
 EGX 100(  - 0.00% -100.00% - - 442,328,855,010مؤشر (

  االخبارعناوین 
 ُقر نشر عرض "ب ایونیرز القابضة" لالستحواذ الرقابة المالیة ت

  شركات ٥على 
  من متحصالت اكتتاب زیادة  %٤٢٫٣أرابیا انفستمنتس تستخدم

المال والمساھمون یقرون نتائج األعمال وزیادة رأسمال رأس 
  "تابعة"

 یونیو.. مساھمو كیما یناقشون الموازنة التقدیریة ونقل  ٢
  ملكیة أسھم مقابل مدیونیة 

 د خفض القیمة ح زیادة رأس المال بعالبدر للبالستیك تقتر
  األسمیة للسھم

  جنیھ ٠٫٣٠إیكون تعلن عن توزیع نقدي بـ  
 ملیار جنیھ من تحالف  ٢٫١سكان تقترض مدینة نصر لإل

  مصرفي ثالثي
  خالل  %٥٫٩اإلحصاء المصري: معدل التضخم السنوي یسجل

  ٢٠٢٠أبریل 
  عن الرقابة المالیة تخفض مقابل الخدمات المستحق للھیئة

  التداول بالبورصة المصریة
  المركزي یبحث إضافة المقاوالت لمبادرة إقراض الصناعة

  متناقصة  %٨والزراعة بفائدة 
  خالل  %٢٩٫٦التجارة بین مصر وأمریكا تتراجع بنسبة

  شھرین بسبب كورونا
  ملیار دوالر خالل  ١٫١مصر تستورد سیارات وقطع غیار بـ

  شھرین 
 تصادد من اإلجراءات لدعم االقالمركزي الصیني یشیر لمزی 

  المتضرر من كورونا

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٦  ١٣٥  ٣٩  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
ُقر الرقابة المالیة   ٥رض "بایونیرز القابضة" لالستحواذ على نشر عت

  شركات

وافقت الھیئة العامة للرقابة المالیة المصریة، على نشر إعالن عرض 
شراء مقدم من شركة بایونیرز القابضة لالستثمارات المالیة، لالستحواذ 

شركات مقیدة بالبورصة  ٥بالمائة لـ ٩٠على األسھم المكملة لنسبة 
لبورصة مصر یوم األحد، أن عرض شراء  بیان حت فيالمصریة.وأوض

بایونیرز یتضمن االستحواذ على أسھم الشركات الجیزة العامة للمقاوالت 
واإلستثمار العقاري والمتحدة لالسكان والتعمیر والصعید العامة للمقاوالت 
واالستثمار العقاري والقاھرة لالسكان والتعمیر والكابالت الكھربائیة 

من أسھم الشركات  %٩٠ألسھم المكملة لنسبة عدد اشراء المصریة ل
المستھدفة بالعرض.وأضافت "بعد استبعاد االسھم حرة التداول والالزمة 
الستمرار قید أسھم تلك الشركات بالبورصة المصریة من خالل مبادلة 
االسھم دون الخیار النقدي".كان مجلس إدارة بایونیرز القابضة 

مارس الجاري دراسات القیمة العادلة  مطلع اعتمدلالستثمارات المالیة، 
شركات تابعة مقیدة بالبورصة المصریة والمعدة من المستشار المالي  ٥لـ

"، والتي تسعى إلى FACTالمستقل شركة األعمال واالستشارات المالیة "
بالمائة.یأتي ذلك بناءً على  ٩٠رفع نسبتھا ومجموعاتھا المرتبطة بھا حتى 

رز، في أكتوبر الماضي، بتقدیم عروض شراء ایونیارة بقرار مجلس إد
بمبادلة أسھم دون الخیار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتھا المرتبطة 

بالمائة من رأسمال الشركات التالیة: "الجیزة العامة للمقاوالت،  ٩٠حتى 
المتحدة لإلسكان والتعمیر، الصعید العامة للمقاوالت، القاھرة لإلسكان 

الت الكھربائیة المصریة"، مع استمرار قید أسھم ھذه الكابمیر، والتع
صافي ربح  ٢٠١٩الشركات المستھدفة بالبورصة.وسجلت الشركة خالل 

ملیار جنیھ خالل العام السابق  ١٫٢٢ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٣٥بلغ 
ملیار جنیھ بنھایة  ٩٫٣٦لتسجل  ٢٠١٩لھ.وارتفعت إیرادات الشركة خالل 

.وعلى صعید القوائم ٢٠١٨ار جنیھ خالل ملی ٨٫٥٦ل دیسمبر، مقاب
المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي لتسجل 

  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٩٧٫٠٣ملیون جنیھ، مقابل  ٣٤٫٥٢

من متحصالت اكتتاب زیادة رأس  %٤٢٫٣أرابیا انفستمنتس تستخدم 
  ال وزیادة رأسمال "تابعة"األعمتائج یقرون ن والمساھمون المال

ملیون  ١١٢٫٧قالت شركة أرابیا انفستمنتس ھولدنج، إنھ تم استخدام نحو 
بالمائة من متحصالت االكتتاب في زیادة رأس مال  ٤٢٫٣جنیھ بنسبة 

ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر الماضي، وتم  ٢٦٠٫٥٤الشركة البالغة نحو 
یوم  في بیان لبورصة مصر.وأضافت أربیا ٢٠١٩دیسمبر  ٩قیدھا في 

األحد، أنھ تم استخدام القیمة في:وأوضحت، أن القیمة المتبقیة تبلغ 
ملیون جنیھ تم استثماراتھا في أوعیة ادخاریة بنكیة وأذون  ١٤٧٫٨٣

ً لقرارات  خزانة لخین استخدامھا في األغراض المخصصة لھا وفقا
ستمنتس ھولدنج، إن لت شركة أرابیا انفقا الجمعیة العامة في ھذا الشأن.

الجمعیة العامة العادیة وافقت على زیادة رأسمال شركة رواج لتجارة 
السیارات عن طریق شركة یو أي فاینانس المملوكة بالكامل لھا.وأضافت 

بالمائة  ٩٩٫٩٩أرابیا في بیان لبورصة مصر، الیوم األحد، أن نسبتھا تبلغ 
حدد نسبتھا حتى في الزیادة (ولم ت في الشركتین دون مشاركتھا

ووافقت  ن).وأعلنت الشركة إعادة تشكیل مجلس اإلدارة لیصبح كالتالي:اآل
الجمعیة على اعتماد تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة المجمعة 

.ووافقت الجمعیة على إعادة توجیھ متحصالت ٢٠١٩والمستقلة عن عام 
ھم حزینة في حدود البناء إلى شراء أساالكتتاب الخاص بقطاع المقاوالت و

  ع في السعرن حیث االرتفاأسھم م ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ١٠٫٠٠    ١٠٫٣٤  القناة للتوكیالت المالحیة
   ٩٫٩٢    ٧٫٢٠  بى بى اى القابضة لالستثمارات المالیة

  ٩٫٨٩    ٣٤٫٠٠  العامة للصوامع والتخزین
  ٨٫٣٣    ٩٫٧٥  المھنس للتأمین

  ٦٫٣٨    ٩٫٠٠  العربیة للصناعات الھندسیة

 

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

 -١٠٫٠٠    ١٫٠٣   الزیوت المستخلصة
 -١٠٫٠٠    ١٫٥٩  العربیة وبولفارا

 -١٠٫٠٠    ٢٢٫١٤  مطاحن مصر الوسطي
 -١٠٫٠٠    ١٦٫٢٠  مصر للزیوت والصابون
 -٩٫٩٨    ٥٫٩٥  االھلي للتنمیة واالستثمار

  

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

  ٦٤٫٧٩    ٦٣،٢٨٢،٥٢٨  البنك التجاري الدولي
  ١٫٥٤    ٢١،٠٨٨،٠٣٠  دایس

  ٢٫٥٨    ١٩،٣٤٨،٨٢٢  مدینة نصر لالسكان
  ٢٠٫٣٨    ١٨،٨٤٨،٨٩٦  فودیكو

  ١٫١٠    ١٨،٥٥١،٠٦٢  ھیلزبالم 

  

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

  ٠٫٣٢    ٥٢،٣٥٠،١٦٩  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٣٥    ٢٣،٢٨٦،٩٩٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫١٠    ١٦،٩١١،٥١٩  بالم ھیلز
  ١٫٥٤    ١٣،٦٥٣،٥٦٠  دایس
  ١٫٢٦    ١١،١٠٩،٥٨١  القلعة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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بالملیون جنیھ



 

 

بالمائة من أسھم الشركة وإلى االستثمار في األنشطة المالیة غیر  ١٠
البنكیة وإلى االستحواذ على حصص في قطاعات استراتیجیة واعدة 
ً إذا توافرت الفرصة  بالشركات التي تراجعت أسعار أسمھما بقوة مؤخرا

 ٨٢٫٤٨غ لماضي، صافي ربح بلوحققت الشركة خالل العام االمناسبة. 
منذ بدایة ینایر الماضي حتى نھایة دیسمبر الماضي، مقابل  ملیون جنیھ

ملیون جنیھ خالل العام السابق لھ.فیما تراجعت إیرادات الشركة  ٧٢٫٧٧
 ١٫٤١ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ١٫٢٢خالل العام الماضي لتسجل 

لة، تراجعت خسائر شأن القوائم المستقملیار جنیھ خالل العام السابق لھ.وب
 ٩٫٣٦، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ٤٫١٣لشركة المستقلة لتسجل ا

  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ خالل 

 البدر للبالستیك تقترح زیادة رأس المال بعد خفض القیمة األسمیة للسھم
المال وافق مجلس إدارة شركة البدر للبالستیك، على مقترح تخفیض رأس 

ملیون جنیھ بقیمة جزء  ٣٫٨جنیھ إلى ملیون  ٧٫٦٥فوع من المصدر والمد
 ٠٫٥من الخسائر المرحلة عن طریق تخفیض القیمة االسمیة إلى 

جنیھ.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم األحد: "ثم زیادة 
 ١١٫٤٧٥ملیون جنیھ بعد التخفیض إلى  ٣٫٨٢رأس مال الشركة من 

 ٢ر أسھم بواقع مي المساھمین بإصدان طریق اكتتاب لقداملیون جنیھ ع
ً قیمة اسمیة باإلضافة إلى قرض  ٥٠سھم لكل سھم أصلي بواقع  قرشا

مصاریف إصدار.ووافقت الجمعیة على اعتماد تقریر اإلفصاح المعد 
بغرض السیر في إجراءات الدعوة للجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة 

ة للشركة.وحققت الشركرأس المال المصدر  للنظر في تخفیض وزیادة
، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ١٫٤١صافي خسائر بلغ  ٢٠١٩خالل 

.وتراجعت ٢٠١٨ألف جنیھ خسائر خالل العام السابق لھ  ٣٧٨٫٥٢
ملیون جنیھ بنھایة  ١٫٤إیرادات الشركة خالل العام الماضي لتسجل 

جعت الشركة ارتفاع .وأر٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٢٫٨٢دیسمبر، مقابل 
ى انخفاض السیولة الالزمة للتشغیل واحتیاج معظم خسائرھا السنویة إل

اآلالت والمعدات ألعمال الصیانة باإلضافة إلى فقدانھا لبعض عمالئھا 
مما أدى إلى انخفاض كبیر في المبیعات وارتفاع تكالیف الصیانة 

  المصدر: مباشر واالصالح.

 جنیھ ٠٫٣٠ـ إیكون تعلن عن توزیع نقدي ب
إیكون  –كة الصناعات الھندسیة المعماریة لإلنشاء والتعمیر ت شرأعلن  
)ENGC) جنیھ  ٠٫٣٠٠) بواقع ٢٤) أنھ قد تقرر توزیع الكوبون رقم

ً من و بالتالي ینتقل الحق في  ٠٣/٠٦/٢٠٢٠للسھم الواحد وذلك إعتبارا
.عن ٣١/٠٥/٢٠٢٠التوزیع لمشتري السھم حتى نھایة جلسة یوم األحد 

، تحقیق ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩یة خالل الفترة من القوائم المال
جنیھ، في مقابل تحقیق الشركة  ١٥٠،٠٤٣،٠٧٩صافي أرباح مجمع 

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨جنیھ خالل الفترة من  ٣٧٤،٥٥٨،٦٧١لصافي ربح 
.وفي السیاق ذاتھ حققت الشركة صافي أرباح غیر مجمع ٣١/١٢/٢٠١٨

 ٥٥،٤٨٨،٨٦٤، قدره ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩ترة من عن الف
جنیھ، خالل الفترة المقارنة  ٣٦،٥٨٦،٧٩٧، نظیر صافي ربح بلغ جنیھ

من العام المالي السابق.وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنھا 
من رأس مال شركة صن انفینیت ایست  %٧٤٫٩٩٨استحوذت على نسبة 

ملیون  ١١٫٢٤٩الي صفقة بلغت للطاقة الشمسیة، وذلك بإجم
ماریة لالنشاء و التعمیر ھي شركة عامة جنیھ.الصناعات الھندسیة المع

، ایكون تعمل في قطاع ١٩٨٢مدرجة في البورصة المصریة منذ فبرایر 
السلع الرأسمالیة مع التركیز على البناء والھندسة. یقع مقر شركة ایكون 

  .١٩٧٧أبریل  في القاھرة ، مصر ، وقد تم تأسیسھا في

یونیو.. مساھمو كیما یناقشون الموازنة التقدیریة ونقل ملكیة  ٢
   أسھم مقابل مدیونیة

كیما، إن الجمعیة  -قالت شركة الصناعات الكیماویة المصریة 
التصدیق یونیو المقبل، ستناقش  ٢العامة العادیة المقرر عقدھا یوم 

على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بإعادة تشكیل مجلس 
یوم األحد، أن رة.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، اإلدا

-٢٠٢٠الجمعیة ستناقش اعتماد الموازنة التقدیریة للشركة عن عام 
.كما ستناقش الجمعیة نقل ملكیة األسھم المملوكة للشركة ٢٠٢١

ابل المدیونیة المستحقة للشركات بالشركات المشتركة مق
من العام المالي  القابضة.وحققت الشركة خالل النصف األول

ً بلغت  ٢٠٢٠-٢٠١٩ ملیون خالل الستة أشھر  ٤٢٫٧٨أرباحا
ملیون جنیھ  ٣٫٢الماضي، مقابل خسائر بلغت  المنتھیة في دیسمبر

إیرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.وتراجعت 
ملیون جنیھ، مقابل  ١٢٠٫٨٥نشاط الشركة خالل الفترة إلى 

لیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام م ١٧٧٫٧إیرادات بلغت 
من العام المالي  المالي الماضي.وحققت الشركة خالل الربع األول

ً بلغت ٢٠٢٠-٢٠١٩ ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر  ٨٠٫١، أرباحا
ملیون  ١٢٫٤٦الماضي، مقابل خسائر بلغت  المنتھیة في سبتمبر

مبیعات  .وتراجعت٢٠١٩-٢٠١٨جنیھ في الفترة المقارنة من 
ً إلى  ملیون جنیھ، مقابل  ٦٥٫١الشركة خالل الربع األول ھامشیا

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ٦٦٫١مبیعات بلغت 
  المصدر: مباشر السابق.

ملیار جنیھ من تحالف مصرفي  ٢٫١ن تقترض مدینة نصر لإلسكا
 ثالثي

على عقد ) MNHDوقعت شركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر (
قرض تمویل مشترك طویل األجل مع كل من البنك األھلي 
المصري والبنك العربي األفریقي الدولي وبنك مصر بإجمالي مبلغ 

المصریة، فإن ھذا ملیار جنیھ.وأضافت في بیان للبورصة  ٢٫١
القرض یوظف لتمویل جزء من التكلفة االستثماریة لمشروع سراي 

سداد القرض المعبري والذي ، كما سیوظف القرض ل٢وسراي  ١
سبق وأن تم الحصول علیھ من البنك العربي األفریقي الدولي 

.عن نتائج األعمال ٢وسراي  ١ع سراي لتمویل اإلنشاءات بمشرو
حیث سجلت  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١الیة المنتھیة المجمعة للفترة الم

ملیار  ١ملیار جنیھ وبلغ صافي الربح  ٢٫٢اإلیرادات المجمعة نحو 
.وكانت ٢٠١٨خالل  %٣٩٫٩مقابل  %٤٥٫٥ھ بھامش ربح جنی

 الشركة قد أعلنت فى وقت سابق أنھا تعتزم التوسع فى مشروعات
ل عقارى شركات تموی ٣الشراكة خالل الفترة المقبلة وتتفاوض مع 

وبنك لتمویل الوحدات السكنیة الجاھزة بمشروعاتھا، حسبما ذكرت 
ن والتعمیر ھي شركة جریدة البورصة.شركة مدینة نصر لالسكا

رائدة في مجال التطویر العقاري، بدأت مسیرتھا كشركة قطاع عام 
د ذلك قامت بطرح أسھمھا في ، ثم بع١٩٥٩وذلك منذ عام 
شركة أعمالھا بتطویر أراضي ، وبدأت ال١٩٩٥البورصة عام 

  المصدر: جریدة البورصة.٢ملیون م ٤٠بمساحة تبلغ نحو 



 

 

  

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
خالل أبریل  %٥٫٩اإلحصاء المصري: معدل التضخم السنوي یسجل 

٢٠٢٠  
قال الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إن معدل التضخم األساسي 

، على أساس ٢٠٢٠بالمائة، خالل أبریل  ١٫٦بنسبة السنوي ارتفع 
عار شھري.وأوضح الجھاز في بیان یوم األحد، أن الرقم القیاسي العام ألس

نقطة،  ١٠٧٫٥سجل  ٢٠٢٠المستھلكین إلجمالي الجمھوریة لشھر أبریل 
ً عن مارس السابق لھ البالغ  ً ارتفاعا نقطة.وأرجع الجھاز،  ١٠٥٫٨مسجال

 ١٣٫٩ع إلى زیادة أسعار مجموعة الفاكھة بنسبة أسباب ھذا االرتفا
بالمائة، ومجموعة األسماك  ٩٫٥بالمائة، ومجموعة الخضروات بنسبة 

بالمائة، واأللبان والجبن والبیض بنسبة  ٩٫١مأكوالت البحریة بنسبة وال
ائة، ومجموعة خدمات بالم ٠٫٥بالمائة، والمالبس الجاھزة بنسبة  ٠٫٤

بالمائة.ویأتي ھذا على الرغم من  ٠٫٩ة بنسبة مرضى العیادات الخارجی
بالمائة.وعلى أساس سنوي، سجل  ٢٫٩تراجع أسعار النقل الخاص بنسبة 

بالمائة لشھر أبریل  ٥٫٩ل التضخم السنوي إلجمالي الجمھوریة معد
  المصدر: مباشر .بالمائة لنفس الشھر من العام السابق ١٢٫٥، مقابل ٢٠٢٠

والت لمبادرة إقراض الصناعة والزراعة المركزي یبحث إضافة المقا
  متناقصة  %٨بفائدة 

على صرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بأنھ سیعرض 
المقاوالت لمبادرة مجلس إدارة البنك خالل إجتماعھ المقبل، إضافة قطاع 

متناقصة.وقال  %٨ملیار جنیھ، لتمویل الصناعة والزراعة بفائدة  ١٠٠الـ 
إنھ یسعى لتوسیع  –صریح خاص لوكالة أنباء الشرق األوسط في ت -عامر

، من خالل قاعدة اإلستفادة من مبادرة دعم الصناعة ،والتصنیع الزراعي
إضافة قطاع المقاوالت الذي تأثر أیضا باألوضاع الحالیة الناتجة عن 

  تداعیات فیروس كورونا. 

شھرین بسبب خالل  %٢٩٫٦التجارة بین مصر وأمریكا تتراجع بنسبة 
 كورونا

”  ١٩-كوفید“أثرت التداعیات السلبیة الناتجة جراء تفشي فیروس كورونا 
ن مصر والوالیات المتحدة األمریكیة خالل على حركة التبادل التجاري بی

تسجل ل %٢٩٫٦شھري ینایر وفبرایر الماضیین والتي تراجعت بنسبة 
والر خالل الفترة ملیار  د ١٫٢٨٧ملیون دوالر في مقابل  ٩٠٦٫٣٠٨نحو 

لتبلغ  %٤٣٫٣، كما تراجعت خالل فبرایر فقط بنسبة  ٢٠١٩ذاتھا عام 
ملیون دوالر.وتستحوذ  ٦٥٢٫٢١٨ملیون دوالر في مقابل  ٣٦٩٫٨٨٩

من إجمالي قیمة التجارة الخارجیة المصریة خالل  %٥٫٦امریكا على 
رة .أشارت نشرة التجارة الخارجیة الصادأول شھرین من العام الجاري

” أموال الغد“عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والتي حصل 
لبلدین یصب في صالح على نسخة منھا، إلى أن المیزان التجاري بین ا

ملیون دوالر.واستحوذت الوالیات المتحدة  ٤٠٣٫٥٨٨أمریكا بنحو 
ت المصریة خالل ینایر وفبرایر من قیمة الصادرا %٤٫٧األمریكیة على 

ملیون  ٢٥١٫٣٦٠یین، حیث بلغت قیمة وارداتھا من مصر نحو الماض
 ٢٠١٩ملیون دوالر خالل نفس الشھرین من  ٣٢٦٫٧٥٦دوالر في مقابل 
لتسجل  %٣٩، حیث تراجعت في فبرایر بنحو %٢٣٫١بتراجع  قدره 

ت  أھم ملیون دوالروتمثل ١٩٣٫٩٨١ملیون دوالر في مقابل  ١١٨٫١٤٤
في   ٢٠٢٠ریكي خالل ینایر وفبرایر الصادرات المصریة للسوق األم

  

الرقابة المالیة تخفض مقابل الخدمات المستحق للھیئة عن التداول 
  بالبورصة المصریة

وافق مجلس إدارة ھیئة الرقابة المالیة المصریة، على خفض مقابل 
عملیات تداول األوراق واألدوات المالیة  الخدمات المستحق للھیئة عن

المقیدة بالبورصة المصریة، لزیادة أحجام التداول بالبورصة، والتي 
تأتي بالتزامن مع حزمة قرارات خفض تكلفة المعامالت 
بالبورصة.وأوضح رئیس الھیئة محمد عمران، في بیان الیوم األحد، 

لخدمات خفض مقابل ا ٢٠٢٠) لسنة ٧٧أن قرار المجلس رقم (
المستحق للھیئة عن عملیات تداول األوراق واألدوات المالیة المقیدة 

في المائة ألف وذلك من قیمة كل عملیة  ٥بالبورصة المصریة لیكون 
وبحد أقصى قدره مائتان وخمسون جنیھ.وتابع: "على أن تخفض ھذه 

) للسندات وصكوك الدین وأدوات الدین %٥٠النسبة بواقع (
ً من الھیئة على األخرى".وأكد ر ئیس الھیئة، أن القرار یأتي حرصا

تنمیة سوق رأس المال والعمل على جذب المزید من االستثمارات 
ً مع حزمة قرارات رئیس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة  وتماشیا

 –مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصریة 
صندوق حمایة المستمر)  – شركة المقاصة واإلیداع والقید المركزي

لتكلفة  %٤٠عن عملیات التداول بالبورصة المصریة بما یزید عن 
المعامالت.یشار أن مجلس الوزراء المصري، أصدر األسبوع 
الماضي حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عملیات 
التداول بالبورصة المصریة، بھدف تنمیة سوق رأس المال وجعلھا 

ة لالستثمارات بین نظیرتھا من أسواق المال اإلقلیمیة أكثر جاذبی
)، ١٠١٣والعالمیة.وخفض قرارات رئیس مجلس الوزراء أرقام (

تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من  ٢٠٢٠)) لسنة ١٠١٥  ١٠١٤(
  المصدر: مباشرمؤسسات السوق عن عملیات التداول بالبورصة المصریة.

  ملیار دوالر خالل شھرین  ١٫١مصر تستورد سیارات وقطع غیار بـ 

كشف الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن قیمة فاتورة 
استیراد مصر من السیارات وأجزاؤھا وقطع الغیار خالل شھري ینایر 

ملیار دوالر، حیث سجلت في  ١٫١٥٩بلغت نحو  ٢٠٢٠وفبرایر  
ة أوضحت نشرة التجارة الخارجیة الصادرملیون دوالر.و ٤٨٤فبرایر 

عن الجھاز والتي حصل أموال الغد على نسخة منھا،  ارتفاع قیمة 
واردات السیارات والجرارات والدراجات واجزاؤھا من تركیا خالل 

ملیون  ٧٥٫٣٦٩لتبلغ  %٤٦٫٦أول شھرین من العام الجاري بنسبة 
فترة من ملیون دوالر خالل نفس ال ٥١٫٤٢٦دوالر في مقابل 

ن السیارات والجرارات والدراجات .وارتفعت واردات  مصر م٢٠١٩
لتبلغ  %١٥٫٢بنسبة  ٢٠٢٠واجزاؤھا من الصین خالل ینایر وفبرایر 

ملیون دوالر خالل نفس  ٩٩٫٢٣٤ملیون دوالر في مقابل  ١١٤٫٣١٩
.وكانت مبیعات السیارات المستوردة قد ارتفعت خالل ٢٠١٩الفترة من 

ة في مقابل ألف سیار ٣٦٫٢١العام الجاري لتسجل  أول شھرین من
بنمو  ٢٠١٩ألف سیارة خالل نفس الفترة من  ٢٢٫٣٢٤

.وزادت  قیمة واردات سیارات الركوب خالل ینایر وفبرایر %٦٢٫٢
عن  %١٣٫٦ملیون دوالر بنمو قدره  ٥١٣٫١٠٣الماضیین لتبلغ نحو 

ملیون  ٤٥١٫٧٠٤البالغة نحو  ٢٠١٩قیمتھا خالل ینایر وفبرایر 
 ٢٧٥ر من السیارات اآلخرى نحو دوالر.وبلغت قیمة واردات مص



 

 

ملیون  ٩٤٫٤٦٢المالبس الجاھزة ، وتوابعھا من غیر المصنرات بقیمة 
، تلیھا مالبس %٠٫٧ملیون دوالر بتراجع  ٩٥٫٠٩٦دوالر في مقابل 

 ٦٠٫٨٢٨ملیون دوالر في مقابل  ٤٩٫٤٩٦وتوابعھا من مصنرات بقیمة 
ت مصر من السجاد .فیما ارتفعت صادرا%١٨٫٦الر بتراجع ملیون دو

ملیون  ٢٨٫٣٧٦وأغطیة أرضیات أخر من مواد نسیجیة ألمریكا لنحو 
ملیون  ٢٢٫٧٠٤دوالر خالل أول شھرین من العام الجاري في مقابل 
، وزجاج %٢٥دوالر خالل نفس الشھر من العام الماضي  بنمو 

ملیون دوالر  ٣٫٨٩٨ملیون دوالر مقابل  ١٢٫٨٤٨ومصنوعاتھ لنحو 
ملیون دوالر  ١٠٫٢٧٦، بینما تراجعت من أسمدة  لنحو  %٢٢٩٫٦بنمو 

.كما استحوذت الوالیات %١٩٫٧ملیون دوالر بانخفاض  ١٢٫٧٩مقابل 
من قیمة الواردات المصریة خالل ینایر  %٦٫١المتحدة األمریكیة على 

ملیون  ٦٥٤٫٩٤٨، حیث بلغت قیمة صادراتھا لمصر نحو ٢٠٢٠وفبرایر 
ملیون دوالر خالل نفس الشھرین من العام  ٩٥٩٫٩٠٦دوالر في مقابل 

 %٤٥، حیث انخفضت في فبرایر بنسبة %٣١٫٨الماضي  بتراجع قدره 
ملیون دوالر.وتمثلت أھم  ٤٥٨٫٢٣٧ملیون دوالر مقابل  ٢٥١٫٧٤٥لتبلغ 

الواردات المصریة من أمریكا خالل أول شھرین من العام الجاري  في 
ملیون دوالر  ١١٧٫٤٢٨بقیمة  حبوب وأثمار زیتیة ونباتات طبیة وعلف

، تلیھا المراجل %٥١٫٤ملیون دوالر بتراجع  ٢٤١٫٨٢٩في مقابل 
ملیون دوالر في مقابل  ٦٤٫٥٥٥واالآلت واألجھزة اآللیة وأجزاؤھا بقیمة 

.فیما انخفضت واردات مصر من %٤٫٧ملیون دوالر بنمو   ٦١٫٦٦٧
خالل ینایر اللحوم واألحشاء واالطراف الصالحة لألكل من أمریكا 

ملیون  ٥١٫٠٥٥ملیون دوالر في مقابل  ٤٤٫٩٤لنحو   ٢٠٢٠وفبرایر  
، ومن لدائن %١٢دوالر خالل نفس الشھرین من العام الماضي بتراجع  

ملیون دوالر مقابل  ٣٢٫٦٤١لتبلغ  %١٧٫٣ومصنوعاتھا بنسبة 
ملیون دوالر.كما بلغت قیمة واردات مصر من الطائرات  ٣٩٫٤٨٦

یة واجزاؤھا من أمریكا خالل أول شھرین من العام الجاري والسفن الفضائ
  ملیون دوالر. ١٦٫٩٨٧نحو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، وقیمة واردات قطع غیار  ٢٠٢٠ملیون دوالر خالل أول شھرین من 
ملیون دوالر.وارتفعت قیمة فاتورة  ٣٥١واجزاء لوسائل النقل نحو 

استیراد االتوبیسات والمیكروباص والمیني باص وحدات كاملة لتبلغ 
 ١٥٫٦٦٣مقابل دوالر خالل ینایر وفبرایر الماضیین ملیون  ٥٠٫٧٤٩

.وزادت  قیمة %٢٢٤بنمو  ٢٠١٩ملیون دوالر خالل ینایر وفبرایر 
ملیون  ٤٧٫٩٤٩واردات مصر من الجرارات وحدات كاملة لتبلغ 

.كما ارتفعت فاتورة %٢٠٫١ملیون دوالر بنمو  ٣٩٫٩٣٠دوالر مقابل 
لتبلغ  ٢٠٢٠ھرین من استیراد سیارات نقل البضائع خالل اول ش

ملیون دوالر خالل نفس  ٥٥٫٦٠٩الر مقابل ملیون دو ٦٤٫٢٦٦
.كما زادت واردات اطارات %١٥٫٦بنمو  ٢٠١٩الشھرین من 

 ٦٥٫٧٤٧لتسجل  %١٫٨خارجیة وانابیب داخلیة لوسائل النقل بنسبة 
ملیون دوالر.وانخفضت قیمة واردات  ٦٤٫٥٥١ملیون دوالر مقابل 

 ٢٢٫١٤١رات لالستعماالت الخاصة لنحو  مصر من عربات السیا
ملیون  ٣١٫٤٧٢ملیون دوالر خالل ینایر وفبرایر الماضیین في مقابل 

.وتراجعت %٢٩٫٦بتراجع قدره  ٢٠١٩دوالر خالل ینایر وفبرایر 
ملیون  ١٤٨٫٥١٧لتبلغ  %٤٫٧قیمة واردات اجزاء السیارات بنسبة 

ملیون  ١٥٥٫٨٦٢في مقابل  ٢٠٢٠دوالر خالل اول شھرین من 
  المصدر: أموال الغد العام الماضي .دوالر خالل نفس الشھرین من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
المركزي الصیني یشیر لمزید من اإلجراءات لدعم االقتصاد المتضرر من 

  كورونا
قال البنك المركزي الصیني یوم األحد إنھ سیعزز اإلجراءات االستثنائیة 

نة من أجل التصدي لدعم االقتصاد وسیجعل السیاسیة النقدیة أكثر مرو
لبنك الشعب الصیني ولم یكرر تقریر تنفیذ السیاسة النقدیة للمخاطر المالیة.

للربع األول من العام تعھد البنك المركزي المعتاد منذ فترة طویلة باالمتناع 
لدعم النمو، معززا المؤشرات على مزید من “ كالسیل”عن تحفیز 

وقال البنك إن اتجاه االستقرار اإلجراءات فیما یتعلق بالسیاسة النقدیة.
ل دون تغییر رغم تفشي االقتصادي على المدى الطویل في الصین یظ

لكن في الوقت الراھن، تواجھ التنمیة االقتصادیة ”وتابع فیروس كورونا.
في الصین تحدیات غیر مسبوقة وینبغي أن ندرس ملیا المصاعب 

ولة وفیرة مستعینا وقال البنك إنھ سیحافط على سی“.والمخاطر والشكوك
اصل تعمیق إصالحات بإجراءات تتعلق بالسیاسات الكلیة والھیكلیة وسیو

أسعار الفائدة للمساھمة في خفض تكلفة االقتراض وتخصیص الموارد 
وأضاف البنك أنھ سیدعم االقتصاد الحقیقي، المالیة على نحو أكثر فعالیة.

 ٦٫٨د الصین انكمش اقتصاالسیما المشروعات الصغیرة والمتوسطة.
 ١٩٩٢مرة األولى منذ بالمئة في الربع األول مقارنة بھ قبل عام، وذلك لل

على األقل، إذ شل تفشي الفیروس اإلنتاح واإلنفاق وكثف الضغوط على 
  المصدر: رویترزالسلطات لبذل مزید من الجھد لوقف نزیف الوظائف.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,683.00  0.82% السعودیة

 DFMGI 611.00  -2.44%  دبي
 ADI 4,119.00 1.41% ابوظبي
 MARKET-IXP 1,871.00  -2.68% الكویت

 BSEX 5,679.00 1.01% البحرین
 GENERAL 8,907.00 1.22% قطر

 MASI 10,257.00 0.79% المغرب
 TUN20 1,855.00 -0.54% تونس

  
  العالمیةالسواق مؤشرات ا

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  4,549.64  0.00% أمریكا
 S&P 500 10,904.48  1.35% أمریكا
 NASDAQ 2,908.11 0.96% أمریكا

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

 Nikkei 225 1,329.64  3.64% الیابان
 %0.26 1,705.05 األوقیة سعر الذھب (دوالر)

 %1.65- 30.46 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.16  1.83 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 یةفتردمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  98.0  %107.3  7.36  شراء  3,170.1  3.55  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %205.6  20.23  شراء  3,596.4  6.62  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.4  6.4 %41.2 9.18  شراء 202.9 6.50  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

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

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤القسط األول   عت مصطفى القابضةمجموعة طل
  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-الغذائیة العربیةالصناعات 
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  لسھمجنیھ ل 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   الجمعیة نوع  الشركة  الیوم

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

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

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

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

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

  حدیثةبواسطة تقنیات االتصال ال

  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

غیر و عادیة  ى السیاحیھرمكو النشاء القر  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

بفندق سي كلوب قریة ستیال دي ماري العین السخنة السویس على ان یكون االنعقاد 
  االتصال الحدیثة المرئیة او الصوتیةبواسطة تقنیات 

  

  

  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

ر من التغی
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

التجاري الدولي  البنك 
 (مصر)

COMI 64.8 2.53 21.94- 985,977 63,282,528 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.08 0.83 20.11- 141,133 1,699,741 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.00 -1.48 22.71- 840,889 841,881 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.17 -0.58 36.17- 746,322 3,903,558 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
10.48 3.56 37.47- 1,341,014 13,882,885 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
8.28 3.37 26.14- 1,839,487 14,971,805 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.42 0.45 24.05- 1,709,656 7,653,948 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
26.51 -3.64 39.06- 27,656 739,089 47.10 26.50 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.20 1.12 16.28- 427,980 3,079,321 12.95 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.58 -3.37 46.69- 7,432,067 19,348,822 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
11.11 5.41 8.92 1,044,468 11,345,013 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.60 3.24 9.47- 750,491 6,401,040 11.23 5.99 1.99% 

لإلستثمار و القاھره 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
11.90 1.54 14.27- 305,002 3,631,623 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
68.49 1.56 31.52- 3,110 211,642 111.00 50.05 1.68% 

لسادس من اكتوبر ا
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
9.31 -1.59 29.63- 375,836 3,540,359 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.26 -2.78 48.78- 11,109,581 14,195,246 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.27 1.43 81.73- 3,309,178 14,082,912 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.10 -3.48 31.84- 1,061,253 6,546,916 16.50 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.10 -2.73 37.09- 16,911,519 18,551,062 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.28 -3.80 37.02- 1,857,581 4,310,040 5.00 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.66 -0.35 56.33- 8,608,227 14,131,936 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.25 -2.11 38.21- 4,662,738 15,737,648 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.62 -3.22 35.73- 2,184,153 14,639,381 13.60 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.35 -2.05 49.24- 3,296,932 11,157,331 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.26 -2.16 20.42- 3,124,540 7,113,156 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.35 -4.37 35.54- 23,286,992 8,223,298 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.68 -2.04 30.00- 505,200 843,496 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.55 -3.27 33.77- 814,739 2,861,495 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.45 -1.54 25.42- 6,469,939 2,916,715 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.54 -1.28 11.80- 13,653,560 21,088,030 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض تبریع 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 لتقریرا

 رمحظو 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
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