
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٤/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,396.28 -1.81% -20.25% 503,848,864 151,296,792 277,699,438,512مؤشر (

 EGX 50(  1,516.98 -2.13% -29.43% 933,802,368 233,752,760 339,275,662,849مؤشر (
 EGX 70(  1,113.66 -2.18%  -12.82% 481,603,872 105,056,181 154,463,576,886مؤشر (
 EGX 100(  1,829.84 0.00% 5.94% 985,452,736 256,352,973 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
  إم إس سي آي«حذف حدید عز وبایونیرز من مؤشر «

  وإضافة القاھرة لالستثمار وابن سینا
 یونیو.. مساھمو أصول للوساطة یناقشون تجزئة القیمة  ٧

  االسمیة للسھم
  بي أي جي للتجارة تقترح زیادة رأس المال لتمویل التوسعات

  المستقبلیة
  "الرقابة المالیة توافق على نشر عرض "سیكا مصر

  لالستحواذ على "بیتومود"
  خالل الربع األول %٣٦أرباح كریدي أجریكول تتراجع  
  خالل الربع  %٥٤خسائر اإلسكندریة ألسمنت بورتالند تتراجع

  األول
  ٥٣تراجع اإلیرادات یھبط بأرباح السویدي إلكتریك الفصلیة%  
 المالیة: تطبیق تعدیالت ضریبة الدخل بدایة العام المالي الجدید  
  رئیس الوزراء: خطة لترشید النفقات لمواجھة الظروف

  ” كورونا“االقتصادیة الصعبة بسبب 
  وزیر قطاع األعمال یوقع مذكرة إلنشاء مصنعین إلنتاج

  إطارات المركبات
 مو الناتج البنك األوروبي إلعادة اإلعمار یتوقع تراجع معدل ن

  % بنھایة العام المالي الجاري ٢٫٥المحلي لمصر إلي 
  لـ » الصغیرة«دراسة إخضاع معامالت التجارة اإللكترونیة

  »القیمة المضافة«
  وكالة: السعودیة تحث دول أوبك+ على خفض المزید من

  إنتاج النفط
 تراجع تاریخي لإلنتاج الصناعي في منطقة الیورو خالل مارس  

  

  ) الرئیسيEGX 30بیاني لمؤشر (رسم   

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا
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  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
وإضافة القاھرة » إم إس سي آي«حذف حدید عز وبایونیرز من مؤشر 

  لالستثمار وابن سینا
كشفت المراجعة النصف سنویة لمؤشر إم إس سي أي لألسواق الناشئة، 
ً لألسھم الصغیرة، عن حذف كل من حدید عز  مورجان ستانلي سابقا
وبایونیرز القابضة واضافة القاھرة لالستثمار وابن سینا فارما.ویضم 

ن م %١٠سوق تمثل  ٢٣لألسواق الناشئة، نحو  MSCIمؤشر مؤشر 
القیمة السوقیة لألسواق العالمیة، وترتكز معاییر االنضمام لمؤشر إم إس 

 ٣سي أي على السیولة وسھولة االستثمار والشفافیة، ویضم المؤشر 
ً بأنھ یخضع إلى  أسواق عربیة ھي: مصر، واإلمارات، وقطر، علما
مراجعة نصف سنویة في مایو ونوفمبر من كل عام.ومن المقرر أن یتم 

ً من نھایة یوم تنفیذ ج .كما كشفت ٢٠٢٠مایو  ٢٩میع التغییرات اعتبارا
جدوى ریت «نتائج المراجعة النصف سنویة عن إضافة صندوق 

للمؤشر العالمي القیاسي للشركات ذات رأس المال الصغیر، » السعودیة
شركة.ویعتمد  ٤١لیبلغ عدد الشركات السعودیة المدرجة على ھذا المؤشر 

على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتھم االستثماریة  المستثمرون األجانب
عبر انتقاء األسھم المقیدة بھ في استراتیجیة ضخ االستثمارات الجدیدة وفقا 

  المصدر: أموال الغدلخطط المستثمر األجنبي وصنادیق االستثمار المختلفة.

یونیو.. مساھمو أصول للوساطة یناقشون تجزئة القیمة االسمیة  ٧
  للسھم

. للوساطة في األوراق المالیة، إن الجمعیة E.S.Bت شركة أصول قال
یونیو المقبل ستناقش تجزئة القیمة  ٧العامة غیر العادیة المقرر عقدھا یوم 

ً من  ٠٫١٠االسمیة بقیمة  للسھم وتعدیل ما یلزم من  ٠٫٥٠لكل سھم بدال
مصر، یوم مواد النظام األساسي للشركة.وقالت الشركة في بیان لبورصة 

ً لقرار مجلس إدارة الھیئة  األربعاء، إن تجزئة القیمة االسمیة تأتي تنفیذا
بزیادة نسبة أسھم التداول الحر حتى  ٢٠١٨لنسبة  ١٣العامة للرقابة رقم 

تتفق مع شروط استمرار القید في البورصة، إضافة إلى الخطة الزمنیة 
ة.وأضافت الشركة، لتوفیق أوضاع قید أسھم الشركة في البورصة المصری

أن من أسباب التجزئة، تخفیض القیمة السوقیة للسھم لجذب فإنھ من 
المستثمرین األفراد من ذوي المالء المالیة المختلفة لالستثمار في أسھم 
ً على مصالح  الشركة، وسھولة عملیات البیع والشراء ألسھم الشركة حفاظا

القیمة االسمیة سعر  المساھمین الحالیین، وزیادة عدد االسھم بتخفیض
ً بلغت ٢٠١٩تداول السھم الواحد.وحققت الشركة خالل   ١٫١١، أرباحا

، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر 
ملیون جنیھ في العام المقارن.وانخفضت إیرادات وعموالت  ١٫٤٢

بل إیرادات ملیون جنیھ، مقا ٢٣٫٢١السمسرة للشركة خالل الفترة إلى 
  المصدر: مباشرملیون جنیھ بالعام المقارن. ٢٦٫٣٩بلغت 

  بي أي جي للتجارة تقترح زیادة رأس المال لتمویل التوسعات المستقبلیة
وافق مجلس إدارة شركة بى أي جى للتجارة واالستثمار على مقترح 

ملیون جنیھ إلى  ٣٠٫١٦دراسة زیادة رأسمال الشركة المدفوع من 
ً لخطط  ٦٠٫٣٢٨ ملیون جنیھ، لتمویل التوسعات المستقبلیة استكماال

الشركة.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األربعاء، إنھ تم 
في الجمعیة العامة غیر  ٥إلى  ١لقیمة االسمیة للسھم من االكتفاء بتجزئة ا

العادیة السابقة عن طریق الزیادة النقدیة لقدامى المساھمین.ووافق المجلس 
 ٦٠٠ملیون جنیھ إلى  ١٠٠على مقترح زیادة رأس المال المرخص بھ من 

ملیون جنیھ.كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة الصفوة لالستشارات 

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

   ١٠٫٠٠    ٣٫١٩  العقاريأمیرالد لالستثمار 
   ٩٫٩٩    ١٠٫٣٥  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر

  ٩٫٩٧    ٦٫٨٤  االھلي للتنمیة واالستثمار
  ٩٫٩١    ١٠٫٥٤  نیوداب

  ٩٫٨٦    ٣٫٧٩  ایجیفرت

 

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

 -١٦٫٨٠    ٤٫٢٦   سوھاج الوطنیة
 -٩٫٩٥    ٧٫٠٦  مصر للفنادق

 -٩٫٩٣    ١٫١٨  سبینالكس
 -٩٫٧٩    ٣٫٤١  اسمنت سیناء

 -٩٫٧٨    ٤٫٠٦  رایة لخدمات مراكز االتصاالت

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  قیمة التداول  السھم
  ١٠٫٦٠    ٣٢٨،٩٧٧،٣١٢  فوري

  ٧٫٩٣    ١٠٥،٣٠٨،١٤٤  السویدى الیكتریك
  ٦٥٫٠٠    ٨٣،٦٠٠،٥٨٤  البنك التجاري الدولي

  ١٫٥٨    ٦٨،٨٠٤،٢٦٤  دایس
  ١١٫٥٩    ٤٨،٥١٥،٢٨٨  ابوقیر لالسمدة

  

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

  ١٫٥٨    ٤٢،٢٠٠،٦٦٩  دایس
  ٠٫٣١    ٣٤،٩٤٢،٠٦٣  العربیة لالستثمارات

  ١٠٫٦٠    ٣٠،٥٧٤،٤٢٨  فوري
  ٠٫٣٥    ١٤،٢٥٨،٠٣١  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫٢٨    ١٣،٦٧٢،٤٢٦  القلعة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ً لزیادة رأس المال.وحققت الشركة المالی ة لتحدید القیمة العادلة للسھم تمھیدا
 ٢٫٥٩، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ٣٫٢٧خسائر بلغت  ٢٠١٩خالل 

.وتراجعت مبیعات ٢٠١٨ملیون جنیھ خسائر خالل العام السابق لھ 
ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر،  ١٫٦٧الشركة خالل العام الماضي لتسجل 

.وعلى صعید القوائم المستقلة، فقد ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ١٫٩٧مقابل 
تحولت الشركة من الخسائر إلى الربحیة خالل العام الماضي لتسجل 

ً بقیمة  ، مقابل خسائر ٢٠١٩ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر  ١٢٫٠٨أرباحا
  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ١٫٥٣بلغت 

"سیكا مصر" لالستحواذ على  الرقابة المالیة توافق على نشر عرض
  "بیتومود"

وافقت الھیئة العامة للرقابة المالیة على نشر إعالن عرض شراء المقدم 
من شركة سیكا مصر لكیماویات مواد البناء والخاص بشراء حتى عدد 

بالمائة من أسھم راس مال شركة الحدیثة  ١٠٠ملیون سھم تمثل نسبة  ١١٩
الھیئة في بیان لبورصة مصر یوم الثالثاء، للمواد العازلة بیتومود.وقالت 
جنیھ للسھم الواحد في حالة عرض  ٣٫٧٩إنھ تم التقدم بسعر شراء اما 

بالمائة من األسھم المملوكة  ٩٥عدد من األسھم یقل عن او یساوى 
جنیھ  ٣٫٩١لمساھمى الشركة المستھدفھ للبیع استجابة لعرض الشراء أو 

بالمائة من  ٩٥من األسھم یزید على للسھم الواحد في حالة عرض عدد 
األسھم المملوكة لمساھمى الشركة المستھدفھ للبیع استجابة لعرض 
الشراء.ووقعت شركة سیكا مصر لكیماویات مواد البناء في وقت سابق 

 -اتفاقیة شراء أسھم المساھمین الرئیسیین بشركة الحدیثة للمواد العازلة 
 ٤٠٫٥مود حققت صافي ربح بلغ مودرن ( بیتومود).یشار إلى أن بیتو

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ١٠٫٦٦صافي ربح بلغ 

أشھر من العام الجاري لتصل  ٩الماضي.وارتفع صافي المبیعات خالل الـ 
الل الفترة ذاتھا ملیون جنیھ خ ٢٨٣٫٦ملیون جنیھ، مقابل  ٣٣١٫٨إلى 

  المصدر: مباشر من العام الماضي.

  %٥٣تراجع اإلیرادات یھبط بأرباح السویدي إلكتریك الفصلیة 
أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة السویدي إلكتریك، خالل الربع 

بالمائة على أساس  ٥٣، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠األول من 
ً بلغت  سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، أنھا حققت أرباحا

ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة في مارس الماضي،  ٤٦٣٫٦٩
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٩٩٥٫٥مقابل أرباح بلغت 

.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الربع األول من العام الجاري ٢٠١٩
یار جنیھ في مل ١١٫٢٢ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٠٫٧٧إلى 

ً  ٢٠١٩.وحققت السویدي إلكتریك خالل ٢٠١٩الربع المقارن من  أرباحا
ملیار جنیھ خالل  ٥٫١٠٩ملیار جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٤٫١٦٣بلغت 

العام المنصرم لھوارتفعت إیرادات الشركة خالل العام الماضي لتصل إلى 
ملیار جنیھ خالل عام  ٤٢٫٤٩٠ملیار جنیھ، مقابل  ٤٦٫٦٢٨

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل ٢٠١٨
ـ  ٢٫٤١٤لتصل إلى  ٢٠١٩ ملیار جنیھ خالل  ٢٫٤٢٣ملیار جنیھ، مقارنة ب

  المصدر: مباشر العام السابق لھ.

  

  

  

  خالل الربع األول %٣٦أرباح كریدي أجریكول تتراجع 

مصر،  -كشفت المؤشرات المالیة المجمعة لبنك كریدي أجریكول 
، تراجع أرباح البنك بعد الضریبة بنسبة ٢٠٢٠األول من عن الربع 

بالمائة، على أساس سنوي.وأوضح البنك في بیان لبورصة  ٣٦٫٦
ملیون  ٤٣٩٫٩٦مصر، یوم األربعاء، أنھ سجل صافي ربح بلغ 

 ٦٩٣٫٧٥جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 
ً خالل نفس الفترة من ال عام الماضي.وتراجعت ملیون جنیھ أرباحا

ملیار  ١٫٣٦إیرادات البنك من الفوائد خالل الفترة حیث سجلت 
ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من  ١٫٥٢جنیھ بنھایة مارس، مقابل 

وتراجع صافي ربح البنك في القوائم المستقلة خالل الثالثة .٢٠١٩
 ٧٠١٫٥ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٤٤٣٫٨٥أشھر، إلى 

یھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وحقق البنك خالل ملیون جن
ً بلغت  ٢٠١٩ ، مقابل أرباح ٢٠١٩ملیار جنیھ في  ٢٫٣٦أرباحا
ملیار جنیھ في العام السابق لھ.وزادت إیرادات البنك في  ٢٫٢بلغت 

 ٥٫٦ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٥٫٩٦العام الماضي إلى 
ألعمال المستقلة، حقق البنك .وعلى مستوى ا٢٠١٨ملیار جنیھ في 
ً بقیمة  ملیار جنیھ في العام الماضي، مقابل أرباح  ٢٫٣٦أرباحا

  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٢٫١٩بلغت 

خالل الربع  %٥٤خسائر اإلسكندریة ألسمنت بورتالند تتراجع 
  األول

كشفت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة اإلسكندریة ألسمنت 
ن الربع األول من العام الجاري، تراجع خسائر الشركة بورتالند، ع

بالمائة، على أساس سنوي.وقالت الشركة في بیان  ٥٤بنسبة 
 ٣٥٫٨٢لبورصة مصر یوم األربعاء، إنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 
لعام ملیون جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من ا ٧٧٫٥٨

 ٥٧٥٫١الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة وسجلت 
ملیون جنیھ  ٥٨١٫٣ملیون جنیھ بنھایة مارس الماضي، مقابل 

وعن القوائم المالیة المستقلة خالل .٢٠١٩خالل نفس الفترة من 
ملیون  ٢٨٫٥٧الربع األول، فقد ارتفعت خسائر الشركة ھامشیا إلى 

ملیون جنیھ خسائر خالل نفس  ٢٧٫٧٣، مقابل  جنیھ بنھایة مارس
الربع األول من العام الماضي.وتراجعت اإلیرادات المستقلة لتسجل 

ملیون  ٢٥٠٫٦ملیون جنیھ خالل الربع األول، مقابل  ٢٣٤٫١٥
صافي  ٢٠١٩جنیھ في الربع المقارن.وسجلت الشركة خالل 

ملیون جنیھ، مقابل صافي خسائر بلغت  ٢٣٦٫٣خسارة بلغ 
ون جنیھ خالل العام المقارن. وسجلت اإلیرادات ملی ٣٩٤٫١

ملیار  ٢٫٨٦ملیار جنیھ، مقابل  ٢٫١٩نحو  ٢٠١٩المجمعة خالل 
، ٢٠١٩. وعن المؤشرات المالیة المستقلة خالل ٢٠١٨جنیھ في 

ملیون جنیھ بنھایة  ١٥٧٫٤٤فقد تراجعت خسائر الشركة إلى 
ملیون جنیھ في  ٢٥١٫٩٧، مقابل خسائر بقیمة ٢٠١٩
ملیون جنیھ خالل  ٩٩٧٫٥.وبلغت اإلیرادات المستقلة ٢٠١٨
ملیار جنیھ في  ٢٣..٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٫٢٣، مقابل ٢٠١٩
  المصدر: مباشر .٢٠١٨



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  المالیة: تطبیق تعدیالت ضریبة الدخل بدایة العام المالي الجدید

عقب صدور قانون بتعدیالت بعض قال وزیر المالیة، دكتور محمد معیط 
، إنھ سیتم تطبیق النظام الضریبي الجدید »الضریبة على الدخل«أحكام 

ا من أول یولیو المقبل.وأضاف  ً للدخل من المرتبات وما في حكمھا اعتبار
یسري القانون على الدخل المتحقق من النشاط “في بیان الیوم األربعاء: 

ن غیر التجاریة، أو إیرادات الثروة التجاري والصناعي أو إیرادات المھ
ا من الفترة الضریبیة التي تنتھى بعد تاریخ العمل  العقاریة بدءً

وأشار إلى أن ضریبة الدخل على األفراد، في ظل التعدیالت ”.بالقانون
ا للشرائح األقل  ا ضریبیً ً الجدیدة، ستكون تصاعدیة عادلة، وتحقق وفر

، والمتوسطة وفوق المتوسطة، و ً تعالج تشوھات المنظومة الحالیة دخال
ألف  ٢٤من یتقاضى راتبا حتى ».الخصم الضریبي«التي ترتكز على 

وأوضح أن التعدیالت الجدیدة تتضمن زیادة : جنیھ معفى من الضرائب
٪، حیث تم رفع حد اإلعفاء األساسي لكل ٦٠حد اإلعفاء الضریبي بنسبة 

إلى زیادة حد اإلعفاء ألف جنیھ، إضافة  ١٥آالف جنیھ إلى  ٨ممول من 
آالف جنیھ، وبالتالي  ٩آالف جنیھ إلى  ٧الشخصي ألصحاب المرتبات من 

ألف جنیھ معفیًا من  ٢٤سیكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 
الضرائب.وأشار إنھ تم أیضا، بمقتضى ھذه التعدیالت، استحداث شریحة 

صافى دخلھا  اجتماعیة جدیدة ألصحاب الدخول المنخفضة التي یتراوح
ألف جنیھ بخالف حد اإلعفاء الشخصي بحیث  ٣٠إلى  ١٥السنوي من 

ألف جنیھ  ٣٠٪.ونوه بأنھ من یتجاوز دخلھ ٢،٥تكون الضریبة علیھا 
ً من ١٠ألف جنیھ تكون  ٤٥حتي  ألف جنیھ  ٤٥٪، وأكثر من ١٥٪ بدال
ً من ١٥ألف جنیھ تكون  ٦٠حتي  ألف جنیھ  ٦٠٪، وأكثر من ٢٠٪ بدال
ً من ٢٠ألف جنیھ تكون  ٢٠٠حتي  ألف  ٢٠٠٪.وأكثر من ٢٢،٥٪ بدال

٪، واستحداث شریحة جدیدة بسعر ٢٢،٥ألف جنیھ  ٤٠٠جنیھ وحتى 
٪ لذوى الدخل األعلى من ذلكو أكد وزیر المالیة، أن تعدیالت بعض ٢٥

لسنة  ٢٦الصادرة بالقانون رقم » الضریبة على الدخل«أحكام قانون 
ة للتكلیفات الرئاسیة بتحقیق العدالة الضریبیة ، تعكس تنفیذ الحكوم٢٠٢٠

بشكل تصاعدي، وتحسین الشرائح الضریبیة لصالح أكبر جزء من 
المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي یسھم في االرتقاء 

  المصدر : المالبمستوى معیشة المواطنین.

تج المحلي البنك األوروبي إلعادة اإلعمار یتوقع تراجع معدل نمو النا
 % بنھایة العام المالي الجاري ٢٫٥لمصر إلي 

توقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ، تراجع معدل نمو الناتج 
ً نحو  % في العام المالي الجاري  ٢٫٥المحلي اإلجمالي لمصر مسجال

 ٢٠١٨/٢٠١٩في العام المالي السابق علیھ  %٥٫٦مقابل  ٢٠١٩/٢٠٢٠
ً أنھ من  في العام المالي المقبل  %٣المقرر أن یرتفع إلي نحو ، مضیفا

.وأضاف في تقریر اآلفاق االقتصادیة اإلقلیمیة لمناطق  ٢٠٢٠/٢٠٢١
عملھ الذي كشف عنھ الیوم ، إن معدل النمو في مصر استمر في التسارع 

، بما یتوافق مع المعدل  ٢٠٢٠ /٢٠١٩في النصف األول من العام المالي 
 ٥٫٦الذي بلغ نحو  ٢٠١٨/٢٠١٩ام المالي السابق علیھ الذي تحقق في الع

ا بقطاعات التجزئة والصناعة  % .وتابع أن تحقیق المعدل كان مدفوعً
والزراعة باإلضافة إلى تكریر النفط واالتصاالت والبناء والسیاحة.وأكد 
البنك إن إجراءات احتواء انتشار فیروس كورونا المستجد، ستؤدي إلى 

الربع األخیر من العام المالي الجاري المقرر انتھاؤه في تباطؤ النمو في 
والنصف األول من العام المالي المقبل .وأكد أن  ٢٠٢٠أواخر شھر یونیو 

ذلك یرجع إلى ضعف التوقعات في قطاع السیاحة واضطرابات سالسل 

  

لترشید النفقات لمواجھة الظروف االقتصادیة رئیس الوزراء: خطة 
   ”كورونا“الصعبة بسبب 

طلب الدكتور مصطفى مدبولى رئیس الوزراء، من الوزارات تنفیذ 
خطة لضبط وترشید النفقات، فى ظل الظروف االقتصادیة الصعبة 

ً بسبب تداعیات جائحة  ً عن ”كورونا“التى یواجھھا العالم حالیا ، معربا
ول ھذه الفترة، ونتجاوز ھذه المرحلة فى القریب أملھ فى أال تط

العاجل.وقال إن موافقة المجلس التنفیذى لصندوق النقد الدولى على 
أداة التمویل “ملیار دوالر، بموجب  ٢٫٧٧طلب مصر الحصول على 

ستسھم فى استقرار االحتیاطى النقدى، ودعم جھود الحكومة ” السریع
وأشار إلى التقریر ”.وروناك“فى مواجھة تداعیات أزمة فیروس 

للتصنیف االئتمانى، والذى قررت فیھ ” مودیز“الصادر عن مؤسسة 
اإلبقاء على التصنیف االئتمانى لمصر بالعملتین المحلیة واألجنبیة، كما 

ا على النظرة المستقبلیة B2″“ھو عند مستوى  ، مع اإلبقاء أیضً
ً أن ذلك یعكس اس تمرار ثقة المستقرة لالقتصاد المصرى، مؤكدا

المؤسسات الدولیة ومؤسسات التصنیف االئتمانى فى قدرة االقتصاد 
، بفضل ”كورونا“المصرى على التعامل اإلیجابى مع أزمة 

اإلصالحات االقتصادیة التى اتخذتھا الدولة خالل الفترة 
الماضیة.وناقش مدبولى، خالل ترؤسھ اجتماع مجلس الوزراء، عبر 

ً من الموضوعات والقضایا التى تفرض ؛ ”فیدیو كونفرانس“تقنیة  عددا
” نفسھا على أجندة الحكومة فى الفترة الراھنة، والسیما تداعیات أزمة 

، واإلجراءات التى تتخذھا الحكومة للتغلب على ھذه ”كورونا
التداعیات، واالستعداد لمرحلة ما بعد زوال ھذه األزمة.وقال إن 

ً ملف عودة المصریی ن العالقین من الخارج، ومن الحكومة تتابع یومیا
 ١٦المتوقع أن یصل عدد العائدین منھم خالل ھذه الفترة إلى أكثر من 

ألف مصرى.أضاف أن الدولة اتخذت كافة اإلجراءات للعمل على 
  المصدر: جریدة البورصةتجھیز أماكن اإلقامة واإلعاشة، والمتابعة الطبیة. 

ن إلنتاج إطارات وزیر قطاع األعمال یوقع مذكرة إلنشاء مصنعی
 المركبات

شھد السید ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام، والفریق عبد المنعم 
التراس رئیس الھیئة العربیة للتصنیع، توقیع مذكرة تفاھم لتأسیس 
شركة یتبعھا مصنعان إلنتاج إطارات السیارات بأنواعھا المختلفة، 

القابضة للصناعات بالتعاون بین الھیئة العربیة للتصنیع والشركة 
الكیماویة التابعة لوزارة قطاع األعمال العام.حضر مراسم التوقیع  

السیدة نیفین جامع  ١٣/٠٥/٢٠٢٠حسبما ذكر البیان الصادر بتاریخ 
وزیرة التجارة والصناعة ، والمھندس یحیى زكى رئیس الھیئة العامة 

د ھشام توفیق للمنطقة االقتصادیة لقناة السویس.في ھذا الصدد، أكد السی
وزیر قطاع األعمال العام أن ھذا اإلتفاق یأتي في ضوء رؤیة مشتركة 
بین وزارة قطاع األعمال والھیئة العربیة للتصنیع لتوحید الجھود 
وتحقیق التكامل في صناعة اإلطارات وإحیاء ھذه الصناعة وتعمیقھا 

رحیبھ محلیا وفقا لمعاییر الجودة العالمیة.وقد أبدى السید الوزیر ت
بالتعاون مع الھیئة العربیة للتصنیع، مشیدا بمجھوداتھا لتعمیق التصنیع 
المحلي ونقل وتوطین التكنولوجیا العالمیة بما یھدف خطط الدولة 
لتطویر الصناعة الوطنیة وفقا للنظم العلمیة الحدیثة وإحالل المواد 

یعد  األولیة المحلیة محل المستوردة.وأضاف أن توقیع ھذه االتفاقیة
خطوة على الطریق الصحیح لتعزیز مثل ھذه اإلستثمارات المحلیة 
وتقدیم منتجات وطنیة لألسواق العالمیة، ضمن مساعي الوزارة إلعادة 



 

 

القیمة العالمیة وضعف الطلب من الشركاء التجاریین وتباطؤ االستثمار 
شر.ومع ذلك ، فقد حافظت مشاریع البناء العامة الكبیرة األجنبي المبا

والطفرة في قطاع االتصاالت على استدامة النمو حتى اآلن.كما رجح 
ً نحو البنك انخفاض معدل   ٢٠٢٠% في العام الجاري  ٠٫٥النمو مسجال
.ولفت لي أن معدل ٢٠٢١% في العام المقبل  ٥٫٢، قبل أن ینتعش إلى 

في  %٥٫٤مقابل  %٥٫٦نحو  ٢٠١٩في العام الماضي النمو كان قد سجل 
.جدیر بالذكر ، إن صندوق النقد الدولى كان قد ٢٠١٨العام السابق علیھ 

توقع في تقریر آفاق االقتصاد العالمي الصادر في شھر إبریل الماضي ، 
أن یسجل معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى لالقتصاد المصرى العام 

، مشیرا  %٢٫٨إلي نحو  ٢٠٢١ترتفع العام المقبل  %٢نحو  ٢٠٢٠الحالى 
.وتعد مصر عضو مؤسس %٥٫٦إلى أنھ كان قد سجل العام الماضى نحو 

في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة.وقد استثمر البنك، منذ بدء 
ا في  ١١٥ملیار یورو في  ٦، ما یزید عن ٢٠١٢عملیاتھ في عام  مشروعً

ستثمار البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة البالد.وتشمل مجاالت ا
القطاع المالي، والصناعات الزراعیة، والتصنیع والخدمات، باإلضافة إلى 
مشاریع البنیة التحتیة مثل الطاقة والمیاه وخدمات الصرف الصحي البلدیة 

  والمساھمات في رفع مستوى خدمات النقل.

القیمة «لـ » الصغیرة«ة دراسة إخضاع معامالت التجارة اإللكترونی
  »المضافة

من مصادر مُطلعة فى وزارة المالیة أن مصلحة الضرائب » المال«علمت 
لضریبة » الصغیرة«تدرس حالیا إخضاع معامالت التجارة اإللكترونیة 

القیمة المضافة، موضحة أن ھذه الدراسة  التزال فى مراحلھا األولیة 
المماثلة فى ھذا الشأن.وأشارت  ویجرى حالیا االطالع على تجارب الدول

ُطبق  –» المال«فى تصریحات لـ  –المصادر  إلى أن ھذه الضریبة ست
على أصحاب األعمال الصغیرة الذین یعتمدون فى بیع منتجاتھم على 

ولیس » Facebook«اإلنترنت، وصفحات مواقع السوشیال میدیا مثل 
صلحة.دراسة لدیھم حسابات ضریبیة، وغیر مسجلین كممولین لدى الم

ا للتطبیق ً ولفتت إلى أنھ یجرى حالیا حصر : تجارب الدول المجاورة تمھید
ُفرض على  الممولین الذین یستوجب تطبیق القیمة المضافة علیھم، حیث ت

ألف جنیھ سنویا، وھو أمر على درجة عالیة من  ٥٠٠من تتجاوز إیراداتھ 
ً، ودراسة تجارب الدول المجاورة فى تطبیق  الصعوبة یتطلب دقة وبحثا

مالیة فى البیان التمھیدى لما قبل ھذا النوع من الضریبة.وقالت وزارة ال
)، إن أحد أھم السیاسات ٢٠٢١ – ٢٠٢٠موازنة العام المالى المقبل (

اإلصالحیة المُخطط تنفیذھا فى الموازنة على جانب اإلیرادات العامة، ھو 
 -E» العمل على إخضاع معامالت التجارة اإللكترونیة

Commerce« الممارسات ، لضریبة القیمة المُضافة وفقا ألفضل
الدولیة فى ھذا الشأن، وبمساعدة منظمة التعاون االقتصادى والتنمیة 

»OECD « وذلك بعد استشارة أكبر الشركات العاملة فى ھذا المجال
كمنصات إلكترونیة خاضعة للضریبة.ولفتت المصادر إلى أن شركات 
 التجارة اإللكترونیة الكبرى تطبق علیھا ضریبة القیمة المضافة حالیا،

شركات فى المجال فى مصر من  ١٠حیث یخضع لھذه الضریبة أكبر 
من جھتھ، قال بھاء یوسف، مدیر المنتج فى ».جومیا«و» أمازون«بینھا 

العالمیة  لـ » أمازون«التابعة لمجموعة » سوق دوت كوم«شركة 
إن شركتھ تخضع لضریبة القیمة المضافة، والضریبة على » المال«

ُطبق على األفراد الذین یصعب  الخدمات، الفتا إلى أن الضریبة الجدیدة ست
حصرھم والسیطرة على أعمالھم.وتستھدف وزارة المالیة حصیلة ضریبیة 

ملیار جنیھ العام المالى المقبل، بزیادة  ٤٠١٫١من القیمة المضافة قیمتھا 
  ملیار. ٣٦٤٫٧عن المُقدر للعام المالى الجارى بنحو  ١٠%

ھیكلة شركة النقل والھندسة التابعة للشركة القابضة الكیماویة وإنشاء 
مصنع جدید لھا بمنطقة العامریة باإلسكندریة إلنتاج اإلطارات 

ات الزراعیة والمعدات الھندسیة الثقیلة لتلبیة احتیاجات السوق للجرار
المحلى والتصدیر للخارج.من جانبھ، أوضح الفریق التراس أن ھذا 
التعاون یأتي في إطار تنفیذ توجیھات الرئیس عبد الفتاح السیسي 
لتعمیق التصنیع المحلي وزیادة القدرات التنافسیة للصناعة المصریة 

لجودة العالمیة، موضحا أن ھذه المشروعات سوف توفر وفقا لمعاییر ا
العدید من فرص العمل للشباب من المھندسین والفنیین والتدریب علي 
أحدث تكنولوجیا بمعاییر الثورة الصناعیة الرابعة.وأضاف أنھ تم 
االتفاق على تأسیس شركة جدیدة خاضعة لقانون الھیئة العربیة للتصنیع 

الشركة القابضة للصناعات الكیماویة إلنتاج جمیع بالشراكة بین الھیئة و
أنواع اإلطارات للمركبات، مشیرا أن الشركة سیكون لدیھا مصنعان 
األول بالمنطقة االقتصادیة لقناة السویس بالعین السخنة إلنتاج إطارات 
السیارات الصالون والنقل الخفیف وإطارت األتوبیسات والسیارات 

نطقة العامریة باالسكندریة إلنتاج إطارات النقل، والمصنع الثاني بم
الجرارات الزراعیة والمعدات الھندسیة الثقیلة .وأكد الفریق التراس 
على استخدام أحدث الحلول العلمیة والكیمیائیة والتكنولوجیة إلنشاء 
المصنعین ،إستغالال لإلمكانیات المُتاحة وبدون أن نحمل میزانیة الدولة 

ا على تلبیة كافة االحتیاجات المحلیة كمرحلة أي أعباء مادیة، مشدد
أولى ثم فتح أسواق جدیدة للتصدیر للدول العربیة واألفریقیة.ومن 
جانبھا، أوضحت السیدة/ نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة أن ھذا 
االتفاق یأتي في إطار استراتیجیة الدولة لتعمیق التصنیع المحلى 

ة المضافة للمنتج المصري بالسوقین وإحالل الواردات وزیادة القیم
ً إلى أھمیة توحید كافة الجھود الحكومیة  المحلى والعالمي، مشیرة
المعنیة للنھوض بالصناعة الوطنیة وخلق عالمة تجاریة ممیزة للمنتج 
المصري باألسواق الخارجیة.وأشارت الوزیرة إلى أھمیة استغالل 

ً في تصنیع الواردات المصریة  أزمة انتشار فیروس كورونا عالمیا
ً خاصة في ظل تناقصھا باألٍسواق الخارجیة وتوافر الخبرات  محلیا
ً إلى إمكانیة توسیع  واإلمكانیات لتصنیعھا بالسوق المصرى، الفتة
نطاق التعاون بین وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع األعمال 

لسویس العام والھیئة العربیة للتصنیع والمنطقة االقتصادیة لقناة ا
لتطویر القاعدة الصناعیة المصریة لتغطى كافة احتیاجات الدولة من 
السلع االستھالكیة ومدخالت اإلنتاج.وأوضح المحاسب/ عماد الدین 
مصطفى رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكیماویة أن 
الطریق األمثل للتنمیة البد أن یتم بتضافر الجھود واستثمار كافة 

ت مُؤسساتنا الوطنیة وفي مقدمتھا العربیة للتصنیع ،حیث تمتلك إمكانیا
قاعدة صناعیة وتكنولوجیة ضخمة تمكنھا من لعب دور حیوي ومؤثر 
في تصمیم وتصنیع المنتجات والمكونات التي یتم إستیرادھا من 
الخارج وھو األمر الذي ینعكس إیجابیا علي دعم برامج تعمیق التصنیع 

  ة اإلطارات لمختلف المركبات.المحلي وإحیاء صناع

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  وكالة: السعودیة تحث دول أوبك+ على خفض المزید من إنتاج النفط

أفادت وكالة األنباء السعودیة یوم األربعاء أن الحكومة حثت دول أوبك+ 
التوازن على خفض معدالت إنتاج النفط بشكل أكبر لإلسھام في إعادة 

مجلس الوزراء أكد ”المنشود ألسواق الخام العالمیة.وقال بیان الحكومة 
المملكة ”وتابع أن “.سعي المملكة لدعم استقرار األسواق البترولیة العالمیة

تستھدف من ھذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك+ والدول 
لھا، وتقدیم المزید المنتجة األخرى على االلتزام بنسب الخفض المحددة 

من الخفض في اإلنتاج، لإلسھام في إعادة التوازن المنشود ألسواق 
واتفقت أوبك وحلفاؤھا، أو المجموعة المعروفة باسم “.البترول العالمیة

ملیون برمیل یومیا في  ٩٫٧أوبك+، في أبریل نیسان على خفض اإلنتاج 
تراجع الطلب مایو أیار ویونیو حزیران وھو خفض قیاسي استجابة ل

بالمئة بفعل جائحة فیروس كورونا.وذكرت  ٣٠العالمي على الوقود بنسبة 
السعودیة یوم االثنین أنھا ستضیف إلى التخفیضات القائمة وستخفض 
اإلنتاج ملیون برمیل یومیا أخرى في الشھر المقبل أو ما یعادل واحدا 

 ٧٫٥الكلي إلى بالمئة من إمدادات النفط العالمیة وھو ما یقلص اإلنتاج 
  المصدر: رویترزبالمئة عن أبریل نیسان. ٤٠ملیون برمیل یومیا بانخفاض نحو 

  تراجع تاریخي لإلنتاج الصناعي في منطقة الیورو خالل مارس
تراجع اإلنتاج الصناعي في منطقة الیورو بأكبر وتیرة على اإلطالق خالل 

لمعمرة شھر مارس الماضي، مع ھبوط إنتاج السلع االستھالكیة ا
والرأسمالیة .وأظھرت بیانات صادرة عن مكتب إحصاءات 
"یوروستیت"، یوم األربعاء، أن اإلنتاج الصناعي لمنطقة الیورو تراجع 

 ٠٫١بالمائة خالل شھر مارس الماضي، مقارنة بانخفاض  ١١٫٣بنسبة 
بالمائة في الشھر السابق لھ.وتعتبر وتیرة اإلنخفاض في اإلنتاج الصناعي 

الیورو في مارس الماضي ھي أكبر وتیرة انخفاض شھري على لمنطقة 
اإلطالق.وكانت تقدیرات المحللین تشیر إلى أن اإلنتاج الصناعي في 

بالمائة خالل نفس الفترة.وبحسب  ١٢٫٣منطقة الیورو شوف یتراجع بحو 
بالمائة في  ٢٦٫٣البیانات، انخفض إنتاج السلع االستھالكیة المعمرة بنحو 

 ١٥٫٩ذار الماضي، كما ھبط إنتاج السلع الرأسمالیة بنسبة شھر مارس/آ
بالمائة، كما انخفض إنتاج  ١١بالمائة.وھبط إنتاج السلع الوسیطة بنسبة  

بالمائة خالل الشھر الثالث من العام الجاري.وتصدرت  ٤الطاقة بنحو 
ً في اإلنتاج الصناعي خالل  إیطالیا وسلوفیكا وفرنسا قائمة األكثر ھبوطا

بالمائة على  ١٦٫٤و ٢٠٫٣و ٢٨٫٤س الماضي  بتراجع بلغت نسبتھ مار
الترتیب.بینما سجلت إیرلندا أعلى نسبة صعود لإلنتاج الصناعي بنحو 

بالمائة.أما  ٠٫٧بالمائة ولیتوانیا  ١٫٩بالمائة تلیھا الیونان وفنلندا  ١٥٫٥
 ١٢٫٩أساس سنوي، انخفض اإلنتاج الصناعي في منطقة الیورو بنسبة 

مائة في شھر مارس الماضي مقارنة بنفس الشھر من عام بال
.وارجعت البیانات أداء اإلنتاج الصناعي السلبي خالل شھر ٢٠١٩

مارس/آذار إلى تداعیات احتواء فیروس كورونا الصارمة وقیود 
ً بتوقیت جرینتش، استقر الیورو  ٩:٤١اإلغالق.وبحلول الساعة  صباحا

  المصدر: مباشردوالر. ١٫٠٨٤٤ أمام الدوالر األمریكي عند مستوى

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,721.00  0.55% السعودیة

 DFMGI 1,608.00  -0.30%  دبي
 ADI 4,059.00 -1.82% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,705.18  -1.31% الكویت

 BSEX 5,582.00 -0.79% البحرین
 GENERAL 8,802.00 -1.02% قطر

 MASI 10,397.00 0.00% المغرب
 TUN20 6,368.00 0.57% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  23,247.97  -2.17% أمریكا
 S&P 500 10,542.66  -2.56% أمریكا
 NASDAQ 2,810.55 -2.55% أمریكا

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

 Nikkei 225 1,233.25  -3.32% الیابان
 %0.20 1,718.70 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %1.88 29.74 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.06-  1.63 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   السھمسعر   اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  98.9  %105.6  7.36  شراء  3,196.9  3.58  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %218.6  20.23  شراء  3,449.7  6.35  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.5  6.5 %39.3 9.18  شراء 205.7 6.59  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 مصرى ٠٫٥  مصر -بنك المؤسسھ العربیة المصرفیة 
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  للسھمجنیھ  ٢٠القسط االول   المھن الطبیة لالستثمار

  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

  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

  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

غیر و عادیة  رمكو النشاء القرى السیاحیھ  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

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

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

  عبر تقنیة االتصال و التصویت عن بعد  عادیة  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  بى انفستمنتس القابضة  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة

  العمرانیة بالجیزة –شارع خاتم المرسلین  –بمقر نادى الشركة الشرقیة ایسترن كومبانى   عادیة  لصناعة الكیماویاتمصر   ٢٠/٠٥/٢٠٢٠



 

 

  )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 65.0 -0.75 21.69- 1,298,056 83,600,584 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.70 0.08 16.01- 419,592 5,266,966 17.80 9.99 7.34% 

المصریة القابضة 
 الكویتیة

EKHO 
1.00 -2.34 22.48- 588,652 589,231 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.31 -2.21 34.44- 1,064,498 5,672,839 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.10 -3.39 33.77- 1,275,468 14,180,306 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
7.93 -8.64 29.26- 13,143,028 105,308,144 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.96 -0.20 14.78- 2,642,560 13,033,430 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
26.00 1.44 40.23- 81,221 2,099,515 47.10 25.05 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.36 -2.00 14.42- 1,057,508 7,762,997 12.95 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.64 -1.12 45.45- 8,174,380 21,763,166 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.63 -2.30 4.22 1,240,585 13,271,795 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
9.00 2.27 5.26- 654,913 5,836,058 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.10 0.83 12.82- 617,734 7,419,238 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
66.18 -2.90 33.83- 4,826 323,005 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
9.87 -2.28 25.40- 484,200 4,808,265 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.28 -1.23 47.89- 13,672,426 17,435,462 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.70 0.64 79.89- 3,500,790 16,452,530 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.03 -2.43 32.63- 798,935 4,798,105 16.50 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.12 -1.93 36.13- 11,931,804 13,504,677 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.32 -2.11 35.91- 955,635 2,186,293 5.00 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.64 -0.16 56.73- 10,033,159 16,281,493 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.31 -2.65 37.07- 2,567,085 8,458,865 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.35 -7.70 38.35- 5,640,905 36,409,944 13.60 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.60 0.00 45.45- 4,154,194 14,594,586 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.33 -1.69 17.96- 1,602,320 3,726,956 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.35 -2.22 34.99- 14,258,031 5,039,333 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.68 -1.35 30.00- 522,987 887,122 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.58 -3.24 33.21- 445,085 1,589,768 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.44 -4.80 27.57- 6,265,546 2,743,938 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.58 -3.48 9.56- 42,200,669 68,804,264 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة التقریرذا بھ 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
   


