
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٧/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,287.21 -1.05% -21.08% 445,618,496 117,627,129 285,715,595,264مؤشر (

 EGX 50(  1,498.28 -1.23% -30.30% 724,621,184 189,866,314 348,448,620,544مؤشر (
 EGX 70(  1,112.18 -0.13%  -12.94% 326,702,944 90,745,916 156,914,728,960مؤشر (
 EGX 100(  1,819.16 0.00% 5.32% 772,321,408 208,373,045 442,328,842,240مؤشر (

  عناوین االخبار
 رض "سیكا مصر" لالستحواذ على ضوابط ع ة تعلنالبورص

  "بیتومود"
  "بنك قناة السویس یعتمد دراسة القیمة العادلة لسھم "میدور

ً لبیع حصتھ   تمھیدا
 أرباح مصر بني سویف لألسمنت تتضاعف في الربع األول  
 بالربع األول ً   أرباح زھراء المعادي ترتفع ھامشیا
 ا بسبب بیة على أعمالھایبیكو الدوائیة تستعرض اآلثار السل

  كورونا
  في الربع  %١٨أرباح مصرف أبوظبي اإلسالمي مصر تتراجع

  األول
 البنك المركزي یبقي على أسعار الفائدة دون تغییر لشھر مایو  
  ٣األوروبي إلعادة اإلعمار یتوقع نمو االقتصاد المصري% 

   ٢٠٢١-٢٠٢٠في 
  ًا مھم ً ا للغایة وزیرة: تثبیت التصنیف السیادي لمصر یعد أمر

  زمة كورونافي أ
 ملیار دوالر من صندوق  ٩مصر تستھدف تمویالت جدیدة بـ

  النقد ومؤسسات دولیة أخرى 
  خبیر اقتصادي: سیكون لمصر حظ كبیر في استقبال

  االستثمارات الفترة المقبلة 
  وكالة الطاقة تتوقع تحسن سوق النفط وسط ھبوط حاد باإلنتاج  
 فائدة لوباء قد تدفع الفیدرالي للجولدمان ساكس: موجة ثانیة ل

  السالبة

  

  الرئیسي) EGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٦  ٩٥  ٧٨  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
  مصر" لالستحواذ على "بیتومود"البورصة تعلن ضوابط عرض "سیكا 

شراء المقدم من شركة أعلنت البورصة المصریة، عن ضوابط عرض 
ملیون سھم تمثل نسبة  ١١٩سیكا مصر لكیماویات مواد البناء حتى عدد 

بالمائة من أسھم رأسمال شركة الحدیثة للمواد العازلة  ١٠٠
 بیتومود.وأوضحت البورصة في بیان یوم الخمیس، أن سعر عرض

جنیھ للسھم الواحد في حالة عرض عدد من  ٣٫٧٩الشراء سیكون إما 
بالمائة من األسھم المملوكة لمساھمي  ٩٥م یقل عن أو یساوي نسبة األسھ

جنیھ في حالة عرض عدد من األسھم یزید  ٣٫٩١الشركة المصدرة، أو
أیام عمل  ١٠بالمائة.وأضافت أن فترة سریان العرض  ٩٥على نسبة 

 ١مایو الجاري وحتى نھایة جلسة تداول  ١٧جلسة تداول  سمیة تبدأ من
أشارت إلى أنھ تم احتساب مدة العرض على أساس أن یونیو المقبل.و

إجازة عید الفطر المبارك یومي عمل وفي حالة زیادتھا أو نقصھا یتم مد 
 ١٠أو تقصیر مدة سریان العرض بنفس المدة وبما ال یزید أو یقل على 

إلى أنھ سیتم التنفیذ بالبورصة المصریة خالل الخمسة أیام عمل، الفتة 
ة النتھاء فترة سریان العرض.ونوھت إدارة البورصة على أیام عمل التالی

جمیع شركات السمسرة تسجیل أوامر البیع والشراء الخاصة بھذا العرض 
) خالل الفترة المذكورة، على OPRفي السوق الخاص بذلك بالبورصة (

) وكذلك بالنسبة ألوامر OPENوامر مفتوحة المدة (أن تكون جمیع األ
.ووقعت شركة سیكا مصر لكیماویات مواد البناء حجز الكمیات المسجلة

في وقت سابق اتفاقیة شراء أسھم المساھمین الرئیسیین بشركة الحدیثة 
مودرن ( بیتومود).وافقت الھیئة العامة للرقابة المالیة  -للمواد العازلة 

عرض شراء المقدم من شركة سیكا مصر لكیماویات على نشر إعالن 
ملیون جنیھ  ٤٠٫٥بیتومود حققت صافي ربح بلغ  مواد البناءیشار إلى أن

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

ملیون  ٣٣١٫٨ھر من العام الجاري لتصل إلى أش ٩المبیعات خالل الـ 
 نیھ خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي.ملیون ج ٢٨٣٫٦جنیھ، مقابل 

  المصدر: مباشر

 ً بنك قناة السویس یعتمد دراسة القیمة العادلة لسھم "میدور" تمھیدا
  لبیع حصتھ

اعتمد مجلس إدارة بنك قناة السویس، دراسة شركة أصول عربیة 
ر واالستشارات المالیة، بشأن القیمة العادلة لسھم شركة الشرق لالستثما

األوسط لتكریر للبترول "میدور"، في ضوء تخارج البنك من 
الشركة.وأوضح بنك قناة السویس، في بیان لبورصة مصر، الیوم 

 ٤٧٫٧٣الخمیس، أنھ تم تحدید القیمة العادلة لسھم "میدور" بنحو 
قة بنك قناة السویس على بیع كامل دوالر.ویأتي ذلك في إطار مواف
وسط لتكریر البترول "میدور" والبالغة مساھمتھ في رأسمال الشرق األ

بالمائة في رأسمال الشركة للھیئة  ١٫٢٧ألف سھم تمثل نسبة  ٥٦٠
على أساس سعر  -المساھم الرئیسي بالشركة-المصریة العامة للبترول 

ً ملی ٣٠٫٦دوالر بقیمة اجمالیة  ٥٤٫٧٠بواقع  ون دوالر.وحقق البنك أرباحا
 ٤٢٠٫١٩، مقابل أرباح بلغت ملیون جنیھ ٥٤٢٫٢بلغت  ٢٠١٩خالل 

ملیون جنیھ في العام السابق لھ.وفي العام الماضي، ارتفع صافي دخل 
ملیون  ٩٦٣ملیار جنیھ مقارنة بصافي دخل بلغ  ١٫٢٤البنك من العائد إلى 

  المصدر: مباشر .٢٠١٨جنیھ في 

  

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

   ١٠٫٠٠    ١١٫٣٣  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر
   ٩٫٩٩    ١٥٫٤٢  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة

الخلیجیة الكندیة لالستثمار العقاري 
 العربي

 ٩٫٩٨    ١٤٫٩٩  

  ٩٫٩٤    ٧٫٠٨  بنك قناة السویس
  ٩٫٩٢    ١١٫١٩  مطاحن شمال القاھرة

 

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

 -٩٫٩٨    ١٫٠٦   سبینالكس
 -٩٫٩٥    ١٣٫٧٦  یةالمصریة للمشروعات السیاحیة العالم

 -٩٫٧٢    ٧٫٨٠  األراضيالعامة الستصالح 
 -٩٫٦٩    ١٫٤٧  دایس

 -٧٫٨٨    ٤٫٤٤  آراب دیري

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  قیمة التداول  السھم
  ١٠٫٤٥    ١٦٥،٩٦٣،٢٨٠  فوري

  ٦٤٫١٠    ١٠٣،٤٤٤،٩٧٦  البنك التجاري الدولي
  ٧٫٤٩    ٧٣،٥٧٤،٦٥٦  یكالسویدى الیكتر
  ١١٫٨٠    ٣٨،١٩٥،٥٨٨  ابوقیر لالسمدة
  ٧٫٧٦    ٣٥،٧٠٩،٧٠٤  مصر للفنادق

  

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

  ٠٫٣٢    ٣٤،٩٧٠،٨٣٣  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٣٦    ٢٢،٧٣٠،٤٠٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫٤٧    ٢٠،٦٢٤،٣٣٥  دایس
  ١٠٫٤٥    ١٥،٤٣٠،٩٨٧  فوري

  ١٫١١    ١١،٦٨٥،٠٣٧  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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  نت تتضاعف في الربع األولي سویف لألسمأرباح مصر بن

المالیة لشركة مصر بني سویف لألسمنت، خالل الربع أظھرت القوائم 
بالمائة على أساس  ١٠١، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠األول من 

ً بلغت  سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، أنھا حققت أرباحا
تھیة في مارس الماضي، مقابل ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر المن ٥٩٫٣٧

.وتراجعت ٢٠١٩نیھ في الفترة المقارنة من ملیون ج ٢٩٫٥٣أرباح بلغت 
ملیون جنیھ، مقابل مبیعات  ٤٠٤٫٩٦مبیعات الشركة خالل الفترة إلى 

.وحققت الشركة ٢٠١٩ملیون جنیھ في الربع األول من  ٤٣٥٫٩٧بلغت 
ایة ینایر حتى نھایة ملیون جنیھ منذ بد ٨٠٫٢٥، صافي ربح بلغ ٢٠١٩في 

ً خالل  ملیون ٢٤١٫٤٩، مقابل ٢٠١٩دیسمبر  جنیھ أرباحا
ملیار جنیھ،  ١٫٨، لتسجل ٢٠١٩.وانخفضت مبیعات الشركة في ٢٠١٨
  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیار جنیھ خالل  ١٫٩٩مقابل 

 ایبیكو الدوائیة تستعرض اآلثار السلبیة على أعمالھا بسبب كورونا
ایبیكو، اآلثار  -دوائیة الدولیة للصناعات ال استعرضت شركة المصریة

التي لحقت بالشركة نتیجة التداعیات السلبیة لجائجة  السلبیة
كورونا.واوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم الخمیس، أنھ نتیجة 
لتخفیض عدد العاملین بالشركة تراجع اإلنتاج خالل شھر مارس عن 

 ٩٣بالمائة وخسارة قدرھا  ١٩ة ملیون جنیھ وبنسب ٦٦المستھدف بقیمة 
لمائة مقارنة بنفس الفترة من العام با ٢٥ملیون جنیھ بنسبة 

الماضي.وأضافت أنھ نتیجة اضطراب حركة المالحة وحظر التجوال 
المفروض بین الدول عانت الشركة من اضطراب األجواء العالمیة في 

إل وجود الحصول على بعض المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج مما أدى 
لشحن والتصدیر نتیجة بعض معوقات إنتاجیة.وأشارت إلى تأثر عملیات ا

بالمائة من  ٨٠توقف حركة الطیران مما أدى إلى انخفاض الشحن الجوي 
الشحنات المدرجة وكذلك إغالق الحدود البریة مما أدى إلى وقف الشحن 

لى ارتفاع البري لكل من السعودیة والعراق واألردن والسودان، باإلضافة إ
ً للطلب علیھ بنسبة بالمائة.وتابعت "كل  ٢٥ أسعار الشحن البحري نظرا

ھذا كان لھ تأثیر سلبي على تحقیق أرقام مبیعات التصدیر في الربع األول 
بالمائة من المستھدف  ٧٨ملیون دوالر یمثل  ٨٫٤للعام الجاري وھو 

ات عدیدة ملیون دوالر على الرغم من وجود ارتباط ٢٫٤بانخفاض قدره 
ك إلى تأثر مبیعات أدویة من المناقصات وأوامر تورید.ونوھت الشركة كذل

األمراض غیر المزمنة بالسوق المحلي بشكل كبیرة نتیجة حظر التجوال 
بالمائة.ولفتت إلى أنھا قامت بتخفیض  ١٠ملیون جنیھ وبنسبة  ٦٦بمبلغ 

ات عمل مندوبي الدعایة والتسویق نتیجة عدم وجود فرص للزیار
ء على قیام المخططة لألطباء والعیادات وانحسرت حركة سوق الدوا

المرضي بشراء احتیاجاتھم من األدویة ذات صفة األمراض المزمنة 
ملیون  ١٨٩٫١مباشرة من الصیدلیات.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 
ملیون  ٢١٨٫٣١جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 

ً خ ة الل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركجنیھ أرباحا
ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٧٧٠خالل الثالثة أشھر حیث سجلت 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبالنسبة للقوائم  ٩١٥٫٢٦
ً أرباح الشركة خالل الربع األول من العام الجاري  المستقلة، تراجعت أیضا

ن ملیو ٢٠٣٫٣١ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ١٦٥٫٢١لت حیث سج
  المصدر: مباشر جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.

  

  

ً بالربع األول   أرباح زھراء المعادي ترتفع ھامشیا

أظھرت المؤشرات المالیة لشركة زھراء المعادي لالستثمار 
ً فاع أرباحھا ، ارت٢٠٢٠والتعمیر خالل الربع األول من  ھامشیا

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، أنھا 
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر األولى  ٣٤٫٨٣حققت أرباحا

ملیون جنیھ في الفترة  ٣٤٫٢٧، مقابل أرباح بلغت ٢٠٢٠من 
.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٩المقارنة من 

ملیون جنیھ في  ٩٢٫٩٢عات بلغت ھ، مقابل مبیملیون جنی ٥٩٫١٥
صافي  ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩الفترة المقارنة من 

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر وحتى نھایة دیسمبر  ١٧٧٫٠٨ربح بلغ 
ً خالل العام  ١٥٢٫٥٦، مقابل ٢٠١٩ ملیون جنیھ أرباحا

ن ملیو ٤٢٩الماضي.وكشفت النتائج انخفاض مبیعات الشركة إلى 
، مقابل مبیعات ٢٠١٩العام المنتھي في دیسمبر جنیھ خالل 

  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ خالل عام  ٥٧٦٫٤

في الربع  %١٨أرباح مصرف أبوظبي اإلسالمي مصر تتراجع 
  األول

 -أظھرت المؤشرات المالیة المجمعة لمصرف أبوظبي اإلسالمي
 ١٨بنسبة ، تراجع أرباحھ ٢٠٢٠مصر، خالل الربع األول من 

وأوضح المصرف في بیان لسوق .مائة على أساس سنويبال
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل  ٢٣٠٫٣٥أبوظبي المالي، أنھ حقق أرباحا

ملیون  ٢٧٩٫٤٤الثالثة أألشھر األولى من العام الجاري، مقابل 
.وخالل الفترة ارتفع عائد البنك ٢٠١٩جنیھ في الفترة المقارنة من 

ملیار  ١٫٧٩ات المشابھة إلى كات واإلیرادمن المرابحات والمشار
ملیار جنیھ في الربع المقارن من  ١٫٥٩جنیھ، مقابل عائد بلغ 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة ٢٠١٩
ملیون جنیھ في  ٢٥٠٫١ملیون جنیھ، مقابل  ٢٢٨خالل الفترة إلى 

رف حقق الفترة المقارنة من العام الماضي.یشار إلى أن المص
ملیار جنیھ خالل العام الماضي، مقابل  ١٫٢٢٨ربح بلغ صافي 

ملیون جنیھ خالل العام السابق.وارتفعت  ٨٥٠٫٢٣٩صافي ربح 
بالمائة، لتصل إلى  ٢٨محفظة الودائع خالل نفس العام بنسبة 

ملیون جنیھ خالل عام  ٣٩٫٨٨٨ملیون جنیھ، مقابل  ٥١٫١٦١
وحة للعمالء سھیالت الممن.كما زاد صافي التمویالت والت٢٠١٨
 ٢٤٫٢٨٩ملیون جنیھ، مقابل  ٣٠٫٩١٥بالمائة، لیسجل  ٢٧بنسبة 

ملیون جنیھ خالل العام السابق لھ.وعلى مستوي األعمال المستقلة، 
 ١٫١٠٢بالمائة، لتبلغ  ٣٧بنسبة  ٢٠١٩ارتفعت أرباح البنك خالل 

المصدر:  .٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٨٠٣٫٩٠٧ملیار جنیھ، مقابل 

  مباشر

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  البنك المركزي یبقي على أسعار الفائدة دون تغییر لشھر مایو

أبقى اجتماع لجنة السیاسة النقدیة بالبنك المركزي یوم الخمیس الماضي 
على أسعار الفائدة دون تغییر للشھر الثاني على التوالي بعد قرار الخفض 

قطة أساس، بحسب بیان صادر عن البنك. ن ٣٠٠التاریخي في مارس بـ 
للیلة ولإلقراض  %٩٫٢٥وبذلك تظل نسبة الفائدة على اإلیداع للیلة واحدة 

وسعر العملیة الرئیسیة وسعري االئتمان والخصم عند  %١٠٫٢٥واحدة 
معدالت التضخم ال تزال في الحدود اآلمنة: على الرغم من .%٩٫٧٥

في أبریل  %٥٫٩في المدن إلى  ارتفاع المعدل السنوي العام للتضخم
عار في مارس، فإن البنك المركزي ال یزال یرى األس %٥٫١مقارنة بـ 

) بحلول الربع الرابع من %٣(± %٩ة في نطاق مستھدفھ البالغ مستقر
، كما یتوقع استقرار المعدالت على المدى المتوسط، وھو ما دعم ٢٠٢٠

. وأرجع البنك ارتفاع التضخم قراره باإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغییر
 في أبریل الماضي إلى التأثیر السلبي لفترة األساس، إذ كان االرتفاع في

، وذلك إضافة إلى ٢٠١٩األسعار محدودا في الفترة المقارنة في أبریل 
، ″١٩-كوفید“بسبب تأثیرات جائحة  ٢٠٢٠ارتفاع األسعار في أبریل 

لن تتردد “لسیاسة النقدیة ة الجنواالرتفاع الموسمي بسبب شھر رمضان.
في استخدام جمیع أدواتھا لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء 

، وفق ما جاء في البیان. وأشار البیان إلى أن التحسن ”لضغوط التضخمیةا
العام في النشاط االقتصادي في المتوسط خالل شھري ینایر وفبرایر 

قتصادي، سیساھم في الحد من ، وتنوع مصادر النمو في النشاط اال٢٠٢٠
  المصدر: إنتربرایزأثر الصدمة الحالیة في ظل استقرار بعض القطاعات.

ا للغایة في أزمة  ا مھمً ً وزیرة: تثبیت التصنیف السیادي لمصر یعد أمر
  كورونا

قالت وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة المصریة، إن تأكید وكالة مودیز 
ت العمالت األجنبیة والمحلیة طویلة األجل لخدمات المستثمرین تصنیفا

مع توقع مستقبلي مستقر یعكس الثقة في  B2للحكومة المصریة عند 
اإلجراءات االقتصادیة التي أقرتھا مصر في مواجھة تداعیات أزمة 

نا العالمیة.وأكدت ھالة السعید، في بیان صادر الیوم الخمیس، أن كورو
ا  ً ا للغایة في ظل االضطراب تثبیت التصنیف السیادي یعد أمر مھمً

ا ومرور العالم بالعد ید من االقتصادي والمالي الذي یعاني منھ العالم حالیً
التغیرات الھیكلیة تحت ضغط اتساع عملیات اإلغالق وتعطیل األعمال 

حد من انتشار فیروس كورونا المستجد.وأضافت أنھ ساعد على ذلك لل
صادي والمالي وقدرتھا على سجل مصر الحافل بتنفیذ االصالح االقت

تعزیز الثقة في ثبات االقتصاد المصري، خاصة مع توافر قاعدة تمویل 
واسعة واحتیاطیات قویة من النقد األجنبي.وأشارت الوزیرة إلى أن  محلیة

ا مع تثبیت مؤسسات التصنیف اإلئتمانیة العالمیة تأكید مو ً دیز یأتي متسق
صنیفاتھا االئتمانیة لمصر نتیجة األخرى (ستاندرد آند بورز وفیتش) ت

یف توافر السیولة وقوة المراكز الخارجیة التي تؤكد ثقة مؤسسات التصن
الدولیة في قدرة الحكومة المصریة على خدمة دیونھا في إطار المدى 

ي لتواریخ االستحقاق المحددة لھذه الدیون، دون التأثر باآلثار السلبیة الزمن
ھالة السعید "دائما ما یصاحب التصنیف  لتفشي فیروس كورونا.وتابعت

ولیة ما یسمى االئتماني للدولة الذي تجریھ وكاالت التصنیف االئتمانى الد
عكس تقییم للتصنیف االئتماني للدولة، الذي ی Outlookالنظرة المستقبلة 

مؤسسات التصنیف حول وضع التصنیف الممنوح للدولة في المدى 
وات)، الذي یأخذ بشكل عام إحدى صور المتوسط (بین سنة إلى ثالث سن

ار ثالث وھي إیجابي".واستطردت "وھو ما یعكس تفاؤل المؤسسة باستمر

  

في  %٣األوروبي إلعادة اإلعمار یتوقع نمو االقتصاد المصري 
٢٠٢١-٢٠٢٠   

توقع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة  نمو الناتج المحلي 
 ٣بنسبة  ٢٠٢٠-٢٠٢١اإلجمالي بمصر خالل العام المالي المقبل 

" خالل ١٩-"كوفیدبالمائة بسبب التقلبات الناتجة عن انتشار فیروس 
.وتوقع البنك في تقریره "اآلفاق االقتصادیة ٢٠٢٠النصف األول من 

بالمائة خالل العام  الجاري  ٠٫٥للمنطقة" أن تحقق مصر نموا قدره  
ً بنسبة  ٢٠٢١وذلك قبل التعافي في  ائة . وأرجع بالم ٥٫٢وتسجیل نموا

المقبل إلى البنك خفض توقعاتھ لالقتصاد المصري خالل العام المالي 
تراجع السیاحة واالستثمارات األجنبیة المباشرة واألوضاع العالمیة من 
تقلبات سالسل القیمة العالمیة وضعف طلب الشركاء التجاریین.وتاتي 

استثناء تلك التوقعات مرتفعة مقارنة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط ب
د انكماش من بالمائة بع ٦لبنان التي یتوقع أن تحقق ارتفاعا نموا بنسبة 

.وكانت وزارة الصحة ٢٠٢٠بالمائة بنھایة  ١١المتوقع أن یبلغ 
حالة إیجابیة جدیدة  ٣٣٨المصریة، أعلنت أمس األربعاء، عن تسجیل 

حالة،  باإلضافة  ١٠٤٣١لفیروس كورونا لیرتفع اإلجمالي إلى 
  المصدر: مباشر حالة . ٥٥٦حالة وفاة لیصل اإلجمالي إلى  ١٢ لتسجیل

ملیار دوالر من صندوق النقد  ٩ھدف تمویالت جدیدة بـمصر تست
  ومؤسسات دولیة أخرى 

تجري الحكومة المصریة مباحثات حالیا مع عدد من المؤسسات 
ملیارات دوالر، وذلك  ٩العالمیة للحصول على تمویالت بإجمالي قیمة 

المساعدة في سد العجز في الموازنة العامة للدولة، ال سیما  من أجل
"، حسبما ١٩-ة اإلنفاق الحكومة لمواجھة تداعیات وباء "كوفیدمع زیاد

ملیارات دوالر  ٥جاء في تقریر لوكالة بلومبرج.ویتضمن ھذا التمویل 
أعلن نائب وزیر المالیة أحمد كجوك قبل أیام التفاوض بشأنھا مع 

في إطار ما یسمى باتفاق االستعداد االئتماني .وأضاف  صندوق النقد،
ملیارات دوالر من "مؤسسات  ٤تخطط القتراض  المصدر أن مصر

أخرى"، ولكنھ رفض اإلفصاح عن ھویتھا أو عن أیة تفاصیل حول 
حصة كل مؤسسة في ھذا التمویل. وكانت مصر قد تسلمت مصر یوم 

ن صندوق النقد الدولي، ملیار دوالر كتمویل عاجل م ٢٫٧٧الثالثاء 
متوقع أن تزید قیمة في إطار ما یسمى بأداة التمویل السریع.من ال

التمویل الجدید الذي ستحصل علیھ مصر من صندوق النقد الدولي في 
ملیار دوالر، على أن تتسلم  ٥٫٥إطار اتفاقیة االستعداد االئتماني إلى 

ع مصراوي نقال مصر الشریحة األولى منھ الشھر المقبل، وفقا لموق
لشرق عن مصدر بالبنك المركزي.ومن جانبھ، قال مدیر إدارة ا

األوسط وآسیا الوسطى في صندوق النقد الدولي جھاد أزعور: "ھناك 
نقاش مع الحكومة المصریة بحسب توجھاتھا اإلصالحیة على تمكین 
ومساندتھا خالل المرحلة المقبلة، ونظرا لضبابیة الموقف فقد یكون 

سنوات".وأضاف  ٤ج عمره أقصر من البرامج العادیة وھي البرنام
النقد یتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي  أزعور أن صندوق

والبنك األوروبي لالستثمار وبعض الدول األخرى، وذلك من أجل رفع 
مستوى الدعم لالقتصاد المصري.ولكن احتیاجات مصر من التمویل 

در واحد، وستتطلب تضافر الجھود الخارجي أكبر من أن یوفرھا مص
لدولیین، والبنوك التنمویة من جانب السلطات في مصر، والشركات ا

العالمیة وبالطبع صندوق النقد، حسبما صرحت بھ أوما راماكریشنان 
رئیس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لوكالة بلومبرج.مصر سیكون 



 

 

احتماالت تحسن أداء الحكومة االئتماني واحتماالت ارتفاع تصنیفھا في 
مستقبل، وسلبي ویعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء ال

ھا في المستقبل، ومستقر، ویعكس الحكومة وتراجع التصنیف الممنوح ل
ثقة المؤسسة باستمرار التصنیف الحالي للدولة كما ھو عبر المدى 

  المصدر: مباشر توسط".الم

ثمارات الفترة خبیر اقتصادي: سیكون لمصر حظ كبیر في استقبال االست
   المقبلة

قال الدكتور محمد بدرة، الخبیر االقتصادي، إن وكالة فیتش العالمیة 
استقرار االقتصاد المصري بناء على خطة اإلصالح المالي توقعت 

ت خالل الفترة الماضیة وثبات االقتصاد المصري واالقتصادي التي تم
على شاشة قناة  خالل ھذه الفترة.وأضاف "بدرة"، خالل مداخلة ھاتفیة،

extra news والدي تقدمھ اإلعالمیة خلود زھران، أن توقعات فیتش ،
المقارنة مع دول شمال أفریقیا یؤكد أن مصر ستصبح لالقتصاد المصري ب

الدول.وأشار إلى أن المستثمرین بدأوا مؤخرا في في مركز متقدم عن ھذه 
تنویع مناطق اإلنتاج وعدم توحیدھا في الصین وعدد من الدول خاصة 

مة كورونا، مؤكدا أن مصر سیكون لدیھا حظ جید جدا في بعد تداعیات أز
ت األجنبیة مع توافر المناطق الصناعیة المؤھلة استقبال االستثمارا

افظات.وأوضح أن معدل النمو الذي توقعتھ الموجودة في عدد من المح
وكالة فیتش لالقتصاد المصري ھو أعلى معدل نمو لدولة في شمال أفریقیا 

المجاورة، الفتا إلى أن ھذا كلھ یرجع نتیجة للسیاسیات  والدول البترولیة
ادیة في مصر خالل الفترة األخیرة.وتابع: "سیكون ھناك المالیة واالقتص

ستثمرین الذین سینقلوا استثماراتھم من دول شرق أسیا اتجاه كبیر من الم
إلى دول أخرى ومنھا مصر".ومن جانب أخر، قال الدكتور محمد بدرة، 

قتصادي، إن مصر مساھمة في صندوق النقد الدولي ویحق لھا الخبیر اال
حة من الدعم الذي یقدمھ الصندوق لتعویض الحصول على شری

لمیزانیات الدول بسبب تداعیات فیروس االختالالت الھیكلیة التي حدثت 
".وأضاف بدرة، خالل مداخلة ھاتفیة مع قناة ١٩كورونا المستجد "كوفید 

الخمیس، أن برامج صندوق النقد الدولي متاحة لكل "إكسترا نیوز" الیوم 
ھا بسبب كورونا وإن برنامج الصندوق لمواجھة الدول التي تضرر اقتصاد

ألول الخاص باإلصالح االقتصادي الذي كورونا یختلف عن البرنامج ا
طبقتھ مصر منذ سنوات.وتابع الخبیر االقتصادي بأن نجاح مصر في 

و الذي أھلھا لتقدیم طلب للصندوق للدخول برنامج اإلصالح االقتصادي ھ
ا إلى أن البرنامج الجدید للحصول على قرض من  ً في البرنامج الثاني، الفت

ى األسعار وسیأتي لتعویض الدول التي صندوق النقد الدولي لن یؤثر عل
تضررت من آثار فیروس كورونا من خالل تعویض القطاعات التي 

   الیوم السابع المصدر:تأثرت بسبب وباء كورونا.

  
  
  
  
  
  
  

ویلیة أخرى ومن لدیھا تمویالت كافیة من صندوق النقد ومؤسسات تم
ویلیة، حسبما صرح خالل االتفاقات الثنائیة من أجل سد احتیاجاتھا التم

نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، في مداخلة ھاتفیة مع قناة 
العربیة أمس.ولم یؤكد أبو النجا ما إذا كانت مصر تسعى للحصول 

فاوض لم ینتھ ملیار دوالر، ولكنھ قال إن "الت ٩على تمویالت بقیمة 
سیعتمد بعد، والمبلغ قریب من ذلك وھو عرضة لبعض المفاوضات، و

على الشكل النھائي للبرنامج المستھدف من ھذا التمویل".مصر لیست 
دولة طلبت الحصول  ٩٠الوحیدة التي تطلب المساعدة، إذ أن ھناك 

على تمویل من صندوق النقد الدولي لمساعدتھا في مواجھة اآلثار 
ادیة للوباء العالمي، كما أن الصندوق وافق أیضا على منح االقتص

ملیار دوالر كمساعدات عاجلة لدول أفریقیة، وفقا  ١٣یمة تمویالت بق
  لبلومبرج> 

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   وكالة الطاقة تتوقع تحسن سوق النفط وسط ھبوط حاد باإلنتاج

التوقعات بالنسبة ألسواق النفط العالمیة قد تعتقد وكالة الطاقة الدولیة أن 
 ،ً ً عن تكون أقل حدة مما كان متوقعا حیث كان الطلب أقوى بقلیل فضال

كبح المعروض من الخام.وقالت وكالة الطاقة الدولیة في تقریرھا الشھري 
الصادر یوم الخمیس، إن إنتاج النفط العالمي یتجھ إلى ھبوط تاریخي خالل 

سنوات.وبدأت منظمة أوبك  ٩جل أدنى مستوى في الشھر الجاري لیس
ً تاریخیاً   ٩٫٧ لخفض مستویات اإلنتاج النفطي بنحو وحلفاؤھا تنفیذ اتفاقا

ً خالل الشھرین الحالي والمقبل، كما یضطر منتجون  ملیون برمیل یومیا
آخرون كالوالیات المتحدة لتقلیص عملیات الحفر.وأوضحت الوكالة التي 

ً لھا، أن قوى السوق أثبتت قوتھا في جانب المعروض تتخذ من باریس مقر ا
األسعار یؤثر على جمیع المنتجین.وتابعت:  كما أظھرت أن ألم انخفاض

"إننا نشھد تخفیضات كبیرة في اإلنتاج من دول خارج اتفاق تحالف أوبك+ 
وبصورة أسرع من المتوقع".ویُعد ذلك بمثابة تحول صارخ في النغمة عن 

حیث أطلق رئیس وكالة الطاقة "فاتح بیرول" على الشھر الشھر الماضي، 
عندما حذرت الوكالة من أن التخفیضات من الماضي "أبریل األسود" 

جانب "أوبك+" ربما لم تكن كافیة لمنع امتالء صھاریج التخزین العالمیة 
بحلول منتصف العام.وفي جانب الطلب، رفعت وكالة الطاقة تقدیراتھا 

 ٣٫٢ي على النفط خالل الربع الثاني من العام بنحو بشأن الطلب العالم
ً لیصل  ً.وبالنسبة لمجمل  ٧٩٫٣إلى ملیون برمیل یومیا ملیون برمیل یومیا

ألف برمیل  ٧٠٠، فإن الوكالة رفعت تقدیرات الطلب بنحو ٢٠٢٠عام 
ً لكنھا ال تزال متجھة إلى انخفاض سنوي قیاسي یبلغ  ملیون  ٨٫٦یومیا

ً أو ح ً.وعلى  ٩١٫٢بالمائة إلى  ٩والي برمیل یومیا ملیون برمیل یومیا
قع الوكالة الدولیة أن تنخفض إمدادات النفط صعید المعروض النفطي، تتو

ً أو حوالي  ١٢بنحو  بالمائة خالل الشھر الجاري  ١٢ملیون برمیل یومیا
مقارنة مع أبریل الماضي وسط تخفیضات كبیرة في اإلنتاج من جانب 

یادة السعودیة روسیا.ومن المتوقع بذلك أن یصل تحالف المنتجین بق
ً في الشھر الجاري، والذي ملیون  ٨٨المعروض النفطي إلى  برمیل یومیا

من شأنھ أن یكون األدنى في تسع سنوات.وقالت الوكالة إن مستویات 
النشاط في نطاق النفط الصخري قد ھبطت إلى مستویات قیاسیة 

اقة بشأن عدم الیقین حیال التوقعات، متدنیة.ومع ذلك، اعترفت وكالة الط
للحكومات استئناف النشاط  حیث إنھ من غیر الواضح ما إذا كان یمكن

" وإلى أيّ مدى ١٩-االقتصادي دون التسبب في تجدد تفشي وباء "كوفید
سینفذ تحالف "أوبك+" وعود الحد من اإلمدادات.وأكدت الوكالة الدولیة 

" ستشكل عامل خطر رئیسي ١٩-على أن عودة ظھور حاالت "كوفید
    المصدر: مباشر للطلب على النفط.

  

  

 

  اق العربیةمؤشرات االسو

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,804.00  1.29% السعودیة

 DFMGI 1,606.00  -0.17%  دبي
 ADI 4,062.00 -0.13% ابوظبي
 MARKET-IXP 34.45  18.18% الكویت

 BSEX 5,542.00 -1.99% البحرین
 GENERAL 8,708.00 -0.32% قطر

 MASI 10,287.00 -1.05% المغرب
 TUN20 6,483.00 0.76% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  1,403.44  0.44% أمریكا
 S&P 500 2,863.70  0.39% أمریكا
 NASDAQ 9,014.56 0.79% أمریكا

 FTSE 100 5,799.77 1.01% لندن
 DAX 10,465.17  1.24% أمانیا

 Nikkei 225 20,037.47  0.62% الیابان
 %0.51 1,741.35 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %4.40 32.50 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %3.88-  1.64 البرمیل نایمكس (دوالر)

 للوباء قد تدفع الفیدرالي للفائدة السالبةجولدمان ساكس: موجة ثانیة 
توقع بنك "جولدمان ساكس" أن حدوث انتكاسة كبیرة أخرى في 

قتصاد األمریكي بفعل فیروس كورونا قد تدفع بنك االحتیاطي اال
الفیدرالي إلى التفكیر في خفض معدالت الفائدة إلى المنطقة 

الصرف األجنبي  السالبة.وجاء ذلك على لسان الرئیس المشارك ألسعار
العالمي ومعدالت الفائدة واستراتیجیة األسواق الناشئة بالبنك "زاك 

ت مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، الیوم الخمیس، باندل" خالل تصریحا
ً على سؤال ما إذا كان الفیدرالي یمكن أن یغیر فكره بشأن معدالت  ردا

م باول" قد الفائدة السالبة.وكان رئیس بنك االحتیاطي الفیدرالي "جیرو
شدد باألمس على أن المركزي األمریكي ال یفكر في معدالت الفائدة 

تى بالرغم من أن البنوك المركزیة األخرى السالبة في ھذه المرحلة، ح
مثل بنك إنجلترا بدت متقبلة لھذه الفكرة.وقال "باندال" إن موجة ثانیة 

اطي من عدوى اإلصابة بفیروس كورونا یمكن أن تجعل بنك االحتی
الفیدرالي یُعید التفكیر في معدالت الفائدة السالبة.وتابع: "حتى في ھذا 

سة النقدیة ستكون الخطوة األولى، وال اعتقد السیناریو اعتقد أن السیا
أن خفض معدالت الفائدة للنطاق السالب قد یكون مفید للغایة في ھذه 

ي تجربة البیئة".وأضاف : "لكن ربما یرغب صانعي السیاسة النقدیة ف
أشیاء جدیدة إذا استمر االقتصاد في المعاناة لفترة طویلة".وأوضح أن 

ات المتحدة كانت العامل الرئیسي الذي أبقى معدالت الفائدة في الوالی
ً بشكل جید على مدى السنوات القلیلة الماضیة، لكن  الدوالر مدعوما

یكیة ھذا المصدر قد اختفى اآلن، حیث أصبحت معدالت الفائدة األمر
المصدر:  اآلن قرب المستویات المنخفضة التي شھدناھا في بقیة العالم.

  مباشر

  

  



 

 

  ةالشركات تحت التغطی

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  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  97.8  %107.9  7.36  شراء  3,161.2  3.54  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %220.1  20.23  شراء  3,433.4  6.32  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.4  6.3 %42.3 9.18  شراء 201.3 6.45  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ر الحالىللشھتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

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

  ١٨/٠٥/٢٠٢٠  ١٣/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٨٤٥٩  جلوبال تیلكوم القابضة
  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٠٠  مستشفى النزھھ الدولي

  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١قسط السادس ال  قناة السویس للتأمین
  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  ١٨/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٥٠  قنا -مصر لالسمنت 

  

  العمومیةالجمعیات 
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

غیر و عادیة  ریةالحدید والصلب المص  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة

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

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

  مسموعة و المرئیةبواسطة تقنیات االتصال الحدیثة ال

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

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

  ات االتصال الحدیثةبواسطة تقنی  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  –مبانى بمقر نادى الشركة الشرقیة ایسترن كو  عادیة  مصر لصناعة الكیماویات  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

  باستخدام وسائل االتصال الحدیثة المسموعة و المرئیة  غیر عادیة  الشرق األوسط لصناعة الزجاج  ٢١/٠٥/٢٠٢٠

  القاھرة) –عماد الدین  –فضى البرج ال –شارع واكد  ١٢بمقر الشركة القابضة لالدویة (  غیر عادیة  القاھرة لالدویة والصناعات الكیماویة  ٢١/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر  ٢١/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  مصر الجدیدة –شارع ابراھیم اللقانى  ٢٨الشركة بمقر 

 –لعاشر من رمضان مدینة ا –بمقر مصانع الشركة بالعنوان ( المنطقھ الصناعیة الثالثة   عادیة  مینا فارم لألدویة و الصناعات الكیماویة  ٢٦/٠٥/٢٠٢٠
  محافظة الشرقیة)



 

 

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

  آخر سعر  الكود  الشركةاسم 

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

دولي  البنك التجاري ال
 (مصر)

COMI 64.1 -0.47 22.77- 1,613,763 103,444,976 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.60 0.40 16.67- 1,310,845 16,496,755 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
0.99 -1.20 23.33- 612,226 603,034 1.52 0.82 5.25% 

 مجموعة طلعت
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.08 -4.69 37.28- 4,155,422 21,205,362 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.11 -0.09 33.71- 1,316,828 14,591,043 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
7.49 -6.49 33.18- 9,736,595 73,574,656 15.17 5.24 3.98% 

ستشفي شركة م
 كلیوباترا

CLHO 
4.75 -3.65 18.38- 2,059,387 9,956,512 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
25.80 -0.19 40.69- 488,696 12,626,735 47.10 25.05 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.15 -2.59 16.86- 2,082,321 15,070,642 12.70 5.13 2.20% 

لالسكان مدینة نصر 
 والتعمیر

MNHD 
2.58 -3.01 46.69- 3,168,124 8,155,160 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.54 -1.50 3.33 994,390 10,490,906 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.99 0.90 5.37- 2,744,726 24,732,756 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 العقاریھ التنمیة

CIRA 
12.30 2.41 11.38- 441,693 5,300,716 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
66.50 -0.64 33.51- 27,641 1,849,787 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
9.65 -2.82 27.06- 234,167 2,279,874 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.27 -0.39 48.37- 8,336,278 10,503,219 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.51 -4.04 80.70- 3,283,159 14,954,776 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.91 -1.66 33.97- 974,597 5,761,718 14.39 4.44 1.24% 

 PHDC ھیلز للتعمیربالم 
1.11 -2.21 36.92- 11,685,037 12,848,424 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.25 -1.75 37.85- 1,526,420 3,423,937 5.00 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.60 -0.14 57.78- 5,634,399 9,018,449 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.26 -1.21 38.02- 943,210 3,067,721 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.32 -2.02 38.64- 2,092,647 13,190,624 13.19 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.44 -1.99 47.88- 1,887,854 6,591,022 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD ر مصر للتنمیةإعما
2.32 -0.43 18.31- 825,411 1,912,367 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.36 1.13 34.25- 22,730,402 8,099,385 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.71 0.65 28.88- 1,052,760 1,737,119 3.25 0.96 0.51% 

یماویة الصناعات الك
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.54 -0.84 33.96- 234,679 839,508 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.43 -1.83 28.57- 4,809,117 2,070,475 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.47 -9.69 15.69- 20,624,335 31,220,836 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 شعارإ دون یرالتقر 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 اظاالحتف 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
   


