
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٨/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,357.44 0.68% -20.55% 210,596,640 68,386,601 276,909,137,209مؤشر (

 EGX 50(  1,508.51 0.68% -29.83% 262,960,448 102,084,440 338,058,515,973شر (ؤم
 EGX 70(  1,125.70 1.22%  -11.88% 114,966,472 63,342,886 153,884,814,225مؤشر (
 EGX 100(  1,836.45 0.00% 6.32% 325,563,104 131,729,487 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
  قد الخدمات اللوجستیة لمزرعة ریاحتحصل على عایجیترانس  
  لـ"مدینة ً تحالف مصرفي یضم "األھلي"و"مصر" یرتب قرضا

  ملیار جنیھ ٢٫١نصر لإلسكان" بـ
  في الربع األول %١٨٢أرباح غبور أوتو ترتفع  
  شركات  ٧االستثمار القومي یؤجل خطة الترویج الخارجیة لـ

   ١٩-بسبب كوفید
 أشھر ١٠خالل  %٢٢ویات تتراجع أرباح اإلسكندریة للحا  
  ا للسھم  ٢بیرامیزا تعلن عن توزیع نقدي بقیمة   جنیھً
  أشھر ٩في  %٢٢أرباح مطاحن شرق الدلتا تتراجع  
  مصر ترفع حیازتھا من السندات األمریكیة ألعلى مستوى منذ

   ٢٠١٨أكتوبر 
  ملیون دوالر لمصر تمویالً  ٥٠البنك الدولي یوافق على تقدیم

ً لم   واجھة كورونا سریعا
  ھیئة االستثمار: تقدیم خدمات قطاع األداء االقتصادي إلكترونیا

  للتیسیر على المستثمرین 
 فى الربع األول من  %٧٫٧لة إلى السعید: انخفاض معدل البطا

٢٠٢٠   
  إطالق صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمویل العقاري

  لصفحتھ الرسمیة عبر فیسبوك 
 سیكون بطیئا على  بریطانیا من كورونا مسؤول: تعافي اقتصاد

 األرجح 
  وزیر: التجارة الصینیة تواجھ تحدیات "غیر مسبوقة" بسبب

  جائحة كورونا

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٦  ٩٥  ٧٨  
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  الشركات المقیدةأخبار
  ایجیترانس تحصل على عقد الخدمات اللوجستیة لمزرعة ریاح

أعلنت شركة المصریة لخدمات النقل (ایجیترانس)، الحصول عقد 
 WEST BAKER – LEKELAالخدمات اللوجستیة لمزرعة ریاح 

ً  ٩٦لعدد  SIEMENS GAMESAمع شركة  ألف طن  ١٤٠ –برجا
الیوم األحد، إن قیمة العقد .وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، نولوني

تشغیل یولیو المقبل.وحققت الشركة ملیون جنیھ، ومن المتوقع بدء ال ٣٠
ً خالل  ٢٠١٩خالل  ملیون جنیھ، مقابل أرباح  ٣١٫٨بلغت  ٢٠١٩أرباحا
ملیون جنیھ في العام السابق لھ، مع األخذ في االعتبار حقوق  ٤١٫٧بلغت 

ملیون جنیھ،  ٢٤٧٫٠٤إلى  ٢٠١٩ألقلیة.وتراجعت إیرادات النشاط خالل ا
.وعلى مستوى ٢٠١٨جنیھ في  ملیون ٢٧٧٫٨٥مقابل إیرادات بلغت 

األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل العام الماضي إلى 
ملیون جنیھ في  ٣٥٫٥٢ملیون جنیھ مقابل أرباح بلغت  ٢٨٫٣١
  المصدر: مباشر.٢٠١٨

ً لـ"مدینة نصر ف مصتحال رفي یضم "األھلي"و"مصر" یرتب قرضا
  ملیار جنیھ ٢٫١لإلسكان" بـ

كون من البنك األھلي المصري، كوكیل للتمویل، قام تحالف مصرفي م
وبنك مصر كوكیل ضمان، والبنك العربي األفریقي، كمنسق عام للتمویل، 

ل وبصفتھم مرتبین رئیسیین أصلیین، بتوقیع عقد قرض مشترك طوی
األجل مع شركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر، بإجمالي مبلغ یصل إلى 

مجلس إدارة البنك األھلي المصري  ملیار جنیھ.وصرح ھشام رئیس ٢٫١
في بیان صادر الیوم، بأن عقد القرض یأتي بغرض تمویل جزء من التكلفة 

بالقاھرة الجدیدة.وأضاف عكاشة أن  ٢، ١االستثماریة لمشروعي سراي 
ً على قدرة البنوك على المشاركة في ترتیب ترت یب ھذا القرض یعد تأكیدا

ة االحتیاجات التمویلیة لمختلف قطاعات ھذه النوعیة من التمویالت، وتلبی
االقتصاد المصري، ومنھا قطاع التطویر العقاري، والذي یعد من 
القطاعات االقتصادیة الحیویة، حیث یتیح تحت مظلتھ العدید من فرص 

، ودعم العدید من الصناعات واألنشطة األخرى المرتبطة بھ.وأكد العمل
میة بالدولة بشكل عام، ومع عكاشة أن المشروع یتماشى مع خطط التن

استراتیجیتھا في التوسع في النشاط العمراني، وإنشاء المزید من التجمعات 
ً للتغل ً ألعلى معاییر الجودة والكفاءة؛ سعیا ب السكنیة على أن تكون وفقا

على مشكلة التكدس السكاني في مصر.ومن ناحیتھ، أشار یحیى أبوالفتوح 
ألھلي المصري إلى أن التمویل یأتي كذلك نائب رئیس مجلس إدارة البنك ا

بغرض إعادة تمویل رصید القرض المعبري الممنوح من البنك العربي 
األفریقي الدولي.وأضاف شریف ریاض رئیس مجموعة الشركات الكبرى 

وض المشتركة بالبنك األھلي المصري، أن مدة القرض تصل إلى والقر
متاحة للسحب والسماح سنوات تتضمن عامین ونصف تمثل الفترة ال ٨

ً إلى أن حصص القرض توزعت بین كل من البنك األھلي  للتمویل، مشیرا
المصري والبنك العربي األفریقي الدولي وبنك مصر بالتساوي، لتكون 

ملیون جنیھ.یذكر أن شركة مدینة نصر لإلسكان  ٧٠٠حصة كل بنك نحو 
ٍ ، وتمتلك محفظة ١٩٩٥والتعمیر، ھي شركة عامة منذ مایو  أراض

مالیین متر مربع، موزعة بین عدة مشروعات منھا مشروع  ٩تتجاوز الـ
تاج سیتي، ومشروع سراي، باإلضافة الى مشروع حدائق النصر، 

ملیار جنیھ خالل  ٦٫٣لغت ومشروع الواحة.كما سجلت الشركة تعاقدات ب
 ٢٠١٨بالمائة على تعاقدات  ١٥العام الماضي بنسبة زیادة بلغت 

  فاع في السعرأسھم من حیث االرت ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ١٠٫٠٠    ٥٫٠٦  العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة
   ١٠٫٠٠    ٧٫٧٠  مطاحن ومخابز اإلسكندریة

  ١٠٫٠٠    ٥٫٣٩  مصر لصناعة الكیماویات
  ١٠٫٠٠    ٢٣٫١٠  الدلتا للتامین

  ١٠٫٠٠    ١٫٠٢  الزیوت المستخلصة

 

  نخفاض في السعرأسھم من حیث اال ٥اقل 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

 -٩٫٩٧    ٣٧٫٨٤   التكنولوجیاقناة السویس لتوطین 
 -٩٫٩٤    ٤٫٧١  روبكس

 -٩٫٨٩    ٤٫١٠  أصول للوساطة
القاھرة الوطنیة لالستثمار واالوراق 

 المالیة
 ٩٫٨٥    ٣٫٦٦- 

 -٩٫٧٥    ٦٫٠٢  االھرام للطباعة والتغلیف

  

  التداول قیمة حیث نم أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  قیمة التداول  السھم
  ٦٤٫٩٠    ٣٧،٦٥٦،٣٩٦  التجاري الدوليالبنك 

  ٧٫٣٥    ٢٤،٣٢٧،٠٦٨  السویدى الیكتریك
  ١٫٥٠    ١٤،٨٦٥،٦٥٤  دایس

  ١٫٦٥    ١٢،٣٩٦،٥٣٠  جي بي اوتو
  ٧٫١١    ١١،٠٢٨،٥٢٢  جھینة

  

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

  ٠٫٣٢    ٢٢،٥٦٩،٢٩١  لالستثماراتالعربیة 
  ٠٫٣٥    ١٠،٨١٠،٥٤١  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫٥٠    ٩،٩٣٧،٣٤٩  دایس
  ١٫٦٥    ٧،٥٠٢،٣٣٥  جي بي اوتو

  ١٫٠٩    ٧،٤٨٩،١٥٣  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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 ملیار جنیھ خالل الفترة المقبلة. ٧٫٥ات ومبیعات بقیمة وتستھدف حجوز

  المصدر: مباشر

  في الربع األول %١٨٢أرباح غبور أوتو ترتفع 

الربع األول أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة جي بي أوتو، خالل 
على أساس  بالمائة ١٨٢، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠من 

ً بلغت سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  لبورصة مصر، أنھا حققت أرباحا
، مقابل أرباح ٢٠٢٠ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر األولى من  ٢١٦٫١٥

.وخالل الربع ٢٠١٩ملیون جنیھ في الربع المقارن من  ٧٦٫٥٧بلغت 
ملیار جنیھ، مقابل  ٥٫٨٨٨العام الجاري، بلغت مبیعات الشركة  األول من

الربع األول من العام الماضي.وفیما ملیار جنیھ في  ٥٫٨٤١مبیعات بلغت 
ملیون جنیھ،  ٣٣٠٫٥٩یخص األعمال المستقلة، بغلت أرباح الشركة 

ملیون جنیھ في الربع المقارن من  ١٢٠٫٠٨مقابل أرباح بلغت 
ً بلغت  ٢٠١٩خالل .وحققت الشركة ٢٠١٩ ملیون جنیھ،  ٢٢٣٫٥٥أرباحا

خذ في االعتبار ، مع األ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٦٧٢٫٣مقابل أرباح بلغت 
 ٢٥٫٤حقوق األقلیة.وانخفضت مبیعات الشركة خالل العام الماضي إلى 

.وعلى ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٢٥٫٦٢ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت 
ملیون جنیھ  ١٫٩٩الشركة خسائر بلغت  مستوى األعمال المستقلة، حققت

لمصدر: ا .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٥٫٨٥، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩خالل 

  مباشر

  أشھر ١٠خالل  %٢٢أرباح اإلسكندریة للحاویات تتراجع 

أظھرت المؤشرات المالیة لشركة اإلسكندریة لتداول الحاویات والبضائع، 
ر من العام المالي الجاري أشھ ١٠تراجع صافي ربح الشركة خالل أول 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  ٢١٫٨بنسبة 
ملیار جنیھ  ١٫١٧، یوم األحد، أنھا سجلت صافي ربح بلغ لبورصة مصر

ً  ١٫٥، مقابل ٢٠٢٠منذ بدایة یولیو حتى نھایة أبریل  ملیار جنیھ أرباحا
شركة مبیعات حتى خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وسجلت ال

ملیار جنیھ في الفترة  ٢٫٣٤ملیار جنیھ، مقابل  ٢٫٠٤بلغت  ٢٠٢٠أبریل 
أشھر من  ٩من العام المالي الماضي.وحققت الشركة خالل أول المقارنة 

ملیار جنیھ منذ بدایة یولیو  ١٫٠٤العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس ملیار جنیھ أرب ١٫٣٥، مقابل ٢٠٢٠حتى نھایة مارس  احا

  المصدر: مباشر الفترة من العام المالي الماضي.

 أشھر ٩في  %٢٢أرباح مطاحن شرق الدلتا تتراجع 
أظھرت القوائم المالیة لشركة مطاحن شرق الدلتا خالل التسعة أشھر 

بالمائة على أساس  ٢٢المنتھیة في مارس الماضي، تراجع أرباحھا بنسبة 
ً بلغت  سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، أنھا حققت أرباحا

مقابل  ملیون جنیھ خالل الفترة من یولیو إلى مارس الماضي، ٧٦٫١١
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ٩٧٫٦٣أرباح بلغت 

ملیون  ٣٥١٫٣الماضي.وتراجعت إیرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 
یون جنیھ في الفترة المقارنة من مل ٣٨٣٫٣جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

ً صافیة بلغت  لیون م ٤٩٫٩٤العام المالي الماضي.وحققت الشركة أرباحا
جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في دیسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

المصدر:  ملیون جنیھ في النصف المقارن من العام المالي الماضي. ٦٥٫٩

  مباشر

  

شركات  ٧ة الترویج الخارجیة لـ قومي یؤجل خطاالستثمار ال
   ١٩-بسبب كوفید

 ٧قرر بنك االستثمار القومي إرجاء خطة الترویج الخارجیة لـ 
" على ١٩-شركات مملوكة جراء التداعیات السلبیة لوباء "كوفید

حركة االقتصاد العالمي والعربي، وفق ما نقلھ موقع مصراوي عن 
د بنك االستثمار عن اسمھ.وأسندون اإلفصاح مسؤول في البنك 

القومي خطة الترویج التي جرى اإلعالن عنھا ألول مرة في نوفمبر 
الماضي إلى صندوق مصر السیادي لجذب مستثمرین في بعض 
الكیانات المملوكة للبنك سواء بالمشاركة في رأس المال بشراء 

تفادة منھا حصص جزئیة أو االستحواذ علیھا بالكامل لتعظیم االس
ا.وتضمنت الخطة بیع حصة بنك االستثمار القومي زیادة أعمالھو

في بنك االستثمار العربي، وھو ما تقرر تأجیلھ جراء الجائحة. 
وتضم محظة الشركات التي یمتلك فیھا البنك االستثمار القومي 
حصصا أبو قیر لألسمدة وسیدي كریر للبتروكیماویات وإي 

  المصر: مصراوىر.سكان والتعمیفاینانس ومدینة نصر لإل

ا للسھم  ٢بیرامیزا تعلن عن توزیع نقدي بقیمة    جنیھً

بیرامیزا  -أعلنت شركة بیرامیزا للفنادق والقرى السیاحیة 
)PHTV) جنیھ  ٢٫٠٠٠) بواقع ١٢) أنھ تقرر توزیع الكوبون رقم

و بالتالي ینتقل الحق  ١١/٠٦/٢٠٢٠للسھم الواحد وذلك إعتبارا من 
ایة جلسة یوم اإلثنین السھم حتى نھوزیع لمشتري في الت

، وفقا لبیان البورصة.وكانت الشركة قد أعلنت عن ٠٨/٠٦/٢٠٢٠
، حیث ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩القوائم المالیة للفترة من 

جنیھ.في  ٣٧،٤٨٥،١٤٦أظھرت النتائج تحقیق صافي ربح مجمع  
 خالل الفترة جنیھ ٥٣،٣٧٦،١٢٠مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح 

.وفي السیاق ذاتھ، حققت ٣١/١٢/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨من 
إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩الشركة صافي ربح غیر مجمع عن الفترة من 

جنیھ، نظیر صافي ربح بلغ  ٣٨،٩٥٨،٥٣٠، قدره ٣١/١٢/٢٠١٩
جنیھ، خالل الفترة المقارنة من العام المالي  ٥١،٠٠٠،٣٣١

جة ركة عامة مدرى السیاحیة شالسابق.تعد بیرامیزا للفنادق والقر
، والتي تعمل ضمن قطاع ١٩٩٧في البورصة المصریة منذ فبرایر 

الخدمات االستھالكیة مع التركیز على الفنادق والمنتجعات وخطوط 
الرحالت البحریة.یقع مقر شركة بیرامیزا في الجیزة، مصر، وقد 

  .١٩٩٤تم تأسیسھا في یولیو 



 

 

  والسوق  االقتصادنظرة على أخبار 
من السندات األمریكیة ألعلى مستوى منذ أكتوبر  حیازتھا مصر ترفع

٢٠١٨   

 ٢٠٢٠رفعت مصر حیازتھا من سندات الخزانة األمریكیة خالل مارس 
ملیون دوالر على أساس سنوي، محققة  ١١٦بالمائة، بما یعادل  ٥٫٥بنحو 

التوالي.وأظھرت بیانات وزارة الخزانة زیادة للشھر السادس على 
 ملیار ٢٫٢٣٦فاع حیازة مصر من السندات األمریكیة إلى األمریكیة، ارت

بحسب مسح  ٢٠١٨دوالر في مارس الماضي (أعلى مستوى منذ أكتوبر 
.وعلى ٢٠١٩ملیار دوالر بالشھر المماثل من  ٢٫١٢٠لمباشر)، مقابل 

الخزانة األمریكیة خالل  أساس شھري، رفعت مصر حیازتھا من سندات
ملیار دوالر في فبرایر السابق  ٢٫٢٠٧رنة بـبالمائة مقا ١٫٣مارس بنسبة 

مفاجئ، قررت لجنة السیاسة النقدیة بالبنك المركزي المصري، لھ.وبشكل 
خالل اجتماع طارئ مارس الماضي، خفض كل من سعري اإلیداع 

نقطة أساس  ٣٠٠ع واإلقراض للیلة واحدة وسعر العملیة الرئیسیة بواق
بالمائة على  ٩٫٧٥ئة وبالما ١٠٫٢٥بالمائة و ٩٫٢٥لیصل إلى 

مصري، إن االحتیاطیات الدولیة للنقد الترتیب.وقال البنك المركزي ال
ملیار دوالر  ٤٠األجنبي لدیھ تستوعب صدمة األسواق الدولیة، كما حققت 

، ٢٠٢٠.وأضاف المركزي أنھ قام خالل شھر مارس ٢٠٢٠نھایة مارس 
ي النقدي الدولي ملیار دوالر أمریكي من االحتیاط ٥٫٤باستخدام نحو 

نقد األجنبي، وتغطیة تراجع لتغطیة احتیاجات السوق المصري من ال
استثمارات األجانب والمحافظ الدولیة وكذلك لضمان استیراد سلع 
إستراتیجیة، باإلضافة إلى سداد االلتزامات الدولیة الخاصة بالمدیونیة 

ً، كشفت بیانات وزارة الخزانة األالخا مریكیة، أن رجیة للدولة.وعالمیا
كیة خالل مارس/آذار الماضي الیابان رفعت حیازتھا من السندات األمری

تریلیون دوالر في  ١٫٢٦٨تریلیون دوالر، مقابل  ١٫٢٧٢إلى مستوى 
.فیما خفضت الصین صاحبة المركز الثاني حیازتھا ٢٠٢٠فبرایر/ شباط 

 تریلیون ١٫٠٨٢ن األمریكیة خالل مارس/آذار عند مستوى من الدیو
لھ، وذلك  تریلیون دوالر بالشھر السابق ١٫٠٩٢دوالر مقارنة مع 

بالتزامن مع استمرار تفشي فیروس "كورونا" وآثاره االقتصادیة السلبیة 
التي ظھرت ببعض البیانات االقتصادیة لـ"بكین".وتعد سندات الخزانة 

جمع األموال والدیون من الدول والمؤسسات، وتسددھا األمریكیة وسیلة ل
ً حكومة عند حلول میعاد استحقاقھا الذي یختلف حسب أجل ال السند.وخلیجیا

تراجعت استثمارات السعودیة، أكبر الدول الخلیجیة المستثمرة في األذون 
ملیار دوالر في شھر  ١٥٩٫١بالمائة لـ  ١٣٫٧والسندات األمریكیة، بنسبة 

نسبة ماضي، وخفضت دولة الكویت استثماراتھا بتلك القائمة بمارس ال
  المصدر: مباشر بالمائة. ٨٫٠٢

ھیئة االستثمار: تقدیم خدمات قطاع األداء االقتصادي إلكترونیا للتیسیر 
  على المستثمرین 

أصدر المستشار محمد عبد الوھاب، الرئیس التنفیذى للھیئة العامة 
، بأن یتم تقدیم ٢٠٢٠لسنة  ٢٢٣قرار رقم لالستثمار والمناطق الحرة، ال

ً، بما في ذلك طلب الكافة خدمات ق حصول طاع األداء االقتصادى الكترونیا
على نسخة رسمیة من الشھادات والقوائم المالیة للشركات والتقاریر التي 
تصدر عن القطاع، وذلك من خالل البرید االلكترونى المعد لھذا الغرض 

بشأن تقدیم خدمات  EPS_Evaluation@gafinet.org.egوھو: 
بشأن  EPS_Capitaledit@gafinet.org.egأعمال التقییم، و 

تقدیم خدمات تعدیل الھیاكل المالیة، تمھیدا إلطالق تلك الخدمات على 
، وفقا لما نشرتھ الصفحة www.gafi.gov.egالموقع االلكتروني للھیئة 

  

ملیون دوالر لمصر تمویالً سریعاً  ٥٠البنك الدولي یوافق على تقدیم 
   كورونا لمواجھة

ملیون دوالر  ٥٠وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقدیم 
لمصر كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمویل السریع التي أقرتھا 

).وأوضح ١٩-مجموعة البنك الدولي لمواجھة جائحة كورونا (كوفید
بیان لوزارة التعاون الدولي، صادر الیوم األحد، أن مصر تأھلت 

ملیون دوالر، وھو الحد األقصى المتاح  ٥٠لى تمویل قدره للحصول ع
ً على التعداد السكاني التي حددتھا  في إطار حزمة التمویل السریع قیاسا

 ٢٠مجموعة البنك الدولي.وتحصل الدول التي یصل عدد سكانھا إلى 
ملیون دوالر، والدول التي یصل عدد سكانھا  ٢٠ملیون مواطن على 

ملیون دوالر، والدول التي یصل عدد  ٣٥على  ملیون مواطن ٥٠إلى 
ملیون دوالر ومنھم مصر،  ٥٠ملیون مواطن على  ١٠٠سكانھا إلى 

 ١٠٠ملیون مواطن على  ٢٥٠والدول التي یصل عدد سكانھا إلى 
ملیون دوالر والدول التي یصل عدد سكانھا إلى ملیار مواطن على 

ھا الملیار مواطن ملیون دوالر، والدول التي یتجاوز عدد سكان ٢٥٠
ملیون دوالر.وقال البیان إن التمویل یھدف إلى تقویة تدابیر  ٣٥٠على 

الوقایة وكشف حاالت اإلصابة واالستجابة للتصدي للجائحة في مصر، 
دتھا  َّ ز المشروع على مجاالت المساندة الفوریة والحیویة التي حد ِّ وسیُرك

التي أطلقتھا الخطة القومیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد و
الحكومة المصریة.وأضاف أن التمویل سیساھم في شراء وتوزیع 
التجھیزات والمستلزمات الطبیة الالزمة لمواجھة الفیروس، وتدریب 
الكوادر الطبیة؛ وعملیات الحجر الصحي والعزل، ومراكز العالج 
المُعدة خصیصا؛ وكذلك تعبئة فرق االستجابة السریعة في تتبع 

االت اإلصابة بالفیروس؛ وتطویر منصات وأدوات تقدیم المخالطین لح
المحتوى لتحسین الوعي العام بالوقایة من الفیروس، والرصد والتقییم 
المبتكر الستراتیجیات التباعد االجتماعي.وتابع: "كما یساھم المشروع 
في تحقیق ھدفین من أھداف التنمیة المستدامة، وھما الھدف الثالث 

فاه، والھدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقیق الصحة الجیدة والر
األھداف من خالل الشراكة بین جمھوریة مصر العربیة ومجموعة 
البنك الدولي في مجال الرعایة الصحیة وحمایة األسر األكثر تضررا 
من اآلثار االقتصادیة السلبیة الناتجة عن فیروس كورونا".من جانبھا، 

ا المشاط، أن التمویل یساند جھود أكدت وزیرة التعاون الدولي رانی
تعزیز التأھب وتحسین حوكمة نظام الرعایة الصحیة في مصر، ویأتي 
ضمن "المنصة" التي شكلتھا وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمیة 

لالستجابة الفوریة  ٢٠٢٠إبریل  ٢ومؤسسات التمویل الدولیة یوم 
یرة اإلقلیمیة لمصر لمواجھة انتشار فیروس كورونا.فیما قالت المد

والیمن وجیبوتي في البنك الدولي مارینا ویس، "إن البنك الدولي یسارع 
بتعبئة الجھود للمساعدة في تعزیز استجابة مصر للتصدي للجائحة 
وأنظمة رعایتھا الصحیة، وتھدف ھذه المرحلة من مساندتنا إلى حمایة 

ً واألولى بالرعایة، ومساعدة مصر ع لى تنفیذ عملیات األسر األشد فقرا
صحیة طارئة، وتقویة صمودھا االقتصادي".وأشارت وزارة التعاون 
ً على السیر في اإلجراءات  الدولي إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا
الالزمة للحصول على التمویل المُیسر من البنك الدولي لدعم منظومة 

لدولي یذكر أن البنك ا.ملیون دوالر ٤٠٠التأمین الصحي الشامل بقیمة 
ملیون   ٥٠٠أعلن مارس الماضي عن تقدیم تمویل إضافي لمصر قیمتھ

دوالر لمساندة الجھود الجاریة لتیسیر سبل الحصول على وحدات 
سكنیة بأسعار معقولة في السوق الرسمیة لألسر محدودة الدخل في 



 

 

م قطاع األداء اإلقتصادي الرسمیة لمجلس الوزراء.ونص القرار على التزا
 ٢٤لمسبق للھیاكل المالیة للشركات خالل باالنتھاء من أعمال الفحص ا

خ استیفاء الشركة لكافة المستندات المطلوبة، مع االنتھاء ساعة من تاری
ساعة على األكثر من تاریخ  ٤٨من كافة خدمات أعمال التقییم خالل 

ً للقواعد وا إلجراءات المتبعة فى ھذا الشأن، استیفاء المستندات، وذلك وفقا
ة كافة تقاریر التقییم الصادرة عن قطاع األداء على أن یتم مد صالحی

صادي ووكالئھم الكترونیا، مع اعداد دلیل لألسئلة الشائعة یتضمن االقت
حصرا لكافة االستفسارات التى ترد من المستثمرین ووكالئھم مع نشره 

أن یتم تحدیثھ بصورة دوریة.ونص  على الموقع اإللكتروني للھیئة على
تثمرین ووكالئھم الحق فى الحصول على الخدمات القرار على أنھ للمس

ة العادیة مع االلتزام بقواعد واجراءات الحجز المسبق المعمول بالطریق
بھا فى الھیئة من خالل الموقع االلكتروني.وأوضح المستشار محمد عبد 

ر التحول الرقمى فى الخدمات التى الوھاب، أن ھذا القرار یأتى فى إطا
ى مة لالستثمار للمستثمرین ووكالئھم، وللتیسیر علیھم فتقدمھا الھیئة العا

إطار االجراءات االحترازیة المتبعة لمواجھة انتشار فیروس كورونا 
   المستجد.

   ٢٠٢٠فى الربع األول من  %٧٫٧السعید: انخفاض معدل البطالة إلى 
قالت د. ھالة السعید، وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، إن إعالن 

المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عن انخفاض معدل البطالة في  الجھاز
خالل  %٨؛ مقارنة بـ ٢٠٢٠في الربع األول من عام  %٧٫٧مصر إلى 

ا مع معدالت النمو المرتفعة التي ٢٠١٩ربع من عام نفس ال ً ، یأتى متسق
، والتي بلغت ١٩/٢٠٢٠حققتھا مصر في النصف األول من العام المالي 

قالت الصفحة الرسمیة لمجلس الوزراء.أضافت وزیرة  ، حسبما%٥٫٦
لتصل  %٠٫٢التخطیط والتنمیة االقتصادیة أن القوى العاملة زادت بنسبة 

ا من  ٢٩٫٠٠٨إلى  ملیون في الربع األول من  ٢٨٫٩٥ملیون فرد، ارتفاعً
ملیون فرد، بانخفاض قدره  ٢٫٢٣٦، بینما سجل العاطلون ٢٠٢٠عام 

.وأشارت السعید إلى انخفاض ٢٠١٩ربع من عام مقارنة بنفس ال ٣١٠٠٠
ا إلى  ٢٩و  ١٥معدل العاطلین عن العمل الذین تتراوح أعمارھم بین  عامً

ا من ٢٠٢٠ول من عام ؟ في الربع األ٦٨٫٥ في الربع  %٦٩٫٥، منخفضً
ملیون في  ٢٦٫٧٧٢، كما ارتفع عدد العاملین إلى ٢٠١٩الرابع من عام 

ا من ، ا٢٠٢٠الربع األول من عام  ملیون في الربع الرابع  ٢٦٫٦٢١رتفاعً
.وأوضحت الدكتورة ھالة السعید أن أزمة فیروس كورونا ٢٠١٩من عام 

COVID-19  وما صاحبھا من اإلجراءات الوقائیة التي تبنتھا الحكومة
ا على معدل البطالة في شھر أبریل،  الحتواء تفشي الوباء، قد اثرت سلبً

   .٢٠٢٠من نھایة مارس إلى نھایة أبریل  %٩٫٢والذي ارتفع إلى 

  
  
  
  
  
  

مصر، وتعزیز قدرة صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمویل 
یاسات وتنسیق البرامج في قطاع اإلسكان العقاري على تصمیم الس

  المصدر: مباشر االجتماعي.

إطالق صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمویل العقاري لصفحتھ 
  الرسمیة عبر فیسبوك 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزیر اإلسكان والمرافق والمجتمعات 
ي، العمرانیة، بأن صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمویل العقار

، صفحتھ الرسمیة عبر موقع ٢٠٢٠مایو  ١٦أطلق أمس السبت 
التواصل االجتماعي "فیسبوك"، للتواصل مع المواطنین، وذلك 

ً لحزمة الخدمات اإللكت رونیة التي أطلقھا الصندوق على مدار استكماال
 Cالفترة الماضیة، وكان آخرھا إطالق بوابة خدمة العمالء 

Services الرسمیة لمجلس الوزراء.وأكدت ، ھكذا ذكرت الصفحة
مي عبدالحمید، الرئیس التنفیذي لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم 

ھي  التمویل العقاري، أن الصفحة الجدیدة عبر موقع "فیسبوك"
الصفحة الرسمیة والوحیدة للصندوق على مواقع التواصل االجتماعي، 

)، www.facebook.com/shmffegمن خالل الرابط التالى (
ال توجد صفحات أخرى تابعة للصندوق.وأشارت الرئیس التنفیذي و

لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمویل العقاري، إلى أن صفحة 
ون قناة اتصال جدیدة ما بین الصندوق الصندوق على الفیسبوك، ستك

والمواطنین، تضاف إلى القنوات األخرى مثل مركز خدمة العمالء 
call center الخدمات اإللكترونیة التي أطلقھا ، وغیرھا من

الصندوق مؤخرا.وقالت مى عبدالحمید، إن الصفحة الرسمیة للصندوق 
طالعھم على على الفیسبوك، ستقدم عدة خدمات للمواطنین، ومنھا إ

جمیع األخبار واإلعالنات الجدیدة الخاصة بالوحدات السكنیة، 
إلسكان واستقبال شكاوي واقتراحات المواطنین حول مشروعات ا

ِ اإلدارات  ل َ االجتماعي بالمحافظات، وسیتم التعامل معھا من قِب
ً بعرض  المختصة داخل الصندوق.وأضافت، أن الصفحة ستقوم أیضا

مصورة حول مشروعات اإلسكان االجتماعي في فیدیوھات وتقاریر 
محافظات الجمھوریة المختلفة، مما یوضح األشكال النھائیة للوحدات 

ء من تنفیذھا أمام المواطن، بجانب نشر فیدیوجراف التي تم االنتھا
ألبرز الخدمات المقدمة عبر الصندوق، واألوراق والخطوات المطلوبة 

عي المختلفة، باإلضافة إلى عرض للتقدم إلعالنات اإلسكان االجتما
تصمیمات إنفوجراف متنوعة تبرز مستوى التطور واإلنجاز في جمیع 

الصندوق بمحافظات الجمھوریة، وكذا المشروعات التي یُشرف علیھا 
نشر تصمیمات وفیدیوھات تشرح للمواطن كیفیة االستفادة القصوى 

التنفیذي من جمیع الخدمات المُقدمة من الصندوق.وأكدت الرئیس 
لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمویل العقاري، أن الصندوق 

الرئیسي  یھدف إلى أن تصبح الصفحة الرسمیة للصندوق ھي المصدر
واألول لحصول المواطنین على المعلومات حول كل ما یخص 
الصندوق، وتكون وسیلة لتواصل المواطنین مع الصندوق، مشیرة إلى 

، ١٣یدة یأتي بالتزامن مع إطالق اإلعالن الـأن إطالق الصفحة الجد
  والذي یشمل وحدات سكنیة في محافظات الوجھین البحري والقبلي. 

  

  

  

  



 

 

  عالمیة والعربیة األخبار ال
   مسؤول: تعافي اقتصاد بریطانیا من كورونا سیكون بطیئا على األرجح

استبعد روبرت تشوت رئیس مكتب المیزانیة البریطاني یوم األحد أن 
ینتعش اقتصاد بریطانیا سریعا بعد توقف األنشطة التجاریة بسبب فیروس 

لشھر بالمئة من الناتج ا ٣٠كورونا الذي ربما محا أكثر من 
الماضي.وأضاف تشوت الذي یصدر مكتبھ التوقعات الخاصة بالمیزانیة 

مع تحرك الحكومة لتخفیف قیود اإلغالق مداه في أبریل  أن التراجع بلغ
نعلم أن ”الشامل بشكل تدریجي.وقال لتلفزیون ھیئة اإلذاعة البریطانیة 

ش االقتصاد، في أسوأ حاالتھ على األرجح الشھر الماضي، ربما انكم
بمقدار الثلث أو نحو ذلك عما یكون علیھ عادة، من حیث إنتاج السلع 

وأغلقت بریطانیا كالعدید “.لكن ھذا ھو األسوأ”وإنفاق الناس.والخدمات 
.وفي الشھر ١٩-من الدول معظم اقتصادھا لكبح انتشار مرض كوفید

بالمئة في  ١٣الماضي، قال المكتب إن الناتج المحلي اإلجمالي قد یھوي 
عام.وصرح تشوت أن  ٣٠٠، وھو أكبر انھیار فیما یزید على ٢٠٢٠

لمكتب الشھر الماضي ویُظھر انتعاشة سریعة كان التصور الذي نشره ا
عملیا، ”الھدف منھ توضیحي فقط إلظھار مدي تضرر المالیة العامة.وتابع 

أعتقد أن من غیر المرجح أن نشھد عودة االقتصاد للمستوى الذي كنا 
بنھایة العام لو كان األمر بخالف ذلك... بل سیكون التعافي  سنتوقعھ لھ

  “. أبطأ

وزیر: التجارة الصینیة تواجھ تحدیات "غیر مسبوقة" بسبب جائحة 
 كورونا

قال وزیر التجارة الصیني یوم االثنین إن الطلب العالمي تراجع بشكل 
كبیر بسبب تفشي فیروس كورونا المستجد وإن التجارة تواجھ تحدیات 

وأضاف الوزیر تشونغ شان في مؤتمر صحفي في بكین أن غیر مسبوقة.
الشركات تمر بوقت عصیب للغایة بسبب التفشي الذي وجھ ضربة ضخمة 

مع انتشار الجائحة عالمیا، ”وقال قتصادیة واالجتماعیة الصینیة.للتنمیة اال
تراجع الطلب في السوق الدولیة بشكل كبیر، وتواجھ الصین تحدیات غیر 

وزادت صادرات الصین بشكل “.بوقة في التجارة الخارجیة ھذا العاممس
المصانع  غیر متوقع في أبریل نیسان للمرة األولى ھذا العام مع مسارعة

لتعویض فاقد المبیعات بسبب جائحة كورونا، لكن انخفاضا حادا في 
الواردات یشیر إلى أن ھناك المزید من المشكالت قادمة مع انزالق 

الشركات الصینیة تواجھ ”وقال تشونغ العالمي نحو ركود عمیق.االقتصاد 
اجع مشیرا إلى تقلص التمویل وتر“ صعوبات جمة بسبب تأثیرات الجائحة

  المصدر: رویترزالطلبیات والمخاطر المتنامیة التي تواجھ سالسل اإلمداد.

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,825.00  1.60% ودیةالسع
 DFMGI 1,594.00  -0.69%  دبي

 ADI 4,065.00 -0.05% ابوظبي
 MARKET-IXP 8,944.00  -2.11% الكویت

 BSEX 5,472.00 -1.26% البحرین
 GENERAL 8,699.00 -0.41% قطر

 MASI 10,357.00 0.68% المغرب
 TUN20 6,483.00 0.76% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  لدولةا
 Dow Jones  23,685.42 0.25% أمریكا
 S&P 500 10,465.17  1.24% أمریكا
 NASDAQ 2,770.70 0.38% أمریكا

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

 Nikkei 225 1,256.99  1.57% الیابان
 %1.26 1,763.30 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %3.08 33.50 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %4.58  1.71 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  
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.  %226.3  20.23  شراء  3,368.2  6.2  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.5  6.4 %40.2 9.18  شراء 204.4 6.55  ایجیترانس

  

  االسھم المجانیةتوزیعات جدول 
  تاریخ التوزیع  نھایة الحقتاریخ   التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات 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  الدوليمستشفى النزھھ 

  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط السادس   قناة السویس للتأمین
  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٥٫٢٦٨٨  یونى جرین -المتحدة للحبوب 

  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٣٫٣  مركز االسكندریة لالشعة
  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٩القسط األول   السویس الصالح و صیانة السیارات (أس.كار)قناة 

  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  ١٨/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٥٠  قنا -مصر لالسمنت 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  االتصال الحدیثةبواسطة تقنیات   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  لتنمیة مصراوراسكوم ل  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  ر لصناعة الكیماویاتمص  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

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

  القاھرة) –عماد الدین  –البرج الفضى  –شارع واكد  ١٢بمقر الشركة القابضة لالدویة (  ر عادیةغی  والصناعات الكیماویةالقاھرة لالدویة   ٢١/٠٥/٢٠٢٠



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  التداولقیمة   كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

ل سعر أق
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 64.9 1.25 21.81- 583,465 37,656,396 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.95 2.94 14.35- 575,603 7,456,171 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
0.99 0.51 23.26- 207,508 205,100 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.06 -0.78 37.53- 1,165,697 5,925,049 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.11 0.27 33.71- 935,104 10,440,230 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
7.35 -2.78 34.43- 3,237,626 24,327,068 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.89 1.24 15.98- 1,252,480 6,228,734 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
25.50 -1.32 41.38- 202,554 5,201,523 47.10 25.05 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.11 -1.80 17.33- 1,523,506 11,028,522 11.50 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.56 -0.39 47.11- 1,305,059 3,369,570 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.89 3.22 6.76 323,907 3,499,780 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH سینا فارماابن 
8.80 -2.33 7.37- 283,408 2,530,945 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.00 0.00 13.54- 1,000 12,000 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
66.01 -1.36 34.00- 2,560 169,077 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
9.84 1.03 25.62- 229,857 2,273,438 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.23 -1.98 49.80- 3,713,690 4,659,624 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.44 -2.42 81.00- 1,370,382 6,195,910 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.80 -1.86 35.20- 1,022,285 6,006,996 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.09 -0.91 37.89- 7,489,153 8,224,858 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.22 -0.89 38.67- 614,172 1,374,306 5.00 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.65 0.32 56.39- 7,502,335 12,396,530 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.25 0.00 38.21- 2,203,035 7,153,266 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.20 -1.59 39.81- 1,027,749 6,425,577 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.46 -0.86 47.58- 1,509,057 5,319,962 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.30 -0.86 19.01- 816,258 1,881,908 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.35 -1.69 35.54- 10,810,541 3,822,802 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.60 -3.03 33.33- 5,801,624 9,632,982 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.55 -0.84 33.77- 355,672 1,285,148 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.43 -0.23 28.57- 2,383,965 1,027,526 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.50 -1.19 14.32- 9,937,349 14,865,654 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 راءواآل المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

 یحق. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة بریمییر أیةشركة  تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في لواردةا 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 اھذ 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
   


