
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٠/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,357.24 0.76% -20.55% 408,255,840 100,107,866 278,779,417,503مؤشر (

 EGX 50(  1,512.07 1.12% -29.66% 492,163,200 178,685,425 340,102,561,420مؤشر (
 EGX 70(  1,140.64 1.63%  -10.71% 170,055,152 118,564,541 154,950,421,960مؤشر (
 EGX 100(  1,851.78 0.00% 7.21% 578,310,976 218,672,407 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 جدوى عرض "بایونیرز" متروكة للمساھم لمقاوالتالصعید ل :

  التخاذ قراره االستثماري
  قطر الوطني" یحدد نھایة الحق في األسھم المجانیة وتجزئة"

  القیمة االسمیة
  في الربع األول %٧٩أرباح ایجیترانس تتراجع  
  بنھایة  %١٤٫٥المصري نمو حجم أعمال فیصل اإلسالمي

  أبریل
  ٢٠١٩في  %٧٧ترتفع أرباح األھلي للتنمیة  
  خالل عام %٣٣خسائر النصر للحاصالت الزراعیة ترتفع  
 بایونیرز القابضة تستخدم كامل متحصالت زیادة رأس المال  
  السعید: الضرر الواقع على االقتصاد العالمي كبیر من حیث

  انخفاض حجم االستثمارات 
 ملیار جنیھ للبنوك  ١٠٠المركزي المصري یصدر ضمانات بـ

  القطاع الخاصإلقراض 
  مصر تزداد جاذبیة كوجھة مفضلة أمام الشركات الراغبة في

  تعھید خدماتھا 
 »ت توقف خطوات تصدیر صناعة المقاوال» كورونا

  للخارج..وإتجاه إلعادة تجھیز الشركات
  اقتصادیة قناة السویس توقع اتفاقیة إنشاء أكبر مصنع لأللیاف

  الضوئیة باستثمارات ملیار جنیھ 
 مصر ستنافس على حصة من صادرات لمفروشاتتصدیرى ا :

  الصین ألوروبا 
  خالل  %٧٠عدد طلبات إعانة البطالة بالمملكة المتحدة یقفز

  أبریل 
 خالل  %٦٧مبیعات السیارات في السوق األوروبي  ھبوط

  أبریل

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

 االسھم التي انخفض  االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ١٠  ٦٩  ٩٩  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
للمقاوالت: جدوى عرض "بایونیرز" متروكة للمساھم التخاذ الصعید 

  قراره االستثماري

قالت شركة الصعید العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري، إن جدوى 
مساھمین متروكة للمساھم التخاذ قراره االستثماري عرض بایونیرز لل

د أو مبادلة أسھمھ مع مقدم العرض سواء في استمراره كمساھم بالصعی
، أن ت الشركة في بیان لبورصة مصرشركة بایونیرز القابضة.وأوضح

المجلس یرى أن مقدم العرض ھو المساھم الرئیسي بالشركة والمالك 
والذي یسعى لزیادة حصتھ مع استمرار بالمائة،  ٣٤٫٢٦ومجموعتھ حتى 

ناعتھ سیاستھ التوسعیة وخطھ االستثمار، لذلك فإن القرار یتوقف على ق
مالیة محل المبادلة.وفیما یخص العاملین، أشار البیان إلى أن بالورقة ال

العرض تتضمن عدم االستغناء عن العاملین بالشركة المستھدفة بالعرض 
ل من تاریخ تنفیذ عملیة الشركة، وكذلك یلتزم خالل السنة األولى على األق

ة مقدم العرض بعد االنتھاء من االستحواذ الحفاظ على حقوق العاملین وكاف
مزایاھم.وبخصوص تقریر المستشار المالي المستقل حول العرض 
المعتمد من الھیئة یرى المجلس أن الدراسة معدة من مستشار مالي مستقل 

عاییر التقییم المالي للمنشآت المالیة والصادر عن مما یعني التزامھ بكافة م
الھیئة.وتابعت: الرأي في سعر ومعامل المبادلة المعروض من مقدم 

لعرض یحدده المستثمر الراغب في عملیة المبادلة وخاصة أن من شروط ا
العرض استمرار قید أسھم الشركة بالبورصة.وفي وقت سابق من مایو 

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

شركات مقیدة بالبورصة  ٥بالمائة لـ ٩٠ألسھم المكملة لنسبة على ا
المصریة.وأوضحت أن عرض شراء بایونیرز یتضمن االستحواذ على 

ت واالستثمار العقاري والمتحدة أسھم الشركات الجیزة العامة للمقاوال
لإلسكان والتعمیر والصعید العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري والقاھرة 

التعمیر والكابالت الكھربائیة المصریة لشراء عدد األسھم لإلسكان و
من أسھم الشركات المستھدفة بالعرض.وأضافت  %٩٠المكملة لنسبة 

الزمة الستمرار قید أسھم تلك "بعد استبعاد االسھم حرة التداول وال
الشركات بالبورصة المصریة من خالل مبادلة االسھم دون الخیار 

بایونیرز القابضة لالستثمارات المالیة، اعتمد النقدي".كان مجلس إدارة 
شركات تابعة مقیدة  ٥مطلع مارس الجاري دراسات القیمة العادلة لـ

ي المستقل شركة األعمال بالبورصة المصریة والمعدة من المستشار المال
، والتي تسعى إلى رفع نسبتھا "FACTواالستشارات المالیة "

المائة.یأتي ذلك بناءً على قرار مجلس ب ٩٠ومجموعاتھا المرتبطة بھا حتى 
إدارة بایونیرز، في أكتوبر الماضي، بتقدیم عروض شراء بمبادلة أسھم 

 ٩٠مرتبطة حتى دون الخیار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتھا ال
بالمائة من رأسمال الشركات التالیة: "الجیزة العامة للمقاوالت، المتحدة 

لعامة للمقاوالت، القاھرة لإلسكان والتعمیر، لإلسكان والتعمیر، الصعید ا
الكابالت الكھربائیة المصریة"، مع استمرار قید أسھم ھذه الشركات 

  المصدر: مباشرالمستھدفة بالبورصة.

نھایة الحق في األسھم المجانیة وتجزئة القیمة ني" یحدد "قطر الوط
  االسمیة

قال بنك قطر الوطني األھلي، إن نھایة الحق في األسھم المجانیة لحامل 
.وأضاف البنك في بیان لبورصة مصر، ٢٠٢٠یونیو  ٣السھم حتى جلسة 

سھم لكل  ٠٫٠٩٩٩الیوم، أنھ من المقرر توزیع األسھم المجانبة بواقع 
ً من سھم م ص یونیو المقبل. وأشار البنك إلى أنھ فیما یخ ٤جاني، اعتبارا

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

   ٩٫٩٩    ٧٧٫٧٤  مطاحن مصر العلیا
   ٩٫٩٧    ٢٫٠١  شینى

  ٩٫٩٦    ١٫٦٩  العربیة وبولفارا
  ٩٫٩٦    ٨٫٩٤  مطاحن ومخابز اإلسكندریة

  ٩٫٩٥    ٤٫٥٣  اسمنت طرة

 

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

 -٩٫٩٢    ١٠٫٨٠   االسماعیلیة الجدیدة للتطویر
 -٩٫١٨    ٤٫٧٥  روبكس

 -٨٫٨٤    ٧٫٠١  العربیة الستصالح االراضي
 -٨٫٣٣    ٢٫٧٥  ایھ تي لیس

 -٨٫١٨    ٤٫٦٠  مستشفي كلیوباترا

  

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

  ٦٥٫٠٠    ١١٨،٩٣٥،٥٨٤  البنك التجاري الدولي
  ١٢٫٥٥    ٤٦،٥٣٧،٠١٢  ایسترن كومباني

  ٧٫٢١    ٣٥،١٠٥،٧٥٢  السویدى الیكتریك
  ١٫٤٧    ٣١،٤٢٦،٢٠٤  دایس

  ٠٫٣٦    ٢١،٨٧٦،٧٢٨  ة لالستثماراتربیالع

  

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

  ٠٫٣٦    ٦٢،٤٣٤،٠٩١  العربیة لالستثمارات
  ١٫٤٧    ٢١،٣٧١،٩٧٧  دایس

  ٠٫٣٦    ١٤،٣٢١،٠٦٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٦١    ١٣،٣٢٦،٦٣٦  كابو

  ١٫٠٩    ١١،١٥٣،٥٢٤  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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جنیھات، فینتھي الحق  ٥جنیھات إلى  ١٠تجزئة القیمة االسمیة للسھم من 
ً  ٧في التجزئة لحامل السھم حتى  یونیو المقبل، على أن یتم التداول طبقا
ً من  ً بلغت .وحقق البنك أربا٢٠٢٠یونیو  ٨للقیمة بعد التعدیل اعتبارا حا

لماضي، مقابل ملیار جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة في مارس ا ١٫٨٦
، مع األخذ ٢٠١٩ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من  ٢٫٠٢أرباح بلغت 

في االعتبار حقوق األقلیة.وخالل الربع األول من العام الجاري، ارتفع 
دخل بلغ  ملیار جنیھ، مقابل ٣٫٨٤٨صافي دخل البنك من العائد إلى 

یما یخص ملیار جنیھ في الربع المقارن من العام الماضي.وف ٣٫٢١٣
ملیار جنیھ،  ١٫٩٢األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خالل الفترة إلى 

المصدر:  .٢٠١٩ملیار جنیھ في الربع المقارن من  ١٫٩١مقابل أرباح بلغت 

  مباشر

  في الربع األول %٧٩أرباح ایجیترانس تتراجع 

ایجیترانس، عن -المؤشرات المالیة لشركة المصریة لخدمات النقل  فتكش
 ٧٩الربع األول من العام الجاري، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 

یجیترانس، في بیان لبورصة بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت ا
ملیون جنیھ منذ  ٣٫٦٨یوم الثالثاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ مصر، 

ً ملیون جنیھ أرباح ١٧٫٥٥نھایة مارس الماضي، مقابل بدایة ینایر حتى  ا
خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الثالثة 

ملیون جنیھ بنھایة  ٥٣٫٩أشھر األولى من العام الجاري، حیث سجلت 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٨٩٫٠٢مارس، مقابل 

ت المالیة المستقلة، أظھرت تسجیل صافي ربح الماضي.وبالنسبة للمؤشرا
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارسالماضي، مقابل ١٢٫٠٩بقیمة 

ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الربع من العام الماضي.وذكرت  ٢٣٫٧٣
الشركة أن انخفاض األرباح المجمعة والمستقلة یأتي بسبب انخفاض 

ً  االنشطة األساسیة للشركة نتیجة الظروف التي تمر بھا البالد محلیا
ً.وحق ً خالل  ٢٠١٩قت الشركة خالل وعالمیا  ٣١٫٨بلغت  ٢٠١٩أرباحا

ملیون جنیھ في العام السابق لھ،  ٤١٫٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت 
مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت إیرادات النشاط خالل 

ملیون  ٢٧٧٫٨٥إیرادات بلغت ملیون جنیھ، مقابل  ٢٤٧٫٠٤إلى  ٢٠١٩
وى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة .وعلى مست٢٠١٨جنیھ في 

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

  خالل عام %٣٣خسائر النصر للحاصالت الزراعیة ترتفع 
ت الزراعیة، عن ركة النصر لتصنیع الحاصالكشفت القوائم المالیة لش

)، ٢٠٢٠مارس -٢٠١٩مالي المنتھي في مارس الماضي (أبریل عامھا ال
ضحت بالمائة على أساس سنوي.وأو ٣٢٫٧٩ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 

یوم الثالثاء، أنھا سجلت صافي خسارة الشركة في بیان لبورصة مصر، 
، ٢٠٢٠حتى نھایة مارس  ٢٠١٩ل ملیون جنیھ منذ بدایة أبری ٨٫٥٦بلغ 

یھ خسائر خالل نفس الفترة من عامھا المالي ملیون جن ٦٫٤٤مقابل 
الماضي.وتبدأ السنة المالیة للنصر للحاصالت مطلع أبریل من كل عام 
حتى نھایة مارس من العام التالي.یشار إلى أن الشركة سجلت صافي 

نھایة دیسمبر الماضي،  ملیون جنیھ منذ بدایة أبریل حتى ٧٫١٢خسائر بلغ 
ئر خالل نفس الفترة من العام المالي ملیون جنیھ خسا ٥٫٤٤مقابل 

  المصدر: مباشر الماضي.

  

  بنھایة أبریل %١٤٫٥نمو حجم أعمال فیصل اإلسالمي المصري 
أظھرت مؤشرات نتائج أعمال بنك فیصل اإلسالمي المصري، نمو 

بالمائة على  ١٤٫٥، بنسبة ٢٠٢٠حجم أعمال البنك بنھایة أبریل 
یوم الثالثاء إن لبورصة مصر،  وقال البنك في بیانأساس سنوي.

ملیار جنیھ بنھایة أبریل الماضي، مقابل  ١٠٩٫٦حجم األعمال بلغ 
ملیار جنیھ بنھایة أبریل من العام الماضي.وبلغ  ٩٥٫٧٥نحو 

ملیار جنیھ، مقابل  ١٠٤٫١٨إجمالي أصول البنك بنھایة أبریل نحو 
 ١٣٫٦ عام الماضي، بزیادةملیار جنیھ من نفس الشھر من ال ٩١٫٧

فعت الحسابات الجاریة واألوعیة االدخاریة بالبنك بالمائة.وارت
ملیار جنیھ، وارتفعت أرصدة  ٨٨٫٩بالمائة، بقیمة  ١٤بنسبة 

ملیار  ٩٤٫٧بالمائة لتصل  ١١٫٥التوظیف واالستثمار بالبنك بنسبة 
بنك جنیھ بنھایة أبریل الماضي.وبلغ عدد الحسابات الذي یدیرھا ال

بالمائة عن أبریل  ٥٫٨تفاع ملیون حساب، بار ١٫٧لصالح عمالئھ 
  المصدر: مباشر ملیون حساب. ١٫٦البالغ  ٢٠١٩

 ٢٠١٩في  %٧٧أرباح األھلي للتنمیة ترتفع 
أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة األھلي للتنمیة واالستثمار، 

س بالمائة على أسا ٧٧، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩خالل 
، أنھا حققت ن لبورصة مصركة في بیاوضحت الشرسنوي.وأ

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل العام الماضي، مقابل أرباح  ١٤٫٩٨أرباحا
ملیون جنیھ بالعام السابق لھ، مع األخذ في االعتبار  ٨٫٤٦بلغت 

حقوق األقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة في العام الماضي إلى 
یون جنیھ مل ١٣٩٫٨ادات بلغت ملیون جنیھ، مقابل إیر ١٢٩٫٤٣
سابق لھ.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تحولت الشركة بالعام ال

 ٧٠٣٫٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٤٫٥٤للخسائر بقیمة 
.وخالل التسعة أشھر األولى من العام ٢٠١٨ملیون جنیھ في 

ً بلغت  ملیون جنیھ مقابل  ١١٫٢٦الماضي، حققت الشركة أرباحا
، مع ٢٠١٨نة من ھ في الفترة المقارملیون جنی ١١٫٨لغت أرباح ب

  المصدر: مباشر األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.

  بایونیرز القابضة تستخدم كامل متحصالت زیادة رأس المال

قالت شركة بایونیرز القابضة لالستثمارات المالیة، إنھا استخدمت 
الفترة المالیة  كامل متحصالت اكتتاب زیادة رأس المال حتى نھایة

.وأضافت الشركة في بیان الیوم ٢٠١٩ر دیسمب ٣١منتھیة في ال
ملیار  ١٫٠٨الثالثاء، أن القیمة اإلجمالیة لمتحصالت االكتتاب تبلغ 

جنیھ.وأوضحت الشركة، أنھ تم استخدام متحصالت االكتتاب في 
ملیار جنیھ، وزیادة رؤوس  ١٫٦٨تمویل الشركات التابعة بنحو 

جلت الشركة ملیون جنیھ.وس ٣٥٩٫٧كات التابعة بنحو أموال الشر
ملیار  ١٫٢٢ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٣٥صافي ربح بلغ  ٢٠١٩خالل 

 ٢٠١٩جنیھ خالل العام السابق لھ.وارتفعت إیرادات الشركة خالل 
ملیار جنیھ  ٨٫٥٦ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ٩٫٣٦لتسجل 
لشركة لة، تراجعت أرباح ا.وعلى صعید القوائم المستق٢٠١٨خالل 

ملیون جنیھ، مقابل  ٣٤٫٥٢ل العام الماضي لتسجل المستقلة خال
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٩٧٫٠٣

  
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
السعید: الضرر الواقع على االقتصاد العالمي كبیر من حیث انخفاض 

  حجم االستثمارات 
تنمیة االقتصادیة، بحوارات شاركت د.ھالة السعید، وزیرة التخطیط وال

ییر الواقع" والتي أطلقتھا "قمة صوت مصر" على "صوت مصر "تغ
 ١٩یخ منصات التواصل االجتماعي الخاصة بھا، وفق البیان الصادر بتار

مایو.تناقش الحلقات والتي تأتي بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصین 
كیف ترسم تلك على العالم و COVID -19تأثیر أزمة انتشار فیروس 

"األزمة" مسارات واقع جدید ومستقبل مختلف في المجاالت المختلفة في 
 مصر والعالم.تناولت وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة الحدیث حول
تأثیر أزمة كورونا على االقتصاد المصري والعالمي واإلجراءات 

لتعایش مع االستباقیة التي اتخذتھا الدولة المصریة لمواجھة األزمة و ا
الواقع الجدید .وأوضحت د.ھالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة 

واجھ العالم مثلھا منذ االقتصادیة أن أزمة الكورونا غیر مسبوقة حیث لم ی
مة الكساد الكبیر.وتابعت السعید أن األزمة الحالیة مختلفة ألنھا تؤثر أز

كل أساسي علي قطاع الصحة من خالل التأثیر على صحة اإلنسان بش
وبالتالي فھي تؤثر علي نشاطات القطاعات االقتصادیة المختلفة، مؤكدة 

من حیث انخفاض حجم أن الضرر الواقع علي االقتصاد العالمي كبیر 
ة الدولیة وحجم االستثمارات والتأثیر علي سوق العمل، الفتھ إلي التجار

ماكنھا وفرصھا تقدیر منظمة العمل الدولیة للوظائف التي من شأنھا فقدان أ
ملیون وظیفة وما لھ من تداعیات وضرر  ٢٥في التوظیف بما متوسطھ 

من تعقد األزمة ھو وجود اقتصادي كبیر.وأشارت السعید إلي أن ما یزید 
در من عدم الیقین من حیث وقت انتھاء األزمة وعمقھا وتداعیاتھا، ق

كالسیاحة مستطرده أن ھناك قطاعات توقفت بشكل كامل جراء تلك األزمة 
ا بما یؤدي إلي حالة من الركود علي  والنقل الجوي وأخري توقفت جزئیً

ید أن مصر تتضرر االقتصاد العالمي.وبالحدیث عن مصر أوضحت السع
دول لكن النقطتین المختلفتین لالقتصاد المصري تتمثل أولھا في كباقي ال

 وجود برنامج إصالح اقتصادي قوي مما جعل وضع االقتصاد المصري
ومؤشراتھ من معدالت نمو وبطالة وتضخم في حالة جیدة.وتابعت وزیرة 

، قبل ٢٠١٦ التخطیط والتنمیة االقتصادیة أنھ لو حدثت تلك األزمة في
ا على بدء برنامج اإل ً ا جد ً صالح االقتصادي، ألصبح الوضع ضاغط

االقتصاد المصري.ولفتت د.ھالة السعید إلي اإلجراءات االستباقیة التي 
ملیار جنیھ.. وأكدت السعید  ١٠٠ھا مصر بتوفیر حزمة مالیة بقیمة اتخذت

  .٢٠٢٠أن القطاعات كافة كانت في أفضل مستویاتھا حتي مارس 

فضلة أمام الشركات الراغبة في تعھید مصر تزداد جاذبیة كوجھة م
  خدماتھا 

ازدادت مصر جاذبیة كوجھة مفضلة أمام الشركات الراغبة في تعھید 
ما ذكرتھ دیلویت في تقریر لھا. وأضافت أن مصر ھي  خدماتھا، وفق

حیدة التي وردت في نسخة التقریر لھذا العام، الدولة غیر األوروبیة الو
مل الجذب الرئیسیة في سوق خدمات األعمال والذي یشیر إلى أن أحد عوا

ملیون نسمة، إلى جانب  ١٠٠في مصر ھو حجم التعداد السكاني البالغ 
تعلیم داخل السوق.وأشاد التقریر أیضا بانخفاض نفقات ارتفاع مستوى ال

التشغیل في مصر ودعم الحكومة للقطاع من خالل االستثمار في المواھب 
عم المستثمرین األجانب.ویقود الخبراء التقنیین لبنیة التحتیة، لتحفیز ودوا

سوق تصدیر الخدمات إلى غرب أوروبا: نوه التقریر إلى تطویر 
اره الخدمة األكثر تصدیرا من قبل مراكز خدمات البرمجیات باعتب

من إجمالي الخدمات التي تقدمھا تلك  %٦٢األعمال، إذ تشكل نحو 

  
ملیار جنیھ للبنوك إلقراض  ١٠٠المركزي المصري یصدر ضمانات بـ

 القطاع الخاص
لمصري، إن مصرفھ قرر إصدار ضمانات قال محافظ البنك المركزي ا

ملیار جنیھ للبنوك، لتحفیزھا على إقراض القطاع الخاص  ١٠٠بقیمة 
من خالل مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاوالت.وأضاف طارق 

 ١٠٠عامر، أن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بقیمة 
باألسواق في ظل ملیار جنیھ، یأتي في ضوء ارتفاع مخاطر األعمال 

الظروف الحالیة، خاصة بالنسبة للشركات والتمویل، كما یھدف إلى 
مساعدة مبادرات ضخ القروض في األسواق للشركات على تحقیق 
ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.وأكد أن  مستھدفاتھا االقتصادیة، وفقا
القرار سیساھم في تحفیز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع 

االقتصادي من أجل الحفاظ على كیاناتھا ومالءتھا المالیة الخاص 
والعمالة بھا.وأوضح أن إصدار تلك الضمانات سیتم من خالل شركة 
ضمان مخاطر االئتمان التي یساھم فیھا ویرأسھا البنك المركزي، وذلك 
لتغطیة البنوك في تلك المخاطر.وكشف عامر عن أن البنك المركزي 

وع ضمانات لشركة ضمان مخاطر االئتمان سیصدر خالل ھذا األسب
تمكنھا من ضمان البنوك العاملة في مصر لتغطیة قروض مبادرة 

ملیار  ١٠٠تمویل الصناعة والزراعة وقطاع المقاوالت بالكامل بمبلغ 
بالمائة  ٨٠جنیھ، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 

بة تحمل البنوك من مبلغ أي قرض توظفھ البنوك، فیما ستقتصر نس
في المائة فقط من تلك المخاطر.وأشار محافظ البنك المركزي  ٢٠على 

إلى أن شركة ضمان مخاطر االئتمان قامت بعملیات ضمان لقروض 
ملیار جنیھ حتى  ٢٥لصالح المشروعات الصغیرة والمتوسطة بقیمة 

ً بأنھ سیتم تعدیل النظام األساسي للشركة بما یسمح لھا  اآلن، منوھا
إضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.وكان البنك المركزي ب

المصري أصدر في دیسمبر من العام الماضي، عدة مبادرات لدعم 
االقتصاد، منھا مبادرة لدعم تمویل القطاع الخاص الصناعي بقیمة 

في المائة متناقصة قبل أن یعود في مارس  ١٠ملیار جنیھ بفائدة  ١٠٠
في المائة  ٨الزراعي ویقلص فائدتھا إلى الماضي لیضم إلیھا القطاع 

متناقصة.وفي األسبوع الماضي، أعلن ضم قطاع المقاوالت للمبادرة 
ضمن إجراءات المركزي لدعم قطاعات االقتصاد المصري المختلفة 
في مواجھة تداعیات فیروس كورونا.وقال رامي أبو النجا نائب محافظ 

ع ھذا األسبوع، إن البنك المركزي المصري، في تصریحات لھ مطل
المركزي أصدر مبادرات تجاوزت قیمتھا نصف تریلیون جنیھ؛ بھدف 
مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز األوضاع الحالیة 
والحفاظ على العمالة.وأوضح أنھا شملت مبادرات قطاعات السیاحة 
ً عن مبادرات  والعقارات والصناعة والزراعة والمقاوالت، فضال

رى لتأجیل سداد أقساط القروض، وإلغاء القوائم السوداء والسلبیة أخ
   المصدر: مباشرللشركات واألفراد، وإسقاط دیون للمتعثرین.

توقف خطوات تصدیر صناعة المقاوالت للخارج..وإتجاه » كورونا»
 إلعادة تجھیز الشركات

تسببت جائحة كورونا العالمیة فى إرجاء التفكیر بملف تصدیر صناعة 
المقاوالت للخارج فى ظل معاناة جمیع الدول الخارجیة من سیطرة 
وباء كورونا المستجد وتوجیھ جھودھا لمكافحة األزمة ومحاولة العبور 
بأدنى خسائر ممكنة، فضال عما خلفتھ تداعیات الفیروس المستجد من 
أزمات اقتصادیة واضحة تجبر كافة الدول على إعادة تحفیز اقتصادھا 



 

 

ب الدعم الفني في مجال الد غرب أوروبا.وتعد مكاتالمراكز إلى ب
تكنولوجیا المعلومات في مصر أیضا من بین خدمات التعھید المفضلة لدى 

المتحدة مقرا لھا، بینما تعھد شركات الشركات التي تتخذ من المملكة 
الوالیات المتحدة أقل من ثلث خدمات العمالء لدیھا إلى مراكز خدمات 

   الشركات في مصر.

ع اتفاقیة إنشاء أكبر مصنع لأللیاف الضوئیة اقتصادیة قناة السویس توق
   باستثمارات ملیار جنیھ

الصناعة ورئیس شھد وزیرا اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والتجارة و
ة السویس ورئیس الھیئة العربیة الھیئة العامة للمنطقة اإلقتصادیة لقنا

للتصنیع  للتصنیع، مراسم اتفاق التعاون بین شركة بنیة كابیتال والعربیة
.ووفق بیان اقتصادیة قناة السویس، شارك في مراسم االتفاق عبر تقنیة 

سفیر الوالیات المتحدة ” ن جوناثان كوھی“الفیدیو كونفرنس كل من السفیر 
بالقاھرة، وممثلو شركة كورنینج األمریكیة.وقال البیان إن شركة بنیة 

اً  الت وتكنولوجیا المعلوماتفایبر مصر لالتصا“كابیتال  ً ، ”سابق
المتخصصة في مجال حلول وخدمات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

أعنلت عن شراكتھا مع والبنیة التحتیة التكنولوجیة في مصر والمنطقة، 
الھیئة العربیة للتصنیع، إلنشاء أكبر مصنع لكابالت األلیاف الضوئیة في 

ي الملیار جنیھ، بیة، بحجم استثمارات یتعدمصر والمنطقة األفریقیة والعر
  المصدر: حابىوذلك بالمنطقة االقتصادیة لقناة السویس.

صین تصدیرى المفروشات: مصر ستنافس على حصة من صادرات ال
   ألوروبا

أكد سعید أحمد، رئیس المجلس التصدیرى للغزل والنسیج والمفروشات ، 
جائحة تأجیل بعض التعاقدات التصدیریة بسبب إغالق حدود دولیة جراء 

أنھ یتوقع منافسة الصادرات المصریة على » المال«كورونا.أضاف لـ
القیود جزء من حصة المنتجات الصینیة لألسواق األوربیة بمجرد تخفیف 

الدولیة على حركة الشحن، وقال إن مصانع المفروشات والغزل والنسیج 
دیو ة عبر الفیالمصریة تعمل بكامل طاقتھا، ویتم إجراء اجتماعات تنسیقی

كونفرانس.كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت األسبوع الماضي، إعادة 
مجلس تصدیري، وتم الفصل بین تصدیرى المالبس  ١٣تشكیل 

ً وتص ً منفردا دیري المفروشات والغزل والنسیج، لیصبح لكل منھما مجلسا
أعوام .وعلق رئیس تصدیرى المفروشات والغزل والنسیج على  ٣مدتھ 

ً:  كرة الفصل،ف وجاء ».خطوة صحیحة الختالف أھداف القطاعین«قائال
شركة مصر  –تشكیل تصدیرى المفروشات كالتالي: سعید أحمد أحمد 

،(ً شركة النساجون  –واألعضاء: محمود أمین محمود سعد  لینین (رئیسا
مصر أسبانیا للبطاطین، وولید  -الشرقیون، وعمرو عبدالحى الطباخ

 –المحلة للوبریات، ومحمد حسن عشرة زھرة  -اويعبدالمعطى الكفر
الشركة الدولیة  -برج العرب للغزل عشرة تكس، ومحمد السید یوسف

اإلسكندریة للغزل .كانت الدكتورة شركة  –للغزل، ورفعت ھالل حمود 
ً یحدد مھام  نیفین جامع، وزیرة التجارة والصناعة أصدرت قرارا

بالتعاون مع مجتمع  ؤیة  جدیدةواختصاصات المجالس التصدیریة وفق ر
المصدرین، بھدف تفعیل دورھا كمجالس استشاریة تختص بإعداد 
االستراتیجیات والخطط الھادفة لتعزیز المركز التنافسى للصادرات 

  المصدر: المال المصریة.

الخروج من دوائر الركود والتباطؤ.وكان قطاع المقاوالت مرة أخرى و
الماضى لتحقیق إستفادة قویة من العمل  ٢٠١٩یتأھب فى نھایة 

بالخارج، وفتح فرص جدیدة أمام مختلف الشركات العاملة محلیا فى 
الحصول على أعمال باألسواق الخارجیة وتقویة قدراتھا على 

لمقاوالت فى تحقیق إنجازات المنافسة.ویرجع ذلك إلى نجاح قطاع ا
ملموسة بعدد ضخم من المشروعات القومیة وتنفیذ استثمارات ضخمة 
على مستوى البنیة التحتیة ومشروعات االسكان ومشروعات الطرق 
العمالقة إلى جانب المشروعات اللوجیستیة والصناعیة، وقیام عددا من 

كات المحلیة الدول الخارجیة بمخاطبة مصر لالستفادة من خبرات الشر
والعمل على تصدیر المھنة إلى العدید من الدول الخارجیة الطامحة 
للتنمیة.ویمتلك قطاع التشیید القدرة على قیادة صناعات أخرى للتصدیر 
للخارج كصناعات مواد البناء المحلیة والصناعات المتكاملة المرتبطة 

قتصاد بعملیات التشیید، وھو ما یساھم فى فتح فرص ضخمة تحقق لال
الكلى عوائد إیجابیة بزیادة جلب العملة الصعبة.من جانبھ، قال المھندس 
محمد سامى سعد، رئیس مجلس إدارة االتحاد المصرى لمقاولى التشیید 
والبناء، أن جائحة كورونا تشكل أزمة عالمیة أثرت على مختلف الدول 

خارج الخارجیة ، ومن الطبیعى أن یتأثر ملف تصدیر صناعة التشیید لل
فى التوقیت الحالى، إال أن ھناك فرصة جیدة فى ظل ھذه األزمة لقیام 
شركات المقاوالت المحلیة باإلعداد والتجھیز للتصدیر بالخارج، وذلك 
على مستویین اإلعداد التمویلى واإلعداد الفنى وتطویر العقود بما یُمكن 

عة الشركات من العمل بالخارج برؤیة ومخطط واضح یتوافق مع طبی
العقود المتوازنة المطبقة بكافة الدول.أضاف أن قطاع اإلنشاءات 
المصرى لم یعد لدیھ أیة مشكالت على المستوى الفنى والتنفیذى 
لشركات المقاوالت والتى تمتلك من الكفاءة والقوة ما یؤھلھا للتصدیر 
للخارج، حیث نفذت حالیا حزمة ضخمة من المشروعات القومیة 

سبوقة فى برامج زمنیة محدودة للغایة وھو ما یؤھلھا بالدولة والغیر م
للتنافس بقوة على كبرى المشروعات بالخارج، إال أن القدرة التنفیذیة 
الجیدة للشركات البد وأن یتكامل معھا الشق الخاص بإصالح العقود 
بما یضمن توازن بین حقوق طرفى التعاقد.وأوضح المھندس فتح هللا 

ید والبناء بجمعیة رجال األعمال المصریین، فوزى، رئیس لجنة التشی
أن الظروف الراھنة وتداعیات إنتشار فیروس كورونا المستجد أثرت 
سلبا على مختلف دول العالم، وجعلت من الصعب أن یتم تصدیر 
صناعة المقاوالت للخارج لتعطل الحیاة بشكل عام فى كافة الدول.أشار 

رة أخرى لالھتمام بملف تصدیر إلى أنھ من المتوقع أن یعود االتجاه م
المقاوالت للخارج حال زوال أزمة فیروس كورونا المستجد، وإذا ما 
نجحت الدول فى السیطرة على تفشى ھذا الوباء خالل العام 
المقبل.وبحسب االتحاد المصرى لمقاولى التشیید والبناء، تم إعداد لجنة 

إلعداد بشأن خاصة بعضویة عددا من الوزارات والجھات الحكومیة ل
ملف تصدیر صناعة المقاوالت للخارج، ووضع تصنیفات محددة 
لشركات المقاوالت التى سیتم تأھیلھا للعمل فى الخارج والمنافسة على 

الماضى من  ٢٠١٩المشروعات الكبرى، وإنتھت اللجنة خالل 
شركة مقاوالت من الفئة األولى والتى  ٤٥اإلعالن عن تجھیز نحو 

ت والكفاءات ما یؤھلھا للمنافسة على المشروعات تمتلك من الخبرا
الضخمة باألسواق الخارجیة، وتم البدء فى دراسة عددا من فرص 
المشروعات الكبرى المطروحة بالخارج.وتوقع االتحاد أن یحقق قطاع 
شركات المقاوالت المؤھلة للعمل بالخارج فى العام األول من تصدیر 

ملیار  ٤٥إلى  ٣٠تثمارات بنحو صناعة اإلنشاءات للخارج تنفیذ إس
جنیھ، كما یدعم فرص تصدیر صناعة مواد البناء المتكاملة للخارج 

  المصدر: أموال الغدویفتح أسواقا جدیدة للمصانع المحلیة فى التصدیر.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   خالل أبریل %٧٠عدد طلبات إعانة البطالة بالمملكة المتحدة یقفز 

خاص الذین تقدموا بطلب للحصول على إعانة بطالة في األشقفز عدد 
بالمائة في الشھر الماضي، بفعل فقدان  ٧٠المملكة المتحدة بوتیرة قیاسیة 

الوظائف الناجم عن تفشي وباء كورونا.وأظھرت بیانات صادرة عن 
یوم الثالثاء، أن عدد ات الوطني في المملكة المتحدة، مكتب اإلحصاء
ألف طلب في شھر أبریل  ٨٥٦٫٥ة ارتفع بنحو بطالطلبات إعانة ال

ملیون طلب.ویعني ذلك زیادة شھریة في  ٢٫٠٩٧الماضي لیصل إلى 
بالمائة، وھي  ٦٩٫١طلبات إعانة البطالة من جانب البریطانیین حوالي 

أكبر وتیرة صعود شھري منذ بدء رصد السجالت في المملكة المتحدة عام 
ر إلى أن طلبات إعانة البطالة في تشی .وكانت تقدیرات المحللین١٩٧١

ألف طلب في الشھر المنقضي.وعلى  ٦٧٥بریطانیا سوف ترتفع بنحو 
صعید آخر، فإن معدل التشغیل في المملكة المتحدة خالل الثالثة أشھر 

بالمائة عند  ٠٫٦بالمائة بزیادة  ٦٧٫٦المنتھیة في مارس الماضي بلغ 
.أما معدل البطالة في المملكة ماضيالمقارنة مع نفس الفترة من العام ال

بالمائة في الفترة من ینایر وحتى نھایة مارس/آذار  ٣٫٩المتحدة فبلغ 
بالمائة عن القراءة المسجلة في الفترة نفسھا من  ٠٫١الماضي، بارتفاع 

العام الماضي.وبحسب التقدیرات، فكان من المتوقع أن یصعد معدل 
الماضي.وتشیر البیانات إلى أن ربع بالمائة بنھایة ال ٤٫٤البطالة إلى 

 ٢٫٤متوسط دخل الفرد في األسبوع، والذي یتضمن العالوات، زاد بنحو 
بالمائة خالل الربع األول على أساس سنوي مقارنة مع التوقعات البالغة 

بالمائة.في حین أن متوسط دخل الفرد في األسبوع، والذي یأخذ  ٢٫٧زیادة 
بالمائة خالل الربع  ٢٫٧شھد زیادة بنحو ت، ففي االعتبار استثناء العالوا
ً بتوقیت جرینتش، ارتفع الجنیھ  ٨:٥٧الماضي.وبحلول الساعة  صباحا

بالمائة لیصل إلى  ٠٫٤اإلسترلیني مقابل الدوالر األمریكي بنسبة تزید عن 
  المصدر: مباشر دوالر. ١٫٢٢٤٦

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  %)التغیر (  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,045.00  1.78% السعودیة

 DFMGI 1,569.00  -0.87%  دبي
 ADI 4,079.00 0.10% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,894.35  1.43% الكویت

 BSEX 5,558.00 0.05% البحرین
 GENERAL 8,802.00 0.43% قطر

 MASI 10,357.00 0.76% المغرب
 TUN20 6,429.00 -0.09% تونس

  
  لمیةالعامؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  24,206.86 -1.59% أمریكا
 S&P 500 11,075.29  0.15% أمریكا
 NASDAQ 2,902.58 -0.32% أمریكا

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

 Nikkei 225 1,307.72  -1.95% الیابان
 %0.17 1,748.45 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.06 34.67 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.11  1.82 البرمیل نایمكس (دوالر)

 خالل أبریل %٦٧ھبوط مبیعات السیارات في السوق األوروبي 
تراجعت مبیعات السیارات الجدیدة في السوق األوروبي بوتیرة قیاسیة 

ت اإلغالق خالل الشھر الماضي، حیث تضغط عملیابالمائة  ٦٧بلغت 
الوطني الناتجة عن مكافحة وباء كورونا على الطلب.وأظھرت بیانات 

یوم الثالثاء، أن بطة مصنعي السیارات األوروبیة، صادرة عن را
عملیات تسجیل السیارات الجدیدة في االتحاد األوروبي تراجعت بنحو 

الماضي على أساس سنوي إلى بالمائة خالل شھر أبریل  ٦٧٫٣
ملیون وحدة مسجلة في الفترة  ١٫١٤٣وحدة مقابل ألف  ٢٧٠٫٦٨٢

(المصدر:  -.مبیعات السیارات الجدیدة خالل عام ٢٠١٩نفسھا من عام 
رابطة مصنعي السیارات األوروبیة)وقالت الرابطة إن ھذا الشھر ھو 

ً مع تنفیذ قیود "كوفید " ما أدى إلى ١٩-األول الذي یشھد اإلغالق كامال
على السیارات منذ بدء رصد  ھبوط شھري قوي في الطلب

ً للتقریر الشھري، فإن كل سوق من أسواق االتحاد  السجالت.ووفقا
ً بأكثر من  ٢٧األوروبي الـ بالمائة خالل الشھر  ١٠سجلت ھبوطا

ً مع  الماضي، في حین أن إیطالیا وإسبانیا كانا الدول األكثر تضررا
ما أن الطلب بالمائة على الترتیب.ك ٩٦٫٥بالمائة و ٩٧٫٦ھبوط بنحو 

بالمائة خالل الشھر  ٦١٫١على السیارات في ألمانیا تراجع بنحو 
الماضي على أساس سنوي، في حین أن فرنسا شھدت تراجعت بنحو 

بالمائة في المبیعات خالل نفس الفترة.وعلى صعید أول أربعة  ٨٨٫٨
على السیارات في األسواق أشھر من العام الجاري، فإن الطلب 

بالمائة على أساس سنوي، بسبب التأثیر  ٣٨٫٥جع بنحو األوروبیة ترا
السلبي الناجم عن وباء كورنا في أرقام مارس وأبریل.وكانت إیطالیا 
ً على صعید مبیعات  وإسبانیا وفرنسا وألمانیا أكثر الدول تضررا

  المصدر: مباشر السیارات في العام الجاري حتى اآلن.

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   ر السھمسع  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.  %230.0  20.23  شراء  3,330.2  6.13  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.3  6.3 %43.0 9.18  شراء 200.4 6.42  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

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

  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

  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   قناة السویس الصالح و صیانة السیارات (أس.كار)
  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  ١٨/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٥٠  قنا -لالسمنت مصر 

  

  العمومیةالجمعیات 
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

  االتصال و التصویت عن بعدعبر تقنیة   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  مصر لصناعة الكیماویات  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

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

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

غیر و عادیة  والتعمیرمصر الجدیدة لالسكان   ٢١/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  مصر الجدیدة –شارع ابراھیم اللقانى  ٢٨بمقر الشركة 

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

  عن طریق وسائل االتصال الحدیثة للتصویت االلكترونى  عادیة  ماریدیف -المالحیة والبترولیة الخدمات   ٢٨/٠٥/٢٠٢٠

  محافظة الشرقیة –بمقر الشركة بمدینة العاشر من رمضان   عادیة  منصورة للدواجنال  ٣٠/٠٥/٢٠٢٠

  الدور الثالث –برج بانوراما  –شارع الجمھوریة  –بمحافظة اسیوط بمقر الشركة الكائن   عادیة  االولي لالستثمار والتنمیة العقاریة  ٣١/٠٥/٢٠٢٠

  



 

 

  )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 0.99 21.69- 1,831,325 118,935,584 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -ة الشرقی

 كومباني
EAST 

12.55 -0.40 17.00- 3,698,231 46,537,012 17.80 9.99 7.34% 
القابضة المصریة 

 الكویتیة
EKHO 

0.99 0.61 23.57- 1,830,240 1,818,915 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

5.01 0.20 38.15- 2,303,041 11,572,979 12.00 4.04 4.31% 
جموعھ المالیھ الم

 ھیرمس القابضھ
HRHO 

11.20 0.99 33.17- 1,034,112 11,655,867 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السویدى الیكتریك

7.21 0.00 35.68- 4,823,640 35,105,752 15.17 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كلیوباترا
CLHO 

4.60 -8.18 20.96- 3,033,956 15,297,277 7.06 3.78 2.94% 
ریدي اجریكول بنك ك
 مصر

CIEB 
25.50 0.35 41.38- 137,498 3,504,327 47.10 25.00 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.11 -1.25 17.33- 1,013,981 7,300,543 11.50 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.55 0.39 47.31- 3,177,388 8,213,974 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL لالتصاالتالمصریة 
10.91 1.30 6.96 1,665,321 18,365,852 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.80 -1.12 7.37- 918,514 8,083,548 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.30 -0.65 11.38- 440,725 5,382,015 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كشون بي ال كونسترا

ORAS 
66.00 -0.08 34.01- 80,986 5,345,205 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -واالستثمارللتنمیھ 

OCDI 
9.44 -4.45 28.65- 378,828 3,660,341 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.25 1.54 49.07- 5,394,255 6,823,857 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.59 0.00 80.36- 2,224,604 10,414,320 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.73 1.06 35.98- 1,239,736 7,182,809 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.09 0.37 38.18- 11,153,524 12,270,277 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.24 1.36 38.12- 636,182 1,435,496 5.00 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.66 -0.22 56.17- 2,908,656 4,920,246 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.15 -0.63 40.11- 2,303,119 7,367,454 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.13 0.00 40.49- 1,405,555 8,728,183 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.38 -2.87 48.79- 1,249,639 4,294,313 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.28 0.44 19.72- 429,749 981,278 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 ابضھالق

OIH 
0.36 1.71 34.44- 14,321,060 5,115,729 0.75 0.28 0.62% 

للمنتجعات المصریة 
 السیاحیة

EGTS 
1.59 2.19 33.75- 1,800,531 2,800,961 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.55 0.57 33.77- 157,142 561,608 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -بضةالقا

PORT 
0.44 3.03 26.58- 7,144,351 3,153,922 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.47 1.94 15.81- 21,371,977 31,426,204 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. رللجمھو 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 ر أیةشركة بریمیی تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین ستقبلینالم 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 وأ 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:     سم البحوثق
   


