
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

21/05/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,205.40 -1.47% -21.71% 347,209,696 88,503,807 276,175,138,442 (EGX 30مؤشر )

 1,492.48 -1.30% -30.57% 422,985,280 153,575,223 336,678,564,822 (EGX 50مؤشر )

 1,128.76 -1.04% -11.64% 147,306,832 95,145,830 153,860,217,055 (EGX 70مؤشر )

 1,827.06 0.00% 5.78% 494,516,544 183,649,637 442,328,855,010 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  تنفيذ عرض الشراء اإلجباري على اإلسكندرية ألسمنت
 مليون جنيه 23بورتالند بقيمة 

  البورصة تحدد نهاية الحق وموعد توزيع أسهم قطر الوطني
 االهلي المجانية وتجزئة السهم

  عقداً مع مصر الوسطى تابعة للسويدي اليكتريك توقع
 مليون جنيه 475للكهرباء بقيمة 

  أشهر 9في  %38أرباح القناة للتوكيالت المالحية ترتفع 

  2020قفزة بأرباح مصر الجديدة لإلسكان بنهاية مارس  

  أشهر 9العربية الستصالح االراضي تتحول للخسائر في 

  بعد قرض صندوق النقد.. مصر تعتزم تقليص الكميات المقبولة
 بعطاءات أدوات الدين

  مليار جنيه للبنوك لتحفيزها  100المركزي يصدر ضمانات بـ
 على إقراض القطاع الخاص 

  الضرائب المصرية تعتمد خطة لسرعة تحصيل مستحقات
 الدولة وسط أزمة كورونا 

 سيتخذ منحنى  19-تعافي االقتصاد المصري من أزمة كوفيد
  Wأو  Vوليس  Uحرف 

  :يركز حالياً على قطاعات الصحة « مصر السيادى»سليمان
 والصناعات الغذائية والتكنولوجيا 

  الجزار: نرحب بالتعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ
 المشروعات المختلفة

 ارتفاع يتجاوز التوقعات ألسعار المنازل في المملكة المتحدة 

 سنوات 4تحدة ألدنى مستوى بـتباطؤ التضخم في المملكة الم 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 57 116 4 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
72.34%

;  عرب 
2.15%

;  أجانب
25.50%

;  مؤسسات
93.81%

;  أفراد
6.18%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

تنفيذ عرض الشراء اإلجباري على اإلسكندرية ألسمنت بورتالند بقيمة 
 مليون جنيه 23

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء اإلجباري المقدم من 
شركة اإلسكندرية للتنمية المحدودة على أسهم شركة اإلسكندرية ألسمنت 

ربعاء، إنه تم تنفيذ الصفقة لعدد بورتالند.وقالت البورصة في بيان اليوم األ
جنيهات  6مليون جنيه، بواقع  23.06مليون سهم بقيمة إجمالية  3.844

للسهم.وفي ديسمبر الماضي، قرر مجلس إدارة شركة اإلسكندرية للتنمية 
المحدودة، تقديم عرض شراء لكامل باقي أسهمها في بورتالند والتي تمثل 

جنيهات للسهم، والسعي إلى  6ع من إجمالي رأسمالها بواق 11.07%
شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات عرض 
الشراء.يشار إلى أنه بدأ عرض الشراء اإلجباري اعتباراً من بداية جلسة 

أبريل الماضي وينتهي يوم االثنين الموافق  21تداول يوم الثالثاء الموافق 
ببيع أسهم ضمن عرض الشراء بواقع مايو لجميع المساهمين الراغبين  18
جنيهات للسهم.يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت تيتان الدولية  6

لألسمنت في نوفمبر الماضي، بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم 
شركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند خالل شهر، وذلك بعد استحواذ تيتان 

االسكندرية للتنمية المالكة بشكل مباشر بشكل غير مباشر على كامل أسهم 
بالمائة من أسهم بورتالند، مما ترتب عليها تجاوز حصتها  88.93لنسبة 

الحدود الملزمة لتقديم عروض الشراء.واستحوذت  "تيتان" من خالل 
شركاتها التابعة على حصة مؤسسة التمويل الدولية في شركة اإلسكندرية 

بالمائة، وهي المساهم الرئيسي في  17.28للتنمية المحدودة البالغة 
صافي خسارة بلغ  2019"أسمنت بورتالند".وسجلت الشركة خالل 

مليون جنيه خالل  394.1مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بلغت  236.3
مليار  2.19نحو  2019العام المقارن. وسجلت اإليرادات المجمعة خالل 

المؤشرات المالية  . وعن2018مليار جنيه في  2.86جنيه، مقابل 
مليون  157.44، فقد تراجعت خسائر الشركة إلى 2019المستقلة خالل 
مليون جنيه في  251.97، مقابل خسائر بقيمة 2019جنيه بنهاية 

، 2019مليون جنيه خالل  997.5.وبلغت اإليرادات المستقلة 2018
المصدر:  .2018مليار جنيه في  23..2018مليار جنيه في  1.23مقابل 

 مباشر

البورصة تحدد نهاية الحق وموعد توزيع أسهم قطر الوطني االهلي 
 المجانية وتجزئة السهم

وافقت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة 
مليار  9،79رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قطر الوطني األهلي من  

مليون جنيه.وقالت  979،46رها مليار جنيه بزيادة قد 10،77إلى جنيه 
مليون سهم  97،94اللجنة في بيان يوم األربعاء، إن سيتم إصدار عدد 

سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة  0.099بواقع كأسهم مجانية توزع 
تمويالً من االحتياطي جنيهات للسهم الواحد  10بالقيمة االسمية البالغة 
.وأضافت اللجنة، 2018ديسمبر  31للشركة في العام وفقا للقوائم المالية 

لكل سهم أصلي سهم مجاني  0.099أن الحق في التوزيع المجاني بواقع 
قبل الزيادة لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم األربعاء الموافق 

.ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة 2020يونيو  3
يانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم البنك المجانية على قاعدة الب

.كما 2020يونيو  4بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق اعتباراً من 
وافقت اللجنة على قيد تجزئة القيمة االسمية لسهم شركة بنك قطر الوطني 

راس مال البنك المصدر جنيهات ليصبح  5مصرى إلى  10األهلي من 

 االرتفاع في السعرأسهم من حيث  5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  17.65   0.60  شمال إفريقيا لالستثمار العقاري

  17.10   28.90  المشروعات الصناعية والهندسية

  10.60   155.00  فودافون
  10.23   4.85  سوهاج الوطنية

  10.00   25.20  بيراميزا

 

 السعرأسهم من حيث االنخفاض في  5اقل 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

 -43.02   13.02  أورانج
 -10.00   2.70  ايه تي ليس

 -10.00   9.99  العربية للصناعات الهندسية
 -9.98   5.86  جولدن كوست

 -9.96   1.40  المصرية للمنتجعات السياحية

  

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 االغالقسعر  قيمة التداول السهم

  64.33   119,555,000  البنك التجاري الدولي
  4.82   26,634,354  مستشفي كليوباترا

  7.10   23,262,950  جهينة
  0.36   19,463,134  العربية لالستثمارات

  5.58   19,201,564  سيدى كرير للبتروكيماويات

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق التداولكمية  السهم 

  0.36   54,093,358  العربية لالستثمارات

  0.35   18,169,724  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  1.40   8,406,288  المصرية للمنتجعات السياحية

  0.62   7,779,004  كابو
  1.46   7,122,570  دايس

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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سهم مليون  2،15عدد مليار جنيه موزعاً على  10،77والمدفوع البالغ 
جنيه للسهم الواحد "بعد التعديل".وأقرت اللجنة،  5سهم بقيمة اسمية قدرها 

أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية 
و بمراعاة قسمة آخر  2020يونيو  8الموافق جلسة تداول يوم االثنين 

التجزئة.وحقق " وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد 2ال على "سعر إقف
مليار جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في مارس  1.86البنك أرباحاً بلغت 

مليار جنيه في الفترة المقارنة من  2.02الماضي، مقابل أرباح بلغت 
م ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وخالل الربع األول من العا2019

مليار جنيه، مقابل  3.848الجاري، ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 
مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.وفيما  3.213دخل بلغ 

 1.92يخص األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خالل الفترة إلى 
من  مليار جنيه في الربع المقارن 1.91مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 

 المصدر: مباشر.2019

تابعة للسويدي اليكتريك توقع عقداً مع مصر الوسطى للكهرباء بقيمة 
 مليون جنيه 475

وقعت شركة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع إحدى شركات السويدي 
مليون جنيه  475بالمائة( عقد بقيمة  99.8إلكتريك )المملوكة بنسبة 
الف فدان بمنطقة شرق العوينات بمحافظة  50لتوصيل التيار الكهربائي لـ 

الوادى الجديد.وقالت السويدي في بيان لبورصة مصر يوم األربعاء، أنه 
تم توقيع العقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وسيتم استالم 

أشهر من تاريخ استالم الموقع خالي من الموانع والعوائق  8المشروع بعد 
 2020.وحققت السويدي خالل الربع األول من واستالم الدفعة المقدمة

مليون جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في مارس  463.69أرباحاً بلغت 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من  995.5الماضي، مقابل أرباح بلغت 

.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الربع األول من العام الجاري 2019
مليار جنيه في  11.22بل إيرادات بلغت مليار جنيه، مقا 10.77إلى 

أرباحاً  2019.وحققت السويدي إلكتريك خالل 2019الربع المقارن من 
مليار جنيه خالل  5.109مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  4.163بلغت 

العام المنصرم لهوارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي لتصل إلى 
مليار جنيه خالل عام  42.490مليار جنيه، مقابل  46.628

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل 2018
ـ  2.414لتصل إلى  2019 مليار جنيه خالل  2.423مليار جنيه، مقارنة ب

 المصدر: مباشر العام السابق له.

 أشهر 9العربية الستصالح االراضي تتحول للخسائر في 

العربية الستصالح االراضي ، خالل أظهرت المؤشرات المالية لشركة 
التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، تحولها للخسائر على أساس 
سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األربعاء، أنها 

حتى  2019مليون جنيه خالل الفترة من يوليو  3.8حققت خسائر بلغت 
بالفترة المقارنة ألف جنيه  251.16، مقابل أرباح بلغت 2020مارس 

من العام المالي الماضي.وخالل الفترة تراجعت إيرادات الشركة إلى 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من  144.96مليون جنيه، مقابل  60.3

 73.45العام المالي الماضي.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 
مقابل أرباح  ألف جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي،

.وانخفضت إيرادات 2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  8.61بلغت 
 39.1النشاط خالل النصف األول من العام المالي الجاري لتصل إلى 

مليون جنيه بالنصف المقارن  91.25مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 
 المصدر: مباشر من العام المالي الماضي.

 أشهر 9في  %38القناة للتوكيالت المالحية ترتفع أرباح 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيالت المالحية خالل 
 38، ارتفاع أرباحها بنسبة 2020التسعة أشهر المنتهية في مارس 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 
مليون جنيه  245.39 مصر يوم األربعاء، أنها حققت أرباحاً بلغت

خالل الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مقابل أرباح بلغت 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي  177.37

مليون جنيه،  49.33الماضي.وبلغت إيرادات الشركة خالل الفترة 
مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام  63.9مقابل إيرادات بلغت 

لماضي.وذكرت الشركة، أن الزيادة في الربح يرجع إلى المالي ا
زيادة العائد على االستثمارات بشركتي بورسعيد ودمياط 

 161.99للحاويات.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
مليون جنيه منذ بداية يولي حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 

لعام المالي مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من ا 123.43
مليون  33.81الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة النصفية لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس الفترة  48.09جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 
 المصدر: مباشر من العام المالي الماضي.

  2020قفزة بأرباح مصر الجديدة لإلسكان بنهاية مارس 

(، عن HELIأعلنت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير )
اجتماع مجلس اإلدارة، وذلك بجلسة الثالثاء الموافق 

، حيث تمت الموافقة على نتائج أعمال الشركة غير 19/05/2020
، والتي 31/03/2020المدققة عن الفترة المالية المنهتية في 

مليون جنيه مقابل  379.590أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 
فس الفترة من العام مليون جنيه عن ن 39.595صافي ربح بلغ 

.وأرجعت الشركة أسباب %858.7السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 
االرتفاع بصافي الربح في بيان للبورصة المصرية، إلى زيادة  
المبيعات من األراضي بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون 
مصر الجديدة.أظهرت الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 

مليار جنيه،  3.073، أظهرت إجمالي إيرادات بـ 2020/2021
مليار جنيه.مؤشرات نتائج  1.214كما بلغ الفائض القابل للتوزيع 

، 31/12/2019األعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في 
مليون جنيه، مقابل  351.399أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغت 

من العام السابق،  مليون جنيه عن نفس الفترة 48.621أرباح بلغت 
، وارجعت الشركة في بيان %622.73وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 

سابق للبورصة هذا االرتفاع الواضح بأرباح الشركة نتيجة لبيع 
( بمبلغ ZMIDأرض لشركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير )

مليون جنيه.شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير، إحدى  481
لشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة شركات التابعة ل

قطاع األعمال العام، وهى شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة 
 2. وأنشئت الشركة في 1991لسنه  203ألحكام القانون رقم 

، وكان اسمها حينها شركة سكك حديد مصر 1906فبراير 
 الكهربائية وواحات عين شمس، حيث أنشأها البارون إمبان.

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

بعد قرض صندوق النقد.. مصر تعتزم تقليص الكميات المقبولة بعطاءات 
 أدوات الدين

أعلنت وزارة المالية المصرية، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من 
عطاءات األذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية 

العام المالي الحالي.وأكدت المالية، في بيان صادر اليوم حتى نهاية 
األربعاء، حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة 

مليار دوالر من صندوق النقد  2.7االقتراض.كانت مصر قد تسلمت مبلغ 
الدولي الذي ُيمثل قيمة التمويل االئتماني السريع الممنوح للحكومة 

إن موافقة الصندوق على إقراض مصر يترجم المصرية.وقالت الوزارة 
إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات االقتصادية والمالية المصرية 
المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف االئتماني لمصر مع اإلبقاء على 
النظرة المستقبلية المستقرة لالقتصاد المصري.وأضافت أن ذلك يعكس 

المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات أيضاً ثقة المؤسسات 
 المصدر: مباشر الخارجية رغم التداعيات السلبية ألزمة كورونا.

الضرائب المصرية تعتمد خطة لسرعة تحصيل مستحقات الدولة وسط 
  أزمة كورونا

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم وضع خطة إلدارة األزمة 
يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من  خالل الفترة الراهنة، ما

أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة في ظل الظروف التي تمر 
بها البالد.وأوضح رضا عبدالقادر، في بيان صادر اليوم األربعاء، أن 
الخطة تتمثل في اإلسراع بعمل لجان داخلية في الملفات ذات المخاطر 

ة، وسرعة إحالة الملفات التي لم يتم التوصل العالية وذات الحصيلة العالي
إلى اتفاق بشأنها داخل مركز كبار الممولين إلى لجان الطعن واللجان 
الداخلية المتخصصة.وأضاف أنها تتضن كذلك سرعة االتصال بالممولين 
وإنهاء كافة المنازعات، وتذليل كافة العقبات وحثهم على حل جميع 

باإلضافة إلى سرعة سداد المستحقات  المشكالت المتعلقة بملفاتهم،
الضريبية إلمكانية اإلستفادة من قانون التجاوز عن غرامات التأخير والذي 
في سبيله للصدور.وأوضح أنه تم التأكيد داخل خطة إدارة األزمة التي تم 
وضعها على ضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازية الشديدة من قبل 

املين مع مركز كبار الممولين، وذلك حفاظاً العاملين بالمركز وكافة المتع
   المصدر: مباشر على صحة وسالمة الجميع.

يركز حالياً على قطاعات الصحة والصناعات « مصر السيادى»سليمان: 
  الغذائية والتكنولوجيا

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لـصندوق مصر السيادى، إن الصندوق 
وفقا للمتغيرات التى نتجت عن تداعيات انتشار بدأ يغير استراتيجية عمله 

فيروس كورونا.وأضاف سليمان، خالل المؤتمر السنوى الذى عقدته 
الغرفة األمريكية أمس بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 

، أن الصندوق سيركز على قطاعى «زووم»االقتصادية عبر تقنية 
الغذائية، بدال من قطاع  الصناعة وبصفة خاصة الصحة والصناعات

الخدمات، وقطاع التكنولوجيا ألنه لم يعد رفاهية وأصبح ضرورة فى 
مجاالت عديدة.أشار إلى أن الصندوق سيستغل األزمة ويبدأ فى االتجاه 

« hub»إلى أفريقيا، وإمكانية تحويل مصر لتصبح مركزاً لوجيستياً 
الحدود والنقل ألفريقيا فى منطقة الشرق األوسط خاصة مع مشكالت 

الناتجة عن أزمة كورونا.أضاف أن االهتمام بقطاع الخدمات اليزال قائما 
ولكنه لن يكون له األولوية.وكان صندوق مصر السيادى قد أطلق أولى 

  

مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على  100المركزي يصدر ضمانات بـ 
 إقراض القطاع الخاص 

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي 
للبنوك لتحفيزها على مليار جنيه  100قرر إصدار ضمانات بقيمة 

إقراض القطاع الخاص من خالل مبادرة دعم الصناعة والزراعة 
والمقاوالت والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري خالل الفترة 

في المائة متناقصة وذلك ضمن إجراءاته لدعم  8الماضية بفائدة 
االقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب االصالح االقتصادي 

طاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي ومساعدة الق
في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق  -فيروس كورونا.وقال عامر

إن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات  -األوسط اليوم الثالثاء 
مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر األعمال  100للبنوك بقيمة 

بالنسبة للشركات والتمويل،  باألسواق في ظل الظروف الحالية خاصة
كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في االسواق للشركات 
على تحقيق مستهدفاتها االقتصادية.وأضاف أن القرار سيساهم في 
تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص االقتصادي 

ا.وأوضح من أجل الحفاظ علي كياناتها و مالءتها المالية و العمالة به
محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خالل شركة 
ضمان مخاطر االئتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك 

  لتغطية البنوك في تلك المخاطر.

 Uسيتخذ منحنى حرف  19-تعافي االقتصاد المصري من أزمة كوفيد
  Wأو  Vوليس 

" سيتخذ منحنى حرف 19-تعافى االقتصاد المصري من أزمة "كوفيد
U  وليسV  أوW حسبما قالت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ،

هالة السعيد خالل ندوة عبر اإلنترنت نظمتها غرفة التجارة األمريكية 
وحضرتها إنتربرايز.وأكدت السعيد أن الحكومة أعدت عدة 

عات االقتصادية خالل الفترة المتبقية من عام سيناريوهات محتملة للتوق
، لكنها تعتقد أن منحنى التعافي االقتصادي الذي يتخذ شكل 2020
هو السيناريو األكثر ترجيحا، نظرا لطبيعة التركيبة السكانية  Uحرف 

لمصر. وهو ما يعني أن تعافي النشاط االقتصادي لن يبدأ فور إنهاء 
-بالحد من انتشار وباء "كوفيداإلجراءات االحترازية الخاصة 

".تتوقع الحكومة أن يتركز النمو االقتصادي المتوقع في العام المالي 19
يناير  1( في النصف الثاني منه )من %3.5) 2021/2020المقبل 

(، إذ من المتوقع أن يكون النمو بطيئا للغاية 2021وحتى نهاية يونيو 
(، وفقا 2020ة ديسمبر يوليو وحتى نهاي 1في النصف األول منه )من 

، %5بلغ  2020/2019للسعيد.النمو االقتصادي في الربع الثالث من 
وفقا للسعيد، ومن المنتظر أن تعلن الحكومة تلك البيانات رسميا 

، وفقا 2020بنهاية  %10اليوم.وسيرتفع معدل البطالة إلى نحو 
يل في أبر %9.2لتوقعات السعيد. وكان معدل البطالة قد ارتفع إلى 

، نتيجة للتأثيرات 2019في الربع الثاني من  %7.5الماضي من 
" واإلجراءات االحترازية للحد من 19-االقتصادية لوباء "كوفيد

انتشاره.اتفاق االستعداد االئتماني المحتمل مع صندوق النقد سيوجه 
لدعم اإلصالحات الهيكلية: قالت الوزيرة إن أي تمويل محتمل من 

ي في إطار ما يسمى "اتفاق االستعداد االئتماني" صندوق النقد الدول
سيستخدم لتطبيق إصالحات هيكلية داعمة للنشاط االقتصادي.وأضافت 
الوزيرة أن التمويل الذي قد تتلقاه مصر بموجب اتفاق االستعداد 



 

 

 20استثماراته عبر تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة قيمتها 
ى التنموية مليار دوالر لالستثمار المشترك بالتعاون شركة أبوظب

القابضة.كما وقع الصندوق فى يناير الماضى مع شركة حسن عالم 
القابضة، على مذكرة تفاهم من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل 
مباشر وغير مباشر، فى مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية 

 المصدر: جريدة البورصةالتحتية والطاقة المتجددة.

الجزار: نرحب بالتعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات 
 المختلفة 

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية، بحضور قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 
بالوزارة، إحدى المجموعات اإلستثمارية لبحث سبل التعاون والمشاركة 

وأكد وزير في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.
اإلسكان في بيان صادر عنه منذ قليل أن الدولة ترحب بالتعاون مع 
المستثمرين والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المختلفة، ومنها 
مشروعات مياه الشرب، والمشاركة فى عملية التنمية الشاملة التي تشهدها 

زارة وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الومصر في السنوات األخيرة.
تعمل جاهدة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، من أجل 
اإلسراع بوتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة االقتصاد، وال 
سيما فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البالد نتيجة مواجهة انتشار 

وضع خطة  وأشار الوزير إلى أنه يتم حالياً فيروس كورونا المستجد.
الحتياجات المناطق الساحلية من مياه الشرب الُمحالة، بحيث يتم وضع 

طويلة  -متوسطة المدى  -الخطة على عدة مستويات )قصيرة المدى
المدى(، لتحديد حجم وأماكن المحطات المطلوب تنفيذها، والتكلفة 

 واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير اإلسكانالتقديرية للتنفيذ.
لشئون البنية األساسية، عدداً من مشروعات تحلية مياه البحر، المطروحة 
للمشاركة مع المستثمرين والقطاع الخاص، موضحاً أنه سيتم عقد لقاءات 
مع المجموعة االستثمارية لتبادل المعلومات الخاصة بتلك 

كما استعرض نائب وزير اإلسكان لشئون البنية األساسية، المشروعات.
ت صرف صحي المناطق الريفية التي يتم التجهيز لتنفيذها حالياً مشروعا

 بالتعاون مع جهات التعاون الدولي وشركاء التنمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليار دوالر بحسب تقارير  5.5-5االئتماني )قد تصل قيمته إلى 
الصندوق بموجب أداة التمويل  سابقة(، إلى جانب ما حصلت عليه من

مليار دوالر، سيوجه لسد الفجوات التمويلية التي  2.77السريع بقيمة 
تواجهها األنشطة االقتصادية.الحكومة تعمل على إصالحات لتعزيز 
مشاركة القطاع الخاص كجزء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق 

حصلت بموجبه النقد الدولي، والذي استكملته مصر العام الماضي و
، 2016مليار دوالر.ومنذ انطالق البرنامج في أواخر عام  12على 

حددت الدولة ست أولويات لإلصالح الهيكلي تشمل التحول الرقمي، 
والتصنيع، والزراعة، واللوجستيات، وفق ما ذكرته الوزيرة أمس. 
وتناولت وكالة رويترز تصريحات الوزيرة حول الخطة بشأن تمويالت 

 لنقد الدوليصندوق ا

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

  ارتفاع يتجاوز التوقعات ألسعار المنازل في المملكة المتحدة

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكثر من توقعات المحللين 
ت صادرة عن الحكومة الماضي.وأظهرت بيانا خالل شهر مارس

المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت  يوم األربعاء، أن أسعارالبرطانية، 
الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع  بالمائة خالل شهر مارس 2.1
بالمائة خالل الشهر السابق له.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى  2نمو 

بالمائة خالل نفس  1.5أن أسعار المنازل البريطانية سوف تنمو بنسبة 
أسعار المنازل في لندن حيث ارتفعت بنحو  الفترة. وجاءت أكبر زيادة في

، تليها إيرلندا بالمائة خالل اإلثنى عشرة شهراً المنتهية في مارس 4.1
بالمائة خالل نفس الفترة.وبالنسبة لمتوسط سعر  3.8الشمالية بنمو بنحو 

ألف جنيه إسترليني في شهر  231.855المنزل في المملكة المتحدة فبلغ 
ألف إسترليني في الشهر نفسه من العام  227.104ضي مقابل الما مارس

طانيا بنسبة الماضي.وعلى أساس شهري، هبطت أسعار المنازل في بري
بالمائة خالل  0.3الماضي مقارنة مع انخفاض  بالمائة في مارس 0.2

صباحاً بتوقيت  9:57.وبحلول الساعة 2019نفس الفترة من عام 
 0.1اإلسترليني أمام الدوالر األمريكي بنحو جرينتش، ارتفع الجنيه 

 المصدر: مباشر دوالر. 1.2267بالمائة إلى مستوى 

 سنوات 4تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة ألدنى مستوى بـ

سنوات خالل الشهر  4تباطأ التضخم في المملكة المتحدة ألدنى مستوى في 
بيانات صادرة الماضي، بفعل انخفاض أسعار الوقود والمالبس.وكشفت 

عن هيئة اإلحصاءات الوطنية، اليوم األربعاء، أن مؤشر أسعار 
 بالمائة خالل أبريل 0.8المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 

السابق  بالمائة في مارس 1.5الماضي على أساس سنوي، مقابل 
منذ له.ويعتبر معدل التضخم المسجل في الشهر الماضي هو األدنى 

.وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار 2016لعام  أغسطس
بالمائة خالل الشهر  0.9المستهلكين البريطاني سوف يسجل 

المنصرم.وجاء تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة بفعل تأثيرات عمليات 
اإلغالق الوطني، حيث تراجع الطلب على المالبس بسبب عمليات 

 8:59، وكذلك انخفاض أسعار الطاقة.وبحلول الساعة اإلغالق الوطني
صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه اإلسترليني هامشياً مقابل الدوالر 

 دوالر. 1.2245بالمائة مسجالً مستوى  0.07األمريكي بنحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 7,050.00 0.08% السعودية

 DFMGI 1,572.00 0.19% دبي

 ADI 4,131.00 1.39% ابوظبي

 MARKET-IXP 4,895.17 0.02% الكويت

 BSEX 5,604.00 0.40% البحرين

 GENERAL 8,856.00 0.61% قطر

 MASI 10,205.00 -1.47% المغرب

 TUN20 6,456.00 0.42% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 24,575.90 1.52% أمريكا

 S&P 500 2,971.61 1.67% أمريكا

 NASDAQ 9,375.78 2.08% أمريكا

 FTSE 100 6,067.16 1.08% لندن

 DAX 11,223.71 1.34% أمانيا

 Nikkei 225 20,552.31 -0.21% اليابان

 %0.60- 1,737.50 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.65 36.34 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.11- 1.77 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.6 0.6 غ.م. 97.5 %108.5 7.36 شراء 3,152.2 3.53

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %236.0 20.23 شراء 3,270.5 6.02 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.7 0.7 6.3 6.2 %44.3 9.18 شراء 198.5 6.36

 

 االسهم المجانيةتوزيعات جدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

 بنك قطر الوطني االهلي
سهم مجاني لكل سهم  0.09999999948

 اصلى
03/06/2020 04/06/2020 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 21/05/2020 18/05/2020 جنيه للسهم 0.250 قنا -لالسمنت مصر 

 04/06/2020 01/06/2020 جنيه مص 0.10القسط األول قيمته  الشمس لالسكان والتعمير

 01/06/2020 27/05/2020 جنيه 0.375القسط األول قيمته  رواد -رواد السياحة 

 03/06/2020 31/05/2020 جنيه للسهم 0.300 ايكون -الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء والتعمير 

 04/06/2020 01/06/2020 رىجنيه مص 0.10القسط األول قيمته  الشمس لالسكان والتعمير

 11/06/2020 08/06/2020 جنيه للسهم 2.000 بيراميزا -بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية 

 11/06/2020 04/12/2019 الثالثجنيه للسهم القسط  0.35 مصر لالستثمار العقارى والسياحي

 17/06/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط السابع  قناة السويس للتأمين

 18/06/2020 17/05/2020 جنيه مصرى 0.9القسط الثانى  قناة السويس الصالح و صيانة السيارات )أس.كار(

 24/06/2020 22/03/2020 جنيه مصرى 3القسط الثانى  الدلتا الجديدة للبالستيك

 29/06/2020 16/02/2020 جنيه مصرى 0.05القسط الثانى  مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 باستخدام وسائل االتصال الحديثة المسموعة و المرئية غير عادية الشرق األوسط لصناعة الزجاج 21/05/2020

 القاهرة( –عماد الدين  –البرج الفضى  –شارع واكد  12بمقر الشركة القابضة لالدوية ) غير عادية القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية 21/05/2020

 مصر الجديدة لالسكان والتعمير 21/05/2020
غير و عادية

 عادية

 مصر الجديدة –شارع ابراهيم اللقانى  28بمقر الشركة 

 مينا فارم لألدوية و الصناعات الكيماوية 26/05/2020
 –مدينة العاشر من رمضان  –بمقر مصانع الشركة بالعنوان ) المنطقه الصناعية الثالثة  عادية

 محافظة الشرقية(

 عن طريق وسائل االتصال الحديثة للتصويت االلكترونى عادية ماريديف -الخدمات المالحية والبترولية  28/05/2020

 محافظة الشرقية –بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان  عادية المنصورة للدواجن 30/05/2020

 الدور الثالث –برج بانوراما  –شارع الجمهورية  –بمقر الشركة الكائن بمحافظة اسيوط  عادية االولي لالستثمار والتنمية العقارية 31/05/2020

 



 

 

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

 آخر سعر الكود اسم الشركة

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 )مصر(
COMI 

64.3 -0.95 22.49- 1,860,723 119,555,000 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.26 -2.54 18.92- 1,129,751 13,804,073 17.80 9.99 7.34% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.00 0.20 22.79- 485,364 479,978 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

5.05 0.40 37.65- 806,252 4,043,248 12.00 4.04 4.31% 
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

11.07 -1.77 33.95- 448,878 4,982,786 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

7.22 -0.82 35.59- 1,896,195 13,726,337 15.17 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

4.82 -4.37 17.18- 5,543,400 26,634,354 7.06 3.78 2.94% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

25.50 0.04 41.38- 171,642 4,376,733 47.10 25.00 2.68% 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 

7.10 -1.39 17.44- 3,231,452 23,262,950 11.50 5.13 2.20% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

2.48 -4.25 48.76- 4,012,345 10,065,727 5.67 2.40 2.20% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

10.95 -0.73 7.35 424,481 4,663,522 14.92 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سينا فارما

8.32 -5.45 12.42- 1,373,323 11,769,814 11.23 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

12.20 -0.08 12.10- 433,420 5,287,724 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

ORAS 
65.50 -0.76 34.51- 257 17,399 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
9.50 -1.66 28.19- 226,320 2,126,423 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
CCAP 

1.22 -3.56 50.41- 4,219,474 5,214,544 4.02 0.81 1.49% 
مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير
HELI 

4.47 -4.49 80.87- 1,500,899 6,766,988 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

5.58 -3.63 37.65- 3,451,144 19,201,564 14.07 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.07 -3.18 39.32- 6,568,025 7,032,099 2.67 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.21 -2.21 38.95- 415,457 923,876 5.00 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

1.64 -0.31 56.73- 2,733,815 4,490,607 4.85 1.41 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.15 -1.56 40.11- 3,043,960 9,484,352 6.91 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

6.02 -3.06 41.55- 1,964,451 11,963,877 13.11 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

3.33 -3.20 49.55- 768,442 2,566,820 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.24 -1.75 21.13- 997,479 2,245,128 3.45 2.13 0.73% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.35 -3.08 36.28- 18,169,724 6,364,503 0.75 0.28 0.62% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

1.40 -9.96 41.63- 8,406,288 12,027,485 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

3.53 -1.12 34.14- 213,341 747,777 6.44 2.43 0.39% 
مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.43 -3.40 29.24- 6,884,935 2,958,337 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

1.46 -0.48 16.21- 7,122,570 10,425,686 1.93 0.68 0.11% 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 وقت في فيهاموثوق  أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

 research@ premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)تليفون:   قسم البحوث
  


