
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٣١/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,109.91 -0.94% -22.44% 788,035,840 123,963,438 278,203,591,873مؤشر (

 EGX 50(  1,491.03 -0.10% -30.64% 863,015,872 161,042,513 339,396,090,693مؤشر (
 EGX 70(  1,131.06 0.20%  -11.46% 196,360,688 69,397,428 156,992,902,773مؤشر (
 EGX 100(  1,829.51 0.00% 5.92% 984,396,544 193,360,866 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
  للسھم ٤٠تمنتس یقرون توزیع بي انفسمساھمو ً   قرشا
 ملیار دوالر حجم مشروعات أوراسكوم كونستراكشون  ٥٫٤

دوالر للسھم عن العام  ٠٫٢١تحت التنفیذ وتقرر توزیع 
  ٢٠١٩المنتھي في 

  أشھر ٩في  %٥٦أرباح العربیة لحلیج األقطان تتراجع  
  في الربع األول من أرباح ً طلعت مصطفى ترتفع ھامشیا

٢٠٢٠  
  في الربع األول %٢٧أرباح ثروة كابیتال تتراجع  
  بالربع األول %٧٤أرباح ھیرمس القابضة تتراجع  
  ٢٦خسائر اإلسماعیلیة الجدیدة للتنمیة العمرانیة ترتفع% 

  خالل الربع األول
  شرائح ٣رویترز: مصر تبدأ تسویق سندات دوالریة على  
 بل صدور الضرائب المصریة تناشد الممولین بسرعة السداد ق

  قانون التجاوز عن التأخیر
  الرقابة المالیة تنفذ اختبارات لقیاس تحمل وحدات القطاع

  المالي غیر المصرفي ألول مرة في مصر
 ملیار جنیھ خسائر متوقعة بإجمالي النتاج المحلي بالعام  ١٠٥

   ٢٠١٩/٢٠المالي 
 جان": التحفیز المالي العالمي قد یخفض قیمة "جي.بي.مور

  صالح الذھبالعمالت ل
 تعافٍ یتجاوز التوقعات للنشاط االقتصادي في المملكة المتحدة  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٩  ٧٩  ٩١  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
ً للسھم ٤٠مساھمو بي انفستمنتس یقرون توزیع    قرشا

وافقت الجمعیة العامة لشركة بي انفستمنتس القابضة، على توزیع األرباح 
ً لكل  ٤٠بواقع  ٢٠١٩المقترح من مجلس اإلدارة عن عام  قرشا

یوم الخمیس، إن إجمالي لت الشركة في بیان لبورصة مصر، سھم.وقا
لیون جنیھ.وصدقت الجمعیة على تقریر م ٦٤األرباح المقترح توزیعھا 

ة عن نشاط الشركة والقوائم المالیة المستقلة والمجمعة مجلس إدارة الشرك
ً بلغت ٢٠١٩عن عام  ملیون جنیھ في  ١٧٣٫٧.وحققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ في  ١٩٤٫٤٨ابل أرباح بلغت العام الماضي، مق
ملیون  ٢٣٠٫٦ي إلى .وتراجعت إیرادات الشركة خالل العام الماض٢٠١٨

 ملیون جنیھ في العام السابق لھ. ٢٤٥٫٤٤جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

  لمصدر: مباشر

 ملیار دوالر حجم مشروعات أوراسكوم كونستراكشون تحت التنفیذ ٥٫٤
  ٢٠١٩ر للسھم عن العام المنتھي في دوال ٠٫٢١تقرر توزیع و

دیدة لیصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن إضافة عقود ج
لیار دوالر في الربع األول من م ٥٫٤حجم المشروعات تحت التنفیذ لمبلغ 

یوم الخمیس، إلى زیادة قیمة .وأشارت الشركة في بیان ٢٠٢٠ام ع
المائة على أساس مقارنة ب ٢٤٫١المشروعات تحت التنفیذ المجمعة بنسبة 

لتنفیذ ملیار دوالر .كما زادت قیمة المشروعات تحت ا ٥٫٤سنوي بقیمة 
بالمائة  ١٣٫٣بنسبة  BESIXبالمائة من مجموعة  ٥٠بعد إضافة حصة 

مارس  ٣١ملیار دوالر في  ٧٫٩على أساس مقارنة سنوي إلى 
 ٢٤٫٧.ولفت الشركة إلى زیادة قیمة العقود الجدیدة المجمعة بنسبة ٢٠٢٠

ملیون دوالر ، وزادت  ٥٩٩٫٢بالمائة على أساس مقارنة سنوي إلى 
ة بالمائة  من مجموع  ٥٠دة المتوقعة بعد إضافة حصة العقود الجدی

BESIX  بالمائة على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى  ١٠٫٥بنسبة
.وحققت مجموعة ٢٠٢٠ملیون دوالر في الربع األول من عام  ٩٤٦٫٩

BESIX  ملیار یورو لقیمة المشروعات تحت التنفیذ المستقلة  ٤٫٦اجمالي
ملیون یورو في الربع األول من عام  ٦٣٤٫٥وأضافت عقود جدیدة بقیمة 

كة أوراسكوم كونستراكشون( بي . إل . سي) أعلنت شر.٢٠٢٠
)ORAS) عن اجتماع الجمعیة العامة العادیة یوم األربعاء الموافق ،

.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة أن الجمعیة ٢٠/٠٥/٢٠٢٠
حد، وذلك عن السنة دوالر للسھم الوا ٠٫٢١وافق على توزیع أرباح بواقع 

ً بلغت .٣١/١٢/٢٠١٩المالیة المنتھیة في   ٢٤٫٩وحققت الشركة أرباحا
ملیون دوالر خالل الثالثة أشھر المنتھیة في مارس الماضي، مقابل أرباح 

.وخالل الربع ٢٠١٩ملیون دوالر في الفترة المقارنة من  ٣٣٫٧بلغت 
لیون دوالر، م ٨٢٧٫٦، ارتفعت إیرادات الشركة إلى ٢٠٢٠األول من 

ر في الفترة المقارنة من العام ملیون دوال ٧٠٥٫٦مقابل إیرادات بلغت 
  لمصدر: مباشرالماضي.

  أشھر ٩في  %٥٦أرباح العربیة لحلیج األقطان تتراجع 

كشفت القوائم المالیة غیر المجمعة لشركة العربیة لحلیج األقطان، عن أول 
، %٥٥٫٩ح الشركة بنسبة أشھر من العام المالي الجاري، تراجع أربا ٩

یوم حت الشركة في بیان لبورصة مصر، سنوي.وأوضعلى أساس 
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ١٣٫٤١الخمیس، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من  ٣٠٫٤٧حتى نھایة مارس، مقابل 
حیث سجلت العام المالي الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الفترة 

ملیون جنیھ خالل نفس  ٥٨٫٢٨ة مارس، مقابل ملیون جنیھ بنھای ٣٤٫٧٦

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

   ٩٫٩٨    ٥٫١٨  دلتا لالنشاء والتعمیر
   ٩٫٩٧    ٢٢٫١٧  لتصنیع الحاصالت الزراعیةالنصر 

  ٩٫٩٤    ٥٫٥٣  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة
  ٩٫٩٢    ٥٫٧٦  العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة

  ٩٫٩٠    ٥٫٥٥  رایة

 

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

 -١٠٫٠٠    ٨١٫٠١   الدلتا مطاحن وسط وغرب
 -٩٫٩٩    ٢١٫٥٤  بیرامیزا

 -٩٫٩٧    ٢١٫٥٧  الوطنیة لالسكان
 -٩٫٩٦    ٤٫٣٤  آراب دیري

 -٩٫٩٤    ٤٫٧١  روبكس

  

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

  ٦٢٫٥٠    ٣١٤،٧٩٣،٤٠٨  البنك التجاري الدولي
  ٧٫٦٠    ٨٩،٢٢٨،٩٦٠  السویدى الیكتریك
  ١٢٫٥٠    ٥١،٠٣٩،٥٥٦  ایسترن كومباني

  ٥٫٩٥    ٤٨،١٩١،٦٦٤  حدید عز
  ٤٧٫٠٠    ٤٦،٩٤٧،٥٣٦  ایبكو

  

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

  ٠٫٣٥    ٢٤،٦٨٤،٠٣١  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٣٥    ١٢،٦٤٩،٨٦٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ٧٫٦٠    ١٢،٠٠٥،٨٩٦  السویدى الیكتریك
  ٠٫٦٣    ١١،٧٢٢،٩٢٠  كابو

  ١٫٠٨    ١٠،٨٣٢،٢١٥  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول

  

326.4

108.8

106.4

102.3

94.7

 -  100  200  300  400

البنوك

ةالرعایة الصحیة واألدوی

ة خدمات ومنتجات صناعی
وسیارات

الخدمات المالیة

العقارات
بالملیون جنیھ



 

 

الفترة من العام الماضي.وأوضحت الشركة، أن انخفاض األرباح یأتي 
بالمائة بسبب انخفاض المساحة المزروعة  ٤٠بسبب تراجع اإلیرادات 

ل من القطن، باإلضافة إلى عدم تأثر بعض عناصر التكالیف الثابتة في ظ
 ٣١ریف العمومیة واإلداریة بنسبة انخفاض اإلیردات، وزیادة المصا

بالمائة.وتراجعت  ٧٧بالمائة، وزیادة خسائر فروق تقییم العملة بنسبة 
اإلیرادات المجمعة للشركة خالل الستة أشھر األولى من العام الجاري 

ملیون جنیھ  ٨٠٨٫٤٧ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ٦٣٥٫٠٣لتسجل 
الماضي.وأرجعت الشركة ارتفاع خسائر الل نفس الفترة من العام المالي خ

النصفیة إلى انخفاض المبیعات باإلضافة إلى ارتفاع المصروفات التمویلیة 
ملیون جنیھ، وانخفاض إیرادات االستثمارات  ٨٠ملیون جنیھ إلى  ٦٨من 
  لمصدر: مباشر ألف جنیھ. ١٢٣مالیین جنیھ إلى  ٩من 

ً في الربع األ مصطفى ترتفعأرباح طلعت    ٢٠٢٠ول من ھامشیا
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، 

بالمائة على أساس  ٤، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠خالل الربع األول من 
ً بلغت وضحت الشركة في بیان لبورصة مصرسنوي.وأ ، أنھا حققت أرباحا
 ة أشھر المنتھیة في مارس الماضي،ملیون جنیھ خالل الثالث ٣٧٥٫٣٣

، مع ٢٠١٩ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٣٦١٫٢مقابل أرباح بلغت 
، ارتفعت ٢٠٢٠مراعاة الحقوق غیر المسیطرة.وخالل الربع األول من 

ملیار  ٢٫١٨ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٢٫٢٩إیرادات الشركة إلى 
تقلة، الماضي.وعلى مستوى األعمال المس جنیھ في الفترة المقارنة من العام

ملیون  ٣٦٫٠٨بلغت أرباح الشركة خالل الربع األول من العام الجاري 
ملیون جنیھ في الربع األول من  ٣١٫٥٣جنیھ، مقابل أرباح بلغت 

ً بلغت ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩ ملیار جنیھ  ١٫٩٤، أرباحا
 ١٫٧٧مقابل أرباح بلغت خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر الماضي، 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت ٢٠١٨ھ في ملیار جنی
ملیار جنیھ، مقابل إیرادات  ١١٫٧إیرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 

.وشملت إیرادات الشركة خالل ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٠٫٩بلغت 
جنیھ للنشاط ملیار  ١٫٦ملیار جنیھ للنشاط العقاري، و ٨٫١٥، ٢٠١٩

  لمصدر: مباشر ر لألنشطة الخدمیة.ملیا ١٫٩٩الفندقي، و

 بالربع األول %٧٤أرباح ھیرمس القابضة تتراجع 
أظھرت القوائم المالیة لشركة المجموعة المالیة ھیرمس القابضة، خالل 

بالمائة على أساس  ٧٤، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠الربع األول من 
ً بلغت ، أنھا حققت یان لبورصة مصروضحت الشركة في بسنوي.وأ أرباحا
ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة في مارس الماضي، مقابل  ٩٨٫٩٢

.وخالل الربع ٢٠١٩ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٣٨٠أرباح بلغت 
ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٨٦٧، ارتفعت إیرادات الشركة إلى ٢٠٢٠األول من 

من العام  ار جنیھ في الفترة المقارنةملی ١٫٧٦إیرادات بلغت 
 ٢٢٥٫٨٨الماضي.وعلى مستوى الخسائر المستقلة، بلغت خسائر الشركة 

ملیون جنیھ في الربع األول  ١٤٣٫٢٣ملیون جنیھ، مقابل خسائر بلغت 
ً بلغت ٢٠١٩من   ١٫٤.وحققت ھیرمیس، خالل العام الماضي، أرباحا

، مع األخذ ٢٠١٨جنیھ في  ملیار ١٫٠٥ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغت 
، إلى ٢٠١٩االعتبار حقوق األقلیة.وزادت إیرادات الشركة خالل  في

 .٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٤٫٨٨ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٦٫٧٤
  لمصدر: مباشر

  

  في الربع األول %٢٧أرباح ثروة كابیتال تتراجع 
لالستثمارات أظھرت القوائم المالیة لشركة ثروة كابیتال القابضة 

 ٢٦٫٦، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠ل الربع األول من المالیة، خال
وضحت الشركة في بیان لبورصة بالمائة على أساس سنوي.وأ

ً بلغت مصر ملیون جنیھ خالل الثالثة  ٩٣٫٧٨، أنھا حققت أرباحا
 ١٢٧٫٨٧أشھر المنتھیة في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 

عاة حقوق ، مع مرا٢٠١٩المقارنة من ملیون جنیھ في الفترة 
، ارتفعت إیرادات الشركة ٢٠٢٠األقلیة.وخالل الربع األول من 

ملیون جنیھ، مقابل  ٨٤٠٫٣٢من مبیعات السلع والخدمات  إلى 
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام  ٤٠٨٫٦٩إیرادات بلغت 

ة الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت أرباح الشرك
ملیون جنیھ، مقابل  ٣٫١٥٧عام الجاري األول من ال خالل الربع

.یشار ٢٠١٩ملیون جنیھ في الربع األول من  ٧١٫١٢أرباح  بلغت 
ً مجمعة بلغت  إلى أن الشركة سجلت خالل العام الماضي أرباحا

ً خالل  ٢٩٧٫٨١ملیون جنیھ، مقابل  ٤٠٦٫٥١ ملیون جنیھ أرباحا
 أرباح الشركةقلة، ارتفعت .وعلى صعید القوائم المست٢٠١٨

ملیون جنیھ بنھایة  ٢٠٢٫٧٥لتسجل نحو  ٢٠١٩المستقلة خالل 
ً خالل  ١٧٫٤٧دیسمبر، مقابل  لمصدر:  .٢٠١٨ملیون جنیھ أرباحا

  مباشر

خالل  %٢٦خسائر اإلسماعیلیة الجدیدة للتنمیة العمرانیة ترتفع 
  الربع األول

ر جدیدة للتطویأظھرت البیانات المالیة لشركة اإلسماعیلیة ال
ارتفاع  ٢٠٢٠خالل الربع األول من  (IDREلعمرانیة (والتنمیة ا

أضافت الشركة بالمائة، على أساس سنوي.و ٢٥٫٥خسائرھا بنسبة 
یوم الخمیس، أنھ حققت خسائر خالل الفترة في بیان للبورصة، 

ألف  ٣٩١٫٥٤ألف جنیھ، مقابل خسائر بلغت   ٤٩١٫٥٨بلغت 
ً للقوائم.وو٢٠١٩ا من جنیھ خالل الفترة ذاتھ المالیة لم تحقق  فقا

مثل الفترة  ٢٠٢٠الشركة مبیعات خالل الربع األول من 
 ١٫٦٣صافي خسارة بلغ  ٢٠١٩المقارنة.وحققت الشركة خالل 

 ١٫٠٩، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة دیسمبر 
ملیون  ٢٫٢٥.وحققت الشركة ٢٠١٨ملیون جنیھ خسائر خالل 

م تذكر الشركة مبیعات الفترة ، ول٢٠١٩الل نیھ مبیعات خج
  لمصدر: مباشر المقارنة.

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  شرائح ٣رویترز: مصر تبدأ تسویق سندات دوالریة على 

أظھرت وثیقة أن مصر بدأت تسویق سندات دوالریة على ثالث شرائح 
لصادرة عن عاما.وكشفت الوثیقة ا ٣٠و ١٢یوم الخمیس بآجال أربعة و

التي تقود العملیة، أن مصر قدمت سعرا استرشادیا أولیا  أحد البنوك
عاما  ١٢.وقدمت للسندات ألجل %٦٫٢٥لشریحة األربع سنوات عند نحو 

عاما عند نحو  ٣٠، ولألوراق ألجل %٨٫١٢٥عند نحو 
.وعینت مصر بي.إن.بي.باریبا وسیتي وإتش.إس.بي.سي %٩٫٣٧٥

توقع أن تغلق في وقت الحق العملیة التي من الم اندرد تشارترد لترتیبوست
   المصدر: حابىیوم الخمیس.

الرقابة المالیة تنفذ اختبارات لقیاس تحمل وحدات القطاع المالي غیر 
  المصرفي ألول مرة في مصر

كشف الدكتور محمد عمران رئیس ھیئة الرقابة المالیة، أن فریق إدارة 
ة الخدمات نا المُستجد على أنشطثار جائحة فیروس كوروأزمة مواجھة آ

منذ بدایة الجائحة سبق وطالب  –والمشكل بالھیئة  –المالیة غیر المصرفیة 
الشركات والجھات الخاضعة لرقابة الھیئة بوضع خطط الستمراریة 
األعمال في ظل إفتراض سیناریوھات مختلفة الستمرار األزمة الحالیة، 

وط بھ في ر المصرفي بدوره المنیام القطاع المالي غیوضمان إستمرار ق
ظل األزمة الحالیة.وأضاف، أنھ ألول مرة فى مصر فقد قام فریق األزمة 
بالھیئة بتصمیم اختبار (إجھاد) لقیاس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي 
غیر المصرفي للصدمات المالیة الناتجة عن أثار انتشار فیروس كورنا 

لمالیة، باعتباره المؤسسات ومالءتھا ا یرادات وإلتزامات تلكوتأثیره على إ
أھم االجراءات الوقائیة التى یتم اتخاذھا خالل الفترة األخیرة وتطبق 

 Stress Testingاختبارات تحلیل االجھاد المالي أو ما یعرف بـالـ 
للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة الخاضعة إلشراف ورقابة الھیئة فى 

أن الھدف من تنفیذ ھذا ئة الرقابة المالیة، لمختلفة.ونوه رئیس ھیاألسواق ا
التحلیل ھو التعرف على حجم المخاطر التي یمكن أن تواجھ األسواق 
المالیة غیر المصرفیة بناءً على األوضاع االقتصادیة الراھنة والمرتبطة 
بانتشار جائحة فیروس كورونا المُستجد وما تبعھ من إجراءات احترازیة 

لى األداء المالي وعلى من أثر ھذه المخاطر ععلى الدولة، وما نتج 
ً لطبیعتھ الخاصة.وقال  ةٍ وفقا َ د المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِ
ً على مزیج من  عمران، أنھ تم تصمیم منھجیة تلك االختبارات اعتمادا
ً فى تأثیر المتغیرات االقتصادیة الكلیة بمفردھا على  مكونین األول متمثال

لمتغیرات اإلقتصادیة الكلیة مع انى یتمثل فى تأثیر االنشاط، والمكون الث
سیناریوھات مُحددة على ألھم المخاطر الناشئة والمرتبطة باألزمة الحالیة 
للمؤسسة المالیة غیر المصرفیة والتى تختلف باختالف طبیعة نشاطھا فى 

ً من األسواق الثالثة التى تشرف علیھا الھیئة.أضاف  رئیس ھیئة الرقابة أیا
تأثیر التغیر فى عدد محدود من المتغیرات المستقلة ھ باإلرتكازعلى قیاس أن

على مجموعة متنوعة من المتغیرات التابعة التى تختلف باختالف كل 
لكل مؤسسة  ٢٠٢٠نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالیة المتوقعة لعام 

زئى مالي على المستوى الجوفق سیناریوھات ثالثة لقیاس مدى التحمل ال
ةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، لكل منھا على حِدَ 

حیث راعت صیاغة تلك السیناریوھات فى تحدیدھا العدید من العوامل 
أھمھا تنوع مستوى اإلجھاد المالى المطلوب تطبیقھ بصورة متدرجة على 

ً لطبیعة الظروف اإلقتصادیة ا  لمحیطة والمرتقبة لكلالمؤسسة ووفقا
ة الرقابة المالیة، أن العدید من المؤسسات المالیة نشاط.وأوضح رئیس ھیئ

غیر المصرفیة قد ابدت مرونة كبیرة فى تلبیة المتطلبات الالزمة لتطبیق 

  
الضرائب المصریة تناشد الممولین بسرعة السداد قبل صدور قانون 

  التجاوز عن التأخیر

مصریة، جمیع المسجلین والممولین الضرائب ال ناشدت مصلحة
 ً بسرعة التوجھ للمأموریات التابعین لھا لسداد أصل دین الضریبة كامال
والرسوم المستحقة، وذلك قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخیر 

قابل والضریبة اإلضافیة لالستفادة من میزة التجاوز الكامل عن م
در في بیان صا-التأخیر والضریبة اإلضافیة.كما ناشدت الضرائب 
 ٣٨ض)، أو( ١٩الیوم الخمیس، من صدر لھم نماذج ضریبیة سواء (

ض .ق . م)، وتم الطعن  ١٥أو ١٤ض دمغة (أو نموذج ( ١٩ض) أو (
علیھا سرعة إنھاء النزاع من خالل اللجان الداخلیة، وذلك قبل صدور 

ً قانون ٢٠٢٠لسنھ  ١٦االستفادة من قانون القانون حتى یتم  ، وأیضا
التجاوز حال إصداره.من جانبھ، قال رئیس الضرائب المصریة، إنھ 
 ً ً مناقشة قانون التجاوز عن مقابل التأخیر بمجلس النواب تمھیدا یتم حالیا
لصدوره، في إطار مبادرة الحكومة لتخفیف األعباء الضریبیة على كل 

ین.وأوضح رضا عبد القادر، أنھ یتم بمقتضاه من الممولین والمسجل
منح جمیع الممولین والمكلفین بما فیھم القطاعات الصناعیة، 
والتجاریة، والسیاحیة، والخدمیة فرصة التخلص من المتأخرات 
الضریبیة، وزیادة المالءة المالیة للشركة أو للشخص مما یساعده على 

مات المالیة.وطالب الممولین إنھاء حاالت التعثر التي تنتج عن االلتزا
والمسجلین سرعة سداد كامل أصل الضرائب والرسوم المستحقة قبل 
صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخیر والضریبة اإلضافیة حتى 
یستفیدوا من التجاوز الكامل عن الضریبیة اإلضافیة ومقابل التأخیر 

سب المقررة والفوائد؛ ألنھ في حالة صدور القانون سیتم تطبیق الن
    المصدر: مباشربالقانون للتجاوز عن مقابل التأخیر والضریبة اإلضافیة.

ملیار جنیھ خسائر متوقعة بإجمالي النتاج المحلي بالعام المالي  ١٠٥
٢٠١٩/٢٠   

خالل اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد الیوم برئاسة الدكتور مصطفى 
یدیو كونفرانس"، مدبولى، رئیس مجلس الوزراء، عبر تقنیة الـ"ف

عرضت الدكتورة ھالة السعید، وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، 
ً حول أھم مؤشرات االقتصاد المصري الخاصة بالربع الثالث  تقریرا

، وفق ما قالتھ ٢٠١٩/٢٠٢٠ألولى من العام المالى والتسعة أشھر ا
صفحة مجلس الوزراء.وفى مستھل عرضھا للتقریر، أوضحت وزیرة 

خطیط أن بیانات شھري ینایر وفبرایر، وذلك قبل حدوث أزمة الت
فیروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئیسیة في االقتصاد 

، وھو ما یعني أن النمو ٢٠١٩مقارنة بعام  ٢٠٢٠المصري خالل عام 
ً للتوقعات، حیث كان من المتوقع أن یصل  االقتصادي كان یسیر وفقا

، لكن %٥٫٩إلى نحو  ٢٠١٩/٢٠٢٠ربع الثالث معدل النمو بنھایة ال
مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعیاتھا التى تمثلت فى تباطؤ العدید من 

تجارة الجملة األنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السیاحة، والصناعة، و
والتجزئة، بلغ معدل النمو االقتصادي في الربع الثالث من عام 

ساھمة القطاعیة في الناتج .وفیما یتعلق بالم%٥نحو  ٢٠١٩/٢٠٢٠
، ٢٠١٩/٢٠٢٠المحلي اإلجمالي خالل الربع الثالث من العام المالى 

أشارت وزیرة التخطیط إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة 
تجزئة، واألنشطة العقاریة، والتشیید والبناء، والزراعة بلغت وال

فة أنھ مع من الناتج المحلي اإلجمالي، مضی %٥٠مساھمتھ نحو 
االنكماش الذي شھده كل من قطاعى السیاحة والصناعة خالل الشھر 



 

 

االختبارات، وتم موافاة الجھات الخاضة لرقابة الھیئة بتفاصیل 
ت أبریل، وتم منح الجھاوإفتراضات وسیناریوھات اإلختبار منذ بدایة 

لھیئة بنتائج السیناریوھات، لقیاس درجة التحمل على مھلة شھر لموافاة ا
المستوى الكلي لألسواق وكذلك على مستوى كل شركة.ونوه أن الشركات 
أبدت تعاونا مع فریق العمل الذى قدم المساعدة الفنیة المطلوبة فى ھذا 

الھیئة  الختبارات، كما تتلقىالشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفیذ ا
ً نتائج تنفیذ اختبارات االجھاد المالى من المؤسسات المالیة فى  یومیا

من حجم  %٦٠األنشطة المختلفة والتى تجاوزت نسبة تطبیقھا اكثر من 
المؤسسات العاملة فى القطاع المالى غیر المصرفى حتى تاریخھ.وثمن 

حلیل رة فى مصر ومن شأنھ تد.عمران من ھذا اإلجراء الذى یتم ألول م
ن المنافع من أھمھا تكوین تصور عام لدى الرقابة عن مدي نتائجھ العدید م

مرونة القطاع المالى غیر المصرفى واحتوائیتھ وقدرتھ على إمتصاص 
آثار األزمة وتبعاتھا، وبما یمكن الھیئة من مساعدة المؤسسات المالیة غیر 

لولھا بشأن تلفة سواء في تطویر حالمصرفیة العاملة فى األنشطة المخ
ع المخاطر الحالیة والمستقبلیة أو من خالل التدخل بإجراءات التعامل م

رقابیة محددة وقائیة أو عالجیة لآلثار السیئة المحتملة بحسب 
األحوال.واوضح رئیس ھیئة الرقابة أن قناعة الھیئة بضرورة وجود آلیات 

ً اع المالى غیر المصرفمستمرة لقیاس وإدارة المخاطر فى القط ي وفقا
سات الدولیة، تتماشى مع األھداف المحوریة لھا فى ألفضل الممار

بشأن  ٢٠٢٠ -٢٠١٨االستراتیجیة الشاملة لألنشطة المالیة غیر المصرفیة 
تحقیق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسالمة واستقرار النظام المالي، 

ھذا  الدولیة المتخصصة فى دفعھا للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمیة
بتقدیم دعم فنى  SANAD FUNDدوق سند األلماني السیاق أھمھا صن

 ً من خالل مؤسسة استشاریة دولیة بھدف تطویر نظام شامل مُستدام وفقا
ألفضل المنھجیات الدولیة للقطاع المالي غیر المصرفي لتطبیق اختبارات 

یط  نذار المُبكر بما قداإلجھاد المالي وتكوین ما یسمى بآلیة آنیة لإل یحُ
اطر مستقبلیة، ومن ثم یغطى احتیاجات األسواق المختلفة بالقطاع من مخ

من تأسیس الركیزة األساسیة لمنظومة شاملة إلدارة المخاطر للقطاع 
المالى غیر المصرفى، والذى من المرتقب أن یبدأ تنفیذه أوائل النصف 

مل التى نتائج اختبارات التح وحتى نھایتھ وتمثل ٢٠٢٠الثانى من العام 
ریھا الھی ً لألنشطة المختلفة بمثابة حجر األساس لتدشین تجُ ئة حالیا

المنظومة الشاملة المستھدفة إلدارة المخاطر.وأشار أن التعاون شمل 
بشأن تطبیق اختبارات اإلجھاد  IFCالتوافق مع مؤسسة التمویل الدولیة 

ھذا بمصر فى ضوء خصوصیة  المالي على نشاط التمویل متناھى الصغر
جراءات االحترازیة التى اتخذتھا الھیئة للحفاظ على القطاع وطبیعة اإل

استقراره خالل تلك األزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج فى أھم 
األسواق لھذا النشاط فى المنطقة العربیة لتعظیم االستفادة من التجارب 

ابة على .وأكد رئیس ھیئة الرقالدولیة وتبادل الخبرات فى ھذا الشأن
د لكافة المستجدات التى تطرأ على بیئة األعمال للقطاع استمرار الرص

المالى غیر المصرفى إلتخاذ ما یلزم من اجراءات و/ أو قرارات لحمایة 
واستقرار االنشطة المختلفة الخاضعة إلشرافھا ورقابتھا.وقد سبق للھیئة 

لمواجھة آثار  اإلحترازیة المختلفة أن أصدرت حزم متتالیة من التدابیر
كورونا المُستجد على المجتمع وبیئة األعمال المصریة وتماشیا فیروس 

مع مع توجھات الدولة المصریة حیث بادرت باصدار العدید من 
االجراءات التى تستھدف فى المقام األول تحفیز وحمایة األسواق المالیة 

وق رأس ثة مُمثلة فى نشاط سغیر المصرفیة المختلفة بقطاعاتھا الثال
لتأمین، نشاط التمویل غیر المصرفي  بالصورة التى تحقق المال، نشاط ا

سالمة واستقرار ھذه األنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملین 
  مع القطاع المالى غیر المصرف

 %٢٫٧األخیر من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساھمة السیاحة إلى 
نة، كما انخفضت نسبة مساھمة الصناعة من في فترة المقار %٣مقابل 
إلى  %٢٫٥، فیما ارتفعت نسبة االتصاالت من %١٢٫٢إلى  %١٢٫٨
.كما %١٥تفاظھا بمعدل نمو إیجابي ومرتفع بلغت نسبتھ مع اح %٢٫٧

عرضت الوزیرة خالل االجتماع أبرز مالمح النمو القطاعي خالل 
 %٧٨ر البترول بنحو الربع الثالث، مشیرة إلى أنھ شھد نمو قطاع تكری

نتیجة لوصول المشروع الجدید بین الھیئة العامة للبترول ومجموعة 
ومیة والشركة العربیة للتكریر بقیمة من البنوك والمؤسسات الحك

ملیار دوالر لكامل طاقتھ االنتاجیة، مما أدى  ٤٫٣استثمارات بلغت 
مقابل  ١٩/٢٠ملیون طن في الربع الثالث  ١١٫٦إلى ارتفاع اإلنتاج من 

ملیون طن في العام الماضي، وھو ما سیسھم بدوره في خفض  ٦٫٧
ً  ٤٫٢ ملیون طن إلى ٦٫٥الواردات من السوالر من  ملیون طن سنویا

؟.وفیما یتعلق بتحلیل معدالت النمو القطاعیة للتسعة أشھر ٣٥أي بنحو 
من العام المالي الحالي، أوضحت وزیرة التخطیط أن معدل نمو قطاع 

ً بلغ السیا ً إیجابیا ً بمعدالت نموه %٠٫٥حة سجل معدال ، مدفوعا
ا سجل قطاع المرتفعة في النصف األول من العام المالي الحالي، كم

في ذات الفترة، فیما احتل قطاع  %٠٫٧الصناعة معدل نمو بنحو 
ً لیسجل  التشیید والبناء المركز الثالث من حیث القطاعات األعلى نموا

في الربع الثالث.وتطرقت  %٨مقارنة بـ  في التسعة أشھر %٨٫٧
الوزیرة إلى خسائر الناتج المحلي اإلجمالي، مشیرة إلى أنھ كان من 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠وقع أن یبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام المت
، ولكن بعد أزمة فیروس "كورونا" من المتوقع أن یبلغ %٥٫٨نحو 

فى الناتج المحلى اإلجمالى ، وأن تصل الخسائر %٤معدل النمو نحو 
ملیارات جنیھ، وھو ما یمثل  ١٠٥إلى نحو  ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام المالى 

.ونوھت وزیرة التخطیط إلى نمو ٢٠١٨/٢٠١٩من ناتج عام  %٢
 ٢٠١٩؟ خالل الفترة من یولیو ٢٣االستثمارات الحكومیة المنفذة بنسبة 

السابق، حیث مقارنة بالفترة ذاتھا من العام المالي  ٢٠٢٠إلى مارس 
ملیار  ١١٣بلغت جملة االستثمارات الحكومیة المنفذة خالل ھذه الفترة 

ویة االسكان، والصحة، والتربیة جنیھ فى مختلف القطاعات الحی
والتعلیم، والنقل، والكھرباء، والصناعة، واالتصاالت، والتعلیم العالى 
 والبحث العلمى، والرى، وغیرھا.وأشارت الوزیرة إلى أن مؤشر

) ٢٩٫٧مدیري المشتریات انخفض إلى أدنى مستوى لھ على اإلطالق (
ً بأزمة فیروس "كورونا"،٢٠٢٠في أبریل  والتي أدت إلى  ، متأثرا

تراجعات حادة في اإلنتاج والطلبات الجدیدة، وتحسنت التوقعات 
المستقبلیة لرجال األعمال في شھر أبریل مقارنة بشھر مارس حیث 

دایتھا واإلعالن الرسمي لحالة الركود على أثرت شدة األزمة في ب
توقعاتھم، إال أن سیاسات التعایش واالنفتاح التدریجي ساھمت في 

ل البعض، ومن المحتمل أن یبدأ المؤشر في التحسن خالل األشھر تفاؤ
القادمة مع تكیف العدید من المصانع والشركات مع اإلجراءات 

دید من الدول.وعن أھم االحترازیة وإعادة فتح المعامالت في الع
مؤشرات القطاع المالي والنقدي، أشار التقریر إلى ارتفاع معدل 

في مارس  %٤٫٦مقارنة بـ %٥٫٩لیصل إلى  ٢٠٢٠التضخم في شھر أبریل 
الماضي، وذلك نتیجة للزیادة الموسمیة في الطلب على المأكوالت 

لعشرة والمشروبات في شھر رمضان، فیما بلغ متوسط معدل التضخم في ا
في العام المالي  %١٣٫٣مقارنة بـ %٥٫٣نحو  ٢٠١٩/٢٠٢٠أشھر من عام 

میزان التجاري غیر البترولي خالل السابق.وأشار التقریر إلى تحسن عجز ال
ً لبیانات الھیئة العامة للرقابة ٢٠١٩/٢٠٢٠الربع الثالث من العام المالى  ، وفقا

الصادرات السلعیة غیر ؟، حیث ارتفعت ٢٤على الصادرات والواردات بنحو 
، وانخفضت الواردات السلعیة غیر البترولیة بنحو %٢٫٣البترولیة بنحو 

  ؟.٣٩



 

 

  لمیة والعربیة األخبار العا
"جي.بي.مورجان": التحفیز المالي العالمي قد یخفض قیمة العمالت 

  لصالح الذھب
یرى بنك "جي.بي.مورجان" أن تدابیر السیاسة النقدیة والمالیة غیر 
المسبوقة المعلنة في كافة أنحاء العالم قد تؤدي إلى إضعاف النمو 

ا یدعم قیمة االقتصادي على المدى الطویل وخفض قیمة العملة م
الذھب.وكتب "جون نورمان" و"فیدیریكو مانیكاردي" في البنك األمریكي 
خالل مذكرة بحثیة نقلتھا وكالة بلومبرج، الیوم الخمیس، أن خطر انخفاض 

عمالت قد یرتفع في العام المقبل.وأشار الخبراء إلى أن أثر ذلك سوف قیم ال
ً من الدوالر.وأضافوا أن یظھر في صعود قیمة الین الیاباني أو الذھب بد ال

، ٢٠٢٠خطر حدوث زیادة مفاجئة في معدل التضخم ستظل قلیلة في عام 
ً للبنك األمریكي، فإن  كما ستظل خافتة على مدى العامین القادمین.ووفقا

التخفیضات في معدالت الفائدة عبر مجموعة الدول العشر استجابة لتوقف 
ة عوائد العمالت قریبة من الصفر اقتصاداتھم الناجم عن الوباء ترك غالبی

على أساس اسمي (مع وجود خطر التضخم)، على الرغم من أن فجوات 
معدل الفائدة الحقیقیة كانت أعلى في الیابان ومنطقة الیورو 

یسرا.وكتب الخبراء أنھ إذا استمرت الوالیات المتحدة في امتصاص وسو
ي یتعرض لھا التمویل العجز الرأسمالي والمالي مما یزید من المخاطر الت

الخارجي، فإن العائد على عمالت مجموعة الدول العشر سیتركز في تلك 
 التي تتمتع بمزایا أعلى من المتوسط في معدالت الفائدة الحقیقیة (التي
تستبعد أثر التضخم) عن الوالیات المتحدة مثل الین والفرنك 

ایة التحوط ضد السویسري.وتوصل االستراتیجیون إلى أنھ من المبكر للغ
ً عن وجود فوارق  ارتفاع معدالت التضخم أو ارتفاع عوائد السندات فضال
ً من خفض التصنیفات االئتمانیة للسندات  ائتمانیة أوسع نطاقا

ً إلى انخفاض السیادیة.وأضا ً موجھا فوا أنھ یجب أن یكون التركیز حالیا
ر إلى التمویل قیمة العملة، والتي تعتبر بمثابة احتمالیة مرتفعة، بالنظ

  المصدر: مباشرالضخم الذي تحملتھ الوالیات المتحدة.

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 4,754.00  0.79% السعودیة

 DFMGI 575.00  0.01%  دبي
 ADI 10,942.00 -0.02% ابوظبي
 MARKET-IXP 15,982.00  0.13% الكویت

 BSEX 22,961.00 -0.74% البحرین
 GENERAL 2,325.00 0.51% قطر

 MASI 50,483.00 -1.76% المغرب
 TUN20 1,809.00 0.22% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  25,383.11 -0.07% أمریكا
 S&P 500 3,044.31  0.48% أمریكا
 NASDAQ 9,489.87 1.29% أمریكا

 FTSE 100 6,076.60 -1.65% لندن
 DAX 11,586.85  -1.65% أمانیا

 Nikkei 225 21,877.89  -0.18% الیابان
 %0.62 1,729.10 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.11 35.33 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.88  1.84 البرمیل نایمكس (دوالر)

  لمملكة المتحدةتعافٍ یتجاوز التوقعات للنشاط االقتصادي في ا
تحسن النشاط الصناعي في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات بالقراءة 

یزال داخل منطقة االنكماش مع األولیة خالل الشھر الجاري، لكنھ ال 
استمرار اإلغالق الوطني.وكشفت بیانات صادرة عن مؤسسة 

یوم الخمیس، أن مؤشر مدیري المشتریات "ماركت" لألبحاث، 
ً سجل المركب و الذي یضم أداء القطاعین الصناعي والخدمي معا

 ١٣٫٨نقطة بالقراءة األولیة في  شھر مایو/آیار الحالي، مقابل  ٢٨٫٩
طة المسجلة في أبریل/نیان الماضي وھو مستوى قیاسي نق

متدن.وأوضح البیان أن وتیرة االنخفاض ظلت أسوأ من المستویات 
. وأظھرت البیانات ارتفاع مؤشر المسجلة خالل األزمة المالیة العالمیة

نقطة خالل  ٤٠٫٦مدیري المشتریات الصناعي في المملكة المتحدة إلى 
نقطة  ٣٢٫٦مستوى في شھرین، مقابل الشھر الجاري وھو أعلى 

مسجلة في الشھر الماضي.وكانت توقعات المحللین تشیر إلى النشاط 
بالقراءة  نقطة ٣٥٫١الصناعي في المملكة المتحدة سوف یرتفع إلى 

األولیة خالل الشھر الجاري.ورغم تحسن مؤشرات مدیري المشتریات 
ر أي قراءة أدنى إال أنھا ال تزال داخل منطقة االنكماش، حیث تعب

نقطة إلى االنكماش وإلى التوسع أعلى ھذه النقطة.وبالنسبة  ٥٠مستوى 
نقطة خالل  ٢٧٫٨إلى مؤشر مدیري المشتریات الخدمي، صعد لیسجل 

نقطة مسجلة في الشھر الماضي.وكانت  ١٣٫٨ر الجاري، مقابل الشھ
 ٢٤٫١التوقعات تشیر إلى تسجیل مؤشر المشتریات الخدمي مستوى 

ة في الشھر الجاري.وأبلغت الشركات عن نقص حاد في األعمال نقط
الجدیدة، وعلى الرغم من تحسن توقعات األعمال للشھر الثاني على 

شركات قالت إنھا قلقة من أن یستغرق األمر التوالي إال أن العدید من ال
ً للتعافي.وبحلول الساعة  ا طویال ً ً بتوقیت جرینتش،  ١٠:١٤وقت صباحا

بالمائة  ٠٫١ھ اإلسترلیني أمام الدوالر األمریكي بنحو تراجع الجنی
ً مستوى    دوالر. ١٫٢٢٣١مسجال



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  وصیةالت  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.  98.3  %106.7  7.36  شراء  3,179.0  3.56  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %240.0  20.23  شراء  3,232.4  5.95  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.5  6.5 %39.1 9.18  شراء 206.0 6.60  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

سھم مجاني لكل سھم  ٠٫٠٩٩٩٩٩٩٩٩٤٨  بنك قطر الوطني االھلي
  ٠٤/٠٦/٢٠٢٠  ٠٣/٠٦/٢٠٢٠  اصلى

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة
  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  ٢٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٣٧٥القسط األول قیمتھ   رواد -رواد السیاحة 

  ٠٤/٠٦/٢٠٢٠  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ مص ٠٫١٠القسط األول قیمتھ   الشمس لالسكان والتعمیر
  ٠٣/٠٦/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٣٠٠  ایكون -لصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء والتعمیر ا

  ٠٤/٠٦/٢٠٢٠  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  رىجنیھ مص ٠٫١٠القسط األول قیمتھ   الشمس لالسكان والتعمیر
السیاحیة    ١١/٠٦/٢٠٢٠  ٠٨/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٢٫٠٠٠  بیرامیزا -بیرامیزا للفنادق والقر

  ١١/٠٦/٢٠٢٠  ٠٤/١٢/٢٠١٩  جنیھ للسھم القسط الثالث ٠٫٣٥  ر لالستثمار العقارى والسیاحيمص
  ١٧/٠٦/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط السابع   قناة السویس للتأمین

  ١٨/٠٦/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٩القسط الثانى   قناة السویس الصالح و صیانة السیارات (أس.كار)
  ٢٤/٠٦/٢٠٢٠  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٣القسط الثانى   الجدیدة للبالستیكالدلتا 

  ٢٩/٠٦/٢٠٢٠  ١٦/٠٢/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٠٥القسط الثانى   مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

عادیة وغیر   اوراسكوم لالستثمار القابضة  ٠١/٠٦/٢٠٢٠
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة

عادیة وغیر   بایونیرز القابضة لألستثمارات المالیة  ٠١/٠٦/٢٠٢٠
  القاھرة –یدة مصر الجد -طریق العروبة  ١٦٩  عادیة

عادیة وغیر   بالدوالر –بنك فیصل االسالمي المصري   ٠١/٠٦/٢٠٢٠
  الدقى –میدان الجالء  –شارع التحریر  ١٤٩بمقر البنك   عادیة

عادیة وغیر   دایس للمالبس الجاھزة  ٠١/٠٦/٢٠٢٠
  القاھرة -جسر السویس  –ش انابیب البترول المنطقة الصناعیة  ٦،٥بمقر الشركة   عادیة

 –شارع خاتم المرسلین  –بمقر نادى العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومبانى   عادیة  كیما -الكیماویة المصریة الصناعات   ٠٢/٠٦/٢٠٢٠
  العمرانیة بالجیزة

  الجیزة -العمرانیة  –بمقر نادى الشركة الشرقیة ایسترن كومبانى   عادیة  راكتا -العامة لصناعة الورق   ٠٢/٠٦/٢٠٢٠



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠جي إكس المكونة لمؤشر إي لشركات 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 62.5 -2.72  24.70-  5,035,520   314,793,408   87.10   51.20  43.47% 

ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 12.50 2.29  17.33-  4,099,836   51,039,556   17.80   9.99  7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 0.99 0.10  23.26-  406,113   402,123   1.52   0.82  5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 5.08 1.40  37.28-  1,640,547   8,291,752   12.00   4.04  4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 10.59 -4.59  36.81-  3,333,116   35,499,260   20.60   6.54  4.03% 

 SWDY 7.60 4.97  32.20-  12,005,896   89,228,960   15.17   5.24  3.98% السویدى الیكتریك

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 5.25 9.37  9.79-  3,876,356   19,565,888   7.06   3.78  2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 24.60 -3.53  43.45-  142,841   3,549,639   47.10   24.60  2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 7.50 4.17  12.79-  1,361,640   10,083,145   11.50   5.13  2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 2.50 -0.40  48.35-  10,204,263   25,195,850   5.67   2.40  2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 10.72 -2.46  5.10   1,396,310   15,078,468   14.92   7.40  2.10% 

 ISPH 8.63 0.70  9.16-  4,339,859   37,577,656   11.23   5.99  1.99% ابن سینا فارما

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 12.20 0.00  12.10-  1,376,228   16,783,248   14.00   9.16  1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 66.49 0.74  33.52-  925   60,528   111.00   50.05  1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 9.38 -0.21  29.10-  492,760   4,648,953   17.75   6.10  1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 1.24 0.57  49.47-  5,816,452   7,178,427   4.02   0.81  1.49% 

الجدیدة مصر 
 لالسكان والتعمیر

HELI 4.64 2.88  80.15-  2,445,025   11,188,924   9.73   2.61  1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 5.65 1.62  36.87-  721,251   4,058,988   14.07   4.44  1.24% 

 PHDC 1.08 0.93  38.40-  10,832,215   11,572,939   2.67   0.79  1.19% بالم ھیلز للتعمیر

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 2.26 1.80  37.57-  1,138,651   2,537,050   5.00   1.41  1.12% 

 AUTO 1.63 -0.10  57.07-  5,211,251   8,469,115   4.85   1.41  1.05% جى بى اوتو

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 3.20 2.56  39.16-  10,515,394   33,059,490   6.91   2.38  0.80% 

 ESRS 5.95 -2.30  42.23-  8,144,533   48,191,664   13.11   4.06  0.79% حدید عز

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 3.33 -0.30  49.55-  2,300,660   7,630,886   7.92   2.01  0.78% 

 EMFD 2.27 0.89  20.07-  830,300   1,904,985   3.45   2.13  0.73% للتنمیةإعمار مصر 

اوراسكوم 
 الستثمار القابضھل

OIH 0.35 0.29  35.36-  12,649,864   4,410,291   0.75   0.28  0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 1.40 -1.89  41.50-  3,732,914   5,180,085   3.25   0.96  0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 3.56 1.42  33.58-  201,401   708,301   6.44   2.43  0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 0.43 -0.93  29.24-  3,842,874   1,642,678   0.85   0.35  0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 1.44 -1.30  17.24-  5,868,443   8,503,610   1.93   0.68  0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  المسؤولیة إخالء

  

 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 رمصاد شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

 یحق. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في ابم( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر خداماالست 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 یةالمال
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