
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٢/٠٦/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,220.14 1.09% -21.60% 398,918,656 85,032,805 272,332,177,408مؤشر (

 EGX 50(  1,515.31 1.63% -29.51% 472,431,456 128,299,351 334,131,167,232شر (ؤم
 EGX 70(  1,159.99 2.56%  -9.20% 149,859,840 75,790,773 154,901,872,640مؤشر (
 EGX 100(  1,872.00 0.00% 8.38% 548,778,496 160,823,578 442,328,842,240مؤشر (

  عناوین االخبار
 المصریة لالتصاالت واتصاالت مصر توقعان اتفاقیتین جدیدتین  
 مساھمو فوري یقرون نتائج األعمال وتوزیع أسھم مجانیة  
  خالل الربع األول %١١أرباح "دومتي" ترتفع  
  ا ألزمة كورونا ولدینا ً  ٥طلعت مصطفى: مستعدون جید

  سیناریوھات للتعامل معھا 
  أشھر ١٠في  %١٩أرباح مطاحن مصر الوسطى تتراجع  
  ٤٣أرباح جولدن كوست السنویة تتراجع%  
  ٧٣تاریخي جدید.. السیولة المحلیة لمصر ترتفع عند مستوى 

  ملیار جنیھ في أبریل 
  فوكاس إیكونومیكس تتوقع نمو االقتصاد المصري بنسبة

  العام المالي الحالي  %٢٫٥
  الودائع األجنبیة بالقطاع المصرفي المصري ترتفع للشھر

  الثاني على التوالي 
  یاعالم ٤٣الصندوق السیادي المصري یحل في المركز  
  میدیتیرانیا" تعتزم دمج "كایرو سكان" و"میتامید" في كیان"

  واحد مع طرحھ في البورصة
  السلع التموینیة" تصدر مناقصة عالمیة لشراء كمیة غیر"

  محدودة من القمح
  ًجولدمان ساكس" یراھن على ھبوط الدوالر عالمیا"  
  ترامب وبوتین یناقشان قمة مجموعة السبع واتفاقیة

  "أوبك+"

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  
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  الشركات المقیدةأخبار
  المصریة لالتصاالت واتصاالت مصر توقعان اتفاقیتین جدیدتین

وقعت الشركة المصریة لالتصاالت مع شركة اتصاالت مصر، اتفاقیتین 
جدیدتین تشمالن خدمات التراسل والبنیة التحتیة والترابط البیني بین 

 االت في بیان لبورصةوقالت المصریة لالتصالھاتف المحمول والثابت.
مصر، الیوم االثنین، إن االتفاقیة األولى تعمل على تطویر النموذج 

جاري المقدم من الشركة المصریة لالتصاالت الخاص بتقدیم خدمات الت
وذكر البیان، أن اتصاالت مصر وقعت ألول مرة التراسل والبنیة التحتیة.

ً اتفاقیة طویلة األجل مع المصریة لالتصاالت تتضم ً سنویا ن التزاما
ي وتمكن االتفاقیة اتصاالت مصر من االستمرار فلخدمات البنیة التحتیة.

تقدیم العروض وخدمات االتصاالت المحمولة لعمالئھا، وتمتد االتفاقیة 
كما لثالثة أعوام ونصف العام، بقیمة إجمالیة تقدر بنحو ملیاري جنیھ.

یشار لھاتف المحمول والثابت.وقعت الشركتان اتفاقیة للترابط البیني بین ا
لیار جنیھ، م ٤٫٤نحو  ٢٠١٩إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ خالل 

وذكرت ملیار جنیھ خالل العام المنصرم لھ. ٣٫٣مقابل صافي ربح بلغ 
 ٢٥٫٨٠٥بالمائة، لتصل إلى  ١٣أن إیرادات المبیعات ارتفعت بنسبة 

یار جنیھ خالل العام مل ٢٢٫٧٧ملیار جنیھ خالل العام الماضي، مقابل 
كة خالل وعلى مستوى األعمال المستقلة، صعدت أرباح الشرالسابق لھ.

 ١٫٢٥ملیار جنیھ، مقابل  ٥٫٤٤بالمائة، لتسجل  ٣٣٤٫٦٩نفس العام بنسبة 
  .٢٠١٨ملیار جنیھ خالل عام 

  لمصدر: مباشرا

  وتوزیع أسھم مجانیة مساھمو فوري یقرون نتائج األعمال

فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات  امة العادیة لشركةوافقت الجمعیة الع
، المقدم من مجلس ٢٠١٩اإللكترونیة، على مقترح توزیع األرباح عن 

وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، إن المقترح اإلدارة.
 ٠٫٢٨ألرباح المرحلة بواقع یشمل إصدار أسھم مجانیة تمول عن طریق ا

ووافقت الجمعیة على تقریر مجلس اإلدارة سھم أصلي. سھم مجاني لكل
وقبلت .٢٠١٩عن نشاط الشركة والقوائم المالیة والمجمعة عن عام 

الجمعیة االستقالة المقدمة من شركة بي إس أي نیزرالندز ھولدنج بي من 
أعضاء  ٤فقة على تعیین مقاعد، والموا ٤عضویة مجلس اإلدارة بواقع 

ً منھم. ملیون جنیھ خالل العام  ١٣٠٫٣٨بلغت  كة أرباحاً وحققت الشربدال
ملیون جنیھ في العام السابق  ٦٩٫٢٣الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ملیون  ٨٨٤٫١٣وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام الماضي إلى لھ.
وعلى مستوى األعمال .ملیون جنیھ بالعام السابق لھ ٦٠٩٫٦جنیھ، مقابل 

ملیون جنیھ،  ١٠٦٫٦إلى  ٢٠١٩كة في المستقلة، ارتفعت أرباح الشر
  لمصدر: مباشراملیون جنیھ في العام السابق لھ. ٧١٫١٩لغت مقابل أرباح ب

  خالل الربع األول %١١أرباح "دومتي" ترتفع 

دومتي،  -كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة الصناعات الغذائیة العربیة 
 ١١٫٤٥ألول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة عن الربع ا

وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم بالمائة، على أساس سنوي.
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر  ٣٢٫١االثنین، إنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ً خالل نفس  ٢٨٫٨حتى نھایة مارس الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
وارتفعت مبیعات الشركة خالل الثالثة أشھر األولى من .٢٠١٩الفترة من 

 ٦٥٤٫٨ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٧٤٤٫٨حیث سجلت  ٢٠٢٠
وعلى صعید القوائم ملیون جنیھ خالل نفس الربع من العام الماضي.

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

   ٢١٫٤٣   ٠٫٨٢  جلوبال تیلكوم القابضة 
   ١٠    ٣٫٦٣ المنصورة للدواجن 

  ٩٫٨٩   ٤٫٧٨ ضة لالستثمارات المالیة جراند القاب
  ٩٫٨٨   ٠٫٧٣٤ العربیة للمحابس 

  ٩٫٥٤   ٢٫٣٤ أودن لالستثمارات المالیة  

 

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

  ١٦٫٣٥-   ٧٫٠٩  رواد  -رواد السیاحة 
  ٤٫٤٧-   ١٫٣٢٢  المصریة للمنتجعات السیاحیة 

  ٤٫١٧-   ٩٫٩ العربیة للصناعات الھندسیة 
  ٤٫٠٦-   ٠٫٥١٢ مرسى علم للتنمیة السیاحیة 
  ٣٫٥٩-   ٠٫٤٥٧ الیكو  -االستثمار العقاري العربي 

  

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

  ٦٢٫٧٩   ٢٠٨،١٩٩،٥٦٨ البنك التجاري الدولي (مصر) 
ابوقیر لالسمدة والصناعات 

 الكیماویة 
١٢٫٦٩   ١٢٥،٩٣٦،٨٢٤  

  ١٢٫١٢   ٦٨،١٩٦،٢٠٠ المصریة لالتصاالت 
  ١٫٠٤الكویتیة    ٣٦،٠٧٤،٥١٢ القابضة المصریة الكویتیة 

  ١٢٫٢٣   ٢٧،٥٠٠،٨٦٠ ایسترن كومباني  -الشرقیة 

  

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

  ٠٫٣٥٦   ٣١،٦٩٤،٢٥٨  جارابیا انفستمنتس ھولدن
  ٠٫٣٦١   ١٩،٩٣٠،٣٩٥  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ١٫٣٢٢   ١٢،٦٧٦،٩٠٨ المصریة للمنتجعات السیاحیة 

ابوقیر لالسمدة والصناعات 
  الكیماویة 

١٢٫٦٩   ١٠،١١٤،٨٧٠  

النصر للمالبس والمنسوجات 
  كابو -

٠٫٦٤٤   ٨،٣٢٥،٣٢٩  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ٢٩٫١المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل الربع األول، حیث سجلت 
ً خالل نفس  ٢٤٫٥١ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

  لمصدر: مباشراالفترة من العام الماضي.

ا ألزمة كورونا ولدینا طلعت م ً سیناریوھات  ٥صطفى: مستعدون جید
  للتعامل معھا 

) إنھا اتخذت TMGHقالت مجموعة شركات طلعت مصطفى القابضة (
إجراءات احترازیة وتدابیر لمواجھة أزمة كورونا وتخفیف حدتھا وأكدت 
على استعدادھا الجید لمواجھة أي تقلبات قد تواجھ أنشطتھا حیث انھا 

بخمسة سیناریوھات لمواجھة األزمة، وفقا لـ ایكونومي مستعدة 
 ٣٧٥٫٣ارتفعت أرباح الشركة في الربع األول من العام الجاري لـبلس.

وبنسبة  ٢٠١٩ملیون جنیھ عن نفس الفترة من  ٣٦١٫٢ملیون جنیھ مقابل 
جاء ذلك بعدما صعدت إیرادات وفق القوائم المالیة للشركة. %٤نمو 

في نھایة الربع األول لتصل  %٩٫٦ات العقاریة المباعة الشركة من الوحد
ملیار جنیھ  ١٫٢ملیار جنیھ في نھایة مارس الماضي مقارنة بـ ١٫٣إلى 

قالت الشركة إن رصید مبیعات الوحدات التي لم یتم .٢٠١٩في مارس 
ملیار جنیھ في نھایة مارس الماضي وھو ما  ٤٩٫٣تسلیمھا لعمالئھا بلغ 

ملیار جنیھ خالل السنوات األربع القادمة  ٤٠٫٨ادات بسیدر علیھا إیر
كما ان ھذه المبیعات تم تغطیتھا بشیكات آجلة على عمالء الشركة تغطي 

وتوقعت مجموعة طلعت مصطفى أن تستمر في تسلیم من المبیعات. %٩٠
الوحدات لعمالئھا خالل األربع سنوات المقبلة بدون أي تأخیرات ما یعزز 

استمرت معدالت التحصیل النقدي ة خالل ھذه الفترة.ربحیة المجموع
الذي شھد إجراءات  –ضمن معدالتھا الطبیعیة خالل شھر مارس الماضي 

مقارنة بنفس الشھر من السنوات  –الحكومة لمواجھة فیروس كورونا 
ملیار جنیھ بعد  ١٥األربع الماضیة، حیث بلغ صافي التحصیالت النقدیة 

لدى على الشركة والمتعلقة بإنشاء وتسلیم الوحدات.سداد كافة المستحقات 
المجموعة فنادق فور سیزونز في القاھرة، اإلسكندریة، وشرم الشیخ 
باإلضافة لفندق كمبینسكي النیل في حي جاردن سیتي الراقي بالقاھرة 

وحققت الشركة نمو في إیرادات والذي یعد أحد أعرق أحیاء العاصمة.
ملیون  ١٥ین من العام الجاري لتصل إیراداتھا إلى فنادقھا خالل أول شھر

ملیون  ٢٣٧ملیون دوالر أو  ١٣ملیون جنیھ مقارنة بـ ٢٤٣دوالر أو نحو 
جنیھ في نفس الفترة من العام الماضي، لكن مع انتشار فیروس كورونا 
واتخاذ الحكومة إجراءات لمواجھتھ تراجعت اإلیرادات بعض الشيء 

في نھایة الربع بشكل كبیر مدعومة بنموھا  خالل شھر مارس، لتتماسك
ملیون دوالر بنھایة  ٢١ملیون دوالر مقارنة بـ ١٨في أول شھرین وتبلغ 

رغم ضغوط انتشار فیروس كورونا استمرت مجموعة .٢٠١٩مارس 
ھشام طلعت مصطفى في القیام بواجباتھا ومسؤولیتھا االجتماعیة 

طاع الفنادق أكثر القطاعات واحتفظت بالعاملین بھا خاصة العاملین بق
المتأثرة بأزمة كورونا، كما لم تدفع الجائحة المجموعة لخفض أیا من 

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من أجور العاملین.
 ١٫٩٤٧، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح مجمع بلغ ٣١/١٢/٢٠١٩

عن نفس الفترة من  ملیار جنیھ ١٫٧٧٠ملیار جنیھ مقابل صافي ربح بلغ 
العام السابق، وفي نفس السیاق، أظھرت تحقیق صافي ربح غیر مجمع 

 ٣٠٩٫٧٩٧ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح مستقل بلغ  ٤٧١٫١٣٩بلغ 
  ملیون جنیھ عن نفس الفترة من العام السابق.

  

  

  أشھر ١٠في  %١٩أرباح مطاحن مصر الوسطى تتراجع 

، تراجع كشفت المؤشرات المالیة لشركة مطاحن مصر الوسطى
أشھر من العام المالي الجاري،  ١٠صافي ربح الشركة خالل أول 

وأوضحت الشركة في بیان بالمائة على أساس سنوي. ١٨٫٩بنسبة 
 ٧٨٫٨لبورصة مصر، الیوم االثنین، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة أبریل الماضي، مقابل 
ً خالل نفس الفترة من العام المالي ملیون جنیھ أرباح ٩٧٫١٨ ا

أشھر من العام المالي  ٩وحققت الشركة خالل أول الماضي.
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ٧٢٫٤٤الجاري، صافي ربح بلغ 

ً خالل نفس  ٩٣٫٩٣نھایة مارس الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
ركة خالل وتراجعت مبیعات الشالفترة من العام المالي الماضي.

 ٩٣٣٫٦٨ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٣٧٧٫١٨الفترة لتسجل 
  لمصدر: مباشراملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 %٤٣أرباح جولدن كوست السنویة تتراجع 
أظھرت القوائم المالیة لشركة جولدن كوست السخنة لالستثمار 

مائة على بال ٤٣، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠١٩السیاحى خالل 
وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم، أساس سنوي.

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل العام الماضي،  ٩٫٧٧أنھا حققت أرباحا
وحققت ملیون جنیھ في العام السابق لھ. ١٧٫١٣مقابل أرباح بلغت 

ملیون جنیھ بالعام الماضي، مقابل  ٤٩٫٧الشركة إیرادات بلغت 
وحققت الشركة خالل .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٦٦٫٩إیرادات بلغت 

ً بلغت ٢٠١٩التسعة أشھر األولى من  ملیون جنیھ  ١٠٫٦، أرباحا
خالل الفترة من ینایر/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أیلول الماضي، 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٣٫٧مقابل أرباح بلغت 
 ٤٠٫٣إلى  وارتفعت إیرادات نشاط الشركة خالل الفترة.٢٠١٨

ملیون جنیھ بالفترة  ٣٠٫٢٨ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
  .٢٠١٨المقارنة من 

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
ملیار  ٧٣عند مستوى تاریخي جدید.. السیولة المحلیة لمصر ترتفع 

   جنیھ في أبریل
 ١٫٥، بنسبة ٢٠٢٠الل أبریل واصلت السیولة المحلیة لمصر ارتفاعھا خ

ملیار جنیھ على أساس شھري، لتستكمل مستویاتھا  ٧٣بالمائة، بما یعادل 
وبحسب بیانات البنك التاریخیة التي تشھدھا خالل الفترة الماضیة.

المركزي المصري، اطلع علیھا "مباشر"، ارتفعت السیولة المحلیة خالل 
على مستوى على اإلطالق)، تریلیون جنیھ (أ ٤٫٣٤أبریل الماضي إلى 

وعلى أساس سنوي، .٢٠٢٠تریلیون جنیھ في مارس  ٤٫٢٧٦مقابل 
تریلیون جنیھ  ٣٫٧٦ارتفعت السیولة المحلیة بنسبة بالمائة، حیث سجلت 

ً للبیانات، ارتفع المعروض النقدي خالل أبریل إلى .٢٠١٩في أبریل  ووفقا
ون جنیھ في مارس تریلی ١٫٠٣٢تریلیون جنیھ، مقارنة بنحو  ١٫٠٥
یذكر أن السیولة المحلیة ھي إجمالي المعروض النقدي أو ما .٢٠٢٠

ویشمل المعروض النقدي: یعرف بكمیة وسائل الدفع الجاریة وأشباه النقود.
وتراجع الودائع بالعملة المحلیة والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفي.

، ٢٠٢٠ملیار دوالر خالل أبریل  ٣٫١رصید احتیاطي النقد األجنبي بنحو 
على أساس شھري، مع استمرار تداعیات انتشار كورونا لیصل إلى 

ر في مارس السابق ملیار دوال ٤٠٫١٠٨ملیار دوالر، مقابل  ٣٧٫٠٣٧
وأشار البنك إلى استمرار تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد على لھ.

األسواق العالمیة للشھر الثاني على التوالي والتي على إثرھا تواصلت 
عملیات التخارج الستثمارات الصنادیق المالیة األجنبیة من األسواق 

الماضي، وإن كانت بوتیرة الناشئة، وكذلك األسواق المصریة خالل أبریل 
لمصدر: ا أقل من الشھر السابق الذي شھد ذروة تخارج المحافظ االستثماریة.

  مباشر

الودائع األجنبیة بالقطاع المصرفي المصري ترتفع للشھر الثاني على 
   التوالي

 ٢٠٢٠ارتفعت الودائع األجنبیة بالقطاع المصرفي المصري خالل أبریل 
ستمرار جائحة كورونا بعد تراجع للشھر الثاني على التوالي بالتزامن مع ا

وأظھرت بیانات رسمیة، ارتفاع الودائع األجنبیة في أشھر. ١٠دام نحو 
ملیار  ٤٠٫٣٦ملیار جنیھ (بما یعادل  ٦٤٠٫٦٧٦أبریل الماضي إلى 

ملیار دوالر) في مارس  ٤٠٫٢٦ملیار جنیھ ( ٦٣٩٫١٣١دوالر)، مقابل 
 ١٣٫٦ئع األجنبیة بنسبة وعلى أساس سنوي، تراجعت الوداالسابق لھ.

ملیار  ٤٦٫٧٢ملیار جنیھ ( ٧٤١٫٧بالمائة في مارس الماضي، مقابل 
وتراجع رصید احتیاطي النقد األجنبي دوالر) في الشھر المقارن قبل عام.

، على أساس شھري، مع ٢٠٢٠ملیار دوالر خالل أبریل  ٣٫١بنحو 
ار دوالر، مقابل ملی ٣٧٫٠٣٧استمرار تداعیات انتشار كورونا لیصل إلى 

وأشار البنك إلى استمرار ملیار دوالر في مارس السابق لھ. ٤٠٫١٠٨
تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد على األسواق العالمیة للشھر 
الثاني على التوالي والتي على إثرھا تواصلت عملیات التخارج 

وكذلك الستثمارات الصنادیق المالیة األجنبیة من األسواق الناشئة، 
األسواق المصریة خالل أبریل الماضي، وإن كانت بوتیرة أقل من الشھر 

  لمصدر: مباشرا  السابق الذي شھد ذروة تخارج المحافظ االستثماریة.

  

  

  
العام  %٢٫٥فوكاس إیكونومیكس تتوقع نمو االقتصاد المصري بنسبة 

  المالي الحالي 
العام  %٢٫٥تصاد المصري بنسبة توقعت فوكاس إیكونومیكس نمو االق

، وفقا لتقریر للمؤسسة البحثیة ٢٠٢١/٢٠٢٠في  %٣٫٧المالي الحالي و
وأضاف أن توقعات كل من الحكومة وفریق محللي فوكاس اإلسبانیة.

إیكونومیكس تشیر إلى تراجع اقتصادي واضح، خاصة بدایة من شھر 
زیة، إضافة إلى مارس الذي شھد بدایة اتخاذ الحكومة إجراءات احترا

وتعد أبریل الذي كان أول شھر كامل تطبق فیھ اإلجراءات االحترازیة.
فوكاس إیكونومیكس أكثر تفاؤال من الحكومة المصریة بشأن العام 
المالي المقبل. وتتوقع الحكومة نمو االقتصاد خالل العام المالي الجاري 

المقبل  فقط في العام المالي %٢، وبنسبة %٤بنسبة  ٢٠٢٠/٢٠١٩
" ١٩-في حال استمرت التأثیرات السلبیة لجائحة "كوفید ٢٠٢١/٢٠٢٠

ومع ذلك، فإن كل التوقعات تتفق على أن النشاط حتى دیسمبر المقبل.
االقتصادي سیبدأ التعافي النصف الثاني من العام المالي المقبل، أي مع 

صادیة ، وھو ما أكدت علیھ وزیرة التخطیط والتنمیة االقت٢٠٢١بدایة 
ھالة السعید في ندوة عبر اإلنترنت مؤخرا نظمتھا غرفة التجارة 
األمریكیة، وأكده كذلك باسم قمر كبیر اقتصادیي البنك األوروبي 

  إلعادة اإلعمار والتنمیة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

  عالمیا ٤٣الصندوق السیادي المصري یحل في المركز 

یق من حیث قیمة األصول المدارة، بحسب أحدث ترتیب لمعھد الصناد
من إجمالي  %٠٫١٤ملیار دوالر وبنسبة  ١١٫٩السیادیة، بإجمالي 

أصول الصنادیق السیادیة، وفق ما ذكره موقع قناة العربیة. ویعد ھذا 
ھو أول تصنیف عالمي للصندوق السیادي المصري الذي تأسس العام 
الماضي بھدف تعظیم قیمة األصول المملوكة للدولة. ویستھدف 

ملیار دوالر  ٦٣زیادة أصولھ المدارة إلى نحو صندوق مصر السیادي 
واستمر صندوق التقاعد الحكومي (تریلیون جنیھ) خالل ثالث سنوات.

النرویجي في التربع على المرتبة األولى عالمیا، بأصول مدارة بقیمة 
تریلیون دوالر، ثم صندوق مؤسسة االستثمارات الصینیة في  ١٫١٩

لیار دوالر. وجاء في المرتبة الثالثة م ٩٤٠٫٦المرتبة الثانیة بأصول 
ملیار  ٥٧٩٫٦عالمیا صندوق أبو ظبي لالستثمار بأصول مدارة بقیمة 

دوالر ویلیھ صندوق الھیئة العامة لالستثمار الكویتیة في المرتبة 
ملیار دوالر وصندوق االستثمارات العامة  ٥٣٣٫٦الرابعة بأصول 

  ملیار دوالر. ٣٦٠السعودي في المرتبة التاسعة بأصول تبلغ 

"میدیتیرانیا" تعتزم دمج "كایرو سكان" و"میتامید" في كیان واحد 
  مع طرحھ في البورصة

قالت شركة میدیتیرانیا كابیتال بارتنرز اإلسبانیة إنھا ستقوم بدمج شبكة 
میتامید لألشعة التشخیصیة التي استحوذت علیھا مؤخرا، مع تابعتھا 

خالد سبع، األخرى معامل كایرو سكان. ونقلت صحیفة المال عن 
المستشار اإلقلیمي لمیدیتیرانیا، إنھا تعتزم أیضا طرح الكیان المدمج 
في البورصة خالل عدة سنوات. وأضاف أن الكیانین سیمتلكان معا 

 ٤٥شبكة لألشعة التشخیصیة وجمیع األنشطة المتعلقة بھا بإجمالي 
فرعا في مصر والسعودیة واألردن تحت قیادة المدیر الحالي لمعامل 

ایرو سكان حاتم الجبلي. وتستھدف كایرو سكان إضافة فرعین ك
فرعا، وفقا  ١٨جدیدین في الفترة المقبلة إلى فروعھا البالغة حالیا 

وكانت شركة ري الب المملوكة لتحالف تقوده شركة میدیتیرانیا لسبع.



 

 

"السلع التموینیة" تصدر مناقصة عالمیة لشراء كمیة غیر محدودة من 
  القمح

أصدرت الھیئة العامة للسلع التموینیة أمس مناقصة عالمیة لشراء كمیة 
غیر محددة من القمح، وذلك في الوقت الذي تستھدف فیھ الحكومة تأمین 

"، ١٩-تأثیرات وباء "كوفیداحتیاطي البالد من السلع األساسیة في مواجھة 
ألف طن  ٨٠٠وفقا لما أوردتھ وكالة رویترز. وتستھدف مصر استیراد 

 ٣٫٦من القمح، فیما من المتوقع أن یصل إجمالي توریدات القمح المحلیة 
ملیون طن، لیكونا معا كافیین لتغطیة احتیاجات مصر من استھالك القمح 

ة للسلع التموینیة حتى الشھر أشھر. استوردت الھیئة العام ٨إلى  ٧لمدة 
ألف طن من القمح، فیما تلقت المناقصة األخیرة لھا خمس  ٢٤٠الماضي 

" ١٩-التأثیرات التي نتجت عن تفشي وباء "كوفیدعروض تورید فقط.
طالت أیضا سوق القمح العالمیة، إذ دفعت كبرى الدول المصدرة للقمح 

ل تأمین احتیاجاتھا كروسیا ورومانیا إلى حظر تصدیر القمح من أج
المحلیة، إال أن رومانیا قامت بعد ذلك برفع الحظر وسط ضغوط من 
المفوضیة األوروبیة، كما أنھ من المتوقع أن ترفع روسیا الحظر أیضا مع 
بدء موسم الحصاد في یولیو المقبل. وقالت شركة جیمكورب البریطانیة 

دة كمیات القمح الروسي لتجارة السلع الشھر الماضي إنھا على استعداد لزیا
التي تشحنھا إلى عمالئھا في أفریقیا، بما في ذلك مصر، إذا ما ساعدت 

  األمطار في أن یكون المحصول متوافقا مع متطلبات الجودة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كابیتال استحوذت األسبوع الماضي على شبكة میتامید عبر صندوق 
ملیون یورو،  ١٠٠مار في صفقة تجاوزت قیمتھا " لالستث٣"إم سي 

وفقا لسبع. وإلى جانب میدیتیرانیا كابیتال، یضم التحالف المالك لري 
الب، كل من الشركة األلمانیة لالستثمار والتنمیة، وشركة التمویل 
الھولندیة للبلدان النامیة، وبروباركو الفرنسیة، والبنك األوروبي إلعادة 

وشركات شبھ حكومیة أوروبیة. واستحوذت اإلعمار والتنمیة 
من "كایرو سكان" من  %٤٠على حصة  ٢٠١٨میدیتیرانیا في عام 

ملیون یورو، بحسب صحیفة  ٢٨٦" بقیمة ٣خالل صندوق "إم سي 
  المال.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  "جولدمان ساكس" یراھن على ھبوط الدوالر عالمیاً 

ر األمریكي، مع توقعات بأن اتخذ جولدمان ساكس مراكز بیعیة للدوال
إعادة فتح االقتصادات العالمیة ستدفع المستثمرین للتخلي عن عملة المالذ 

وقال محللون في البنك االستثماري خالل عطلة األسبوع اآلمن التقلیدیة.
الماضي، إنھ في الوقت الذي أكدوا فیھ أنھ من السابق ألوانھ توقع "الھبوط 

ا لتوازن المخاطر الدوریة" فإن سیاسة الصریح والمستدام للدوال ً ر نظر
الشورت سلینج للدوالر یبدو أنھا أصبحت جذابة في بعض أزواج 

ً لشبكة "سي.إن.بي.سي" األمریكیة. ویشیر مصطلخ انتھاج العمالت، وفقا
إلى  Shorts the dollarمراكز بیعیة او االقتراض بغرض البیع 

عبر اقتراضھا ثم بیعھا في السوق مراھنة المستثمرین على ھبوط العملة 
مع التعھد بإعادتھا للمقرض الحقا واالستفادة من فارق البیع 

وأشار جولدمان ساكس إلى عملیات إعادة فتح االقتصادات حول والشراء.
العالم، واإلشارات الضعیفة الرتفاع معدالت اإلصابة بالكورونا، وتشجیع 

وق اإلنتعاش األوروبي، وھو اإلجراءات السیاسیة مثل التقدم في صند
ملیار دوالر) مصمم  ٨٣٤٫١ملیار یورو ( ٧٥٠برنامج اقتراض بقیمة 

كما سلط للمساعدة في دعم االقتصاد األوروبي وسط تأثیرات الفیروس.
البنك الضوء على عملة النرویج  باعتبارھا في وضع جید للتفوق خالل 

  المصدر: مباشر".١٩-الفترة المتبقیة من أزمة "كوفید

 "+بوتین یناقشان قمة مجموعة السبع واتفاقیة "أوبكترامب و
ناقش الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین ونظیره األمریكي دونالد ترامب 
قمة مجموعة السبع، باإلضافة إلى اتفاق "أوبك+"، قبل أیام فقط من 

وقال اجتماع تحالف كبار المنتجین لمناقشة مستقبل تخفیضات إنتاج النفط.
بیان حول المكالمة الھاتفیة التي جمعت بین بوتین وترامب، الكرملین في 

الیوم اإلثنین "من المعلن أن االتفاق المتعدد األطراف الذي تم التوصل إلیھ 
بدعم نشط من الرئیسین األمریكي والروسي أدى إلى انتعاش تدریجي 

ومن المتوقع أن تجتمع أوبك للطلب على النفط واستقرار األسعار".
ء من خارجھا، بما في ذلك روسیا ھذا األسبوع لمناقشة ما إذا كان والحلفا

ووافق تحالف "أوبك+" على كبح سیتم تمدید اتفاقیة خفض اإلنتاج الحالیة.
ا خالل مایو/آیار  ٩٫٧اإلنتاج بمقدار قیاسي بلغ  ملیون برمیل یومیً

كما ویونیو/حزیران لتعویض تأثیر تراجع الطلب على النفط بسبب كورونا.
ذكر الكرملین أن الرئیس األمریكي أبلغ نظیره الروسي بخطتھ لعقد قمة 

وكان ترامب ذكر أنھ قد ذا العام.موسعة لمجموعة السبع في وقت الحق ھ
یؤجل قمة مجموعة الدول السبع إلى شھر سبتمبر/أیلول أو بعد ذلك، مع 

المصدر:  دول أخرى من بینھم روسیا. ٤الدعوة إلى توسیع القائمة لتشمل 

  مباشر

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 4,855.00  2.14% السعودیة

 DFMGI 581.00  1.02%  دبي
 ADI 11,128.00 0.44% ابوظبي
 MARKET-IXP 1,969.00  -0.26% الكویت

 BSEX 23,991.00 1.09% البحرین
 GENERAL 2,325.00 0.51% قطر

 MASI 51,510.00 1.14% المغرب
 TUN20 1,809.00 0.00% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  4,802.21 0.83% أمریكا
 S&P 500 11,873.77  2.48% أمریكا
 NASDAQ 3,114.16 1.18% أمریكا

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

 Nikkei 225 1,405.37  0.81% الیابان
 %0.41- 1,735.35 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %1.02 38.71 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %1.01-  1.77 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
لسعر ا التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
الكیماویة شركة الصناعات 

  0.6  0.6  غ.م.  101.1  %101.1  7.36  شراء  3,268.3  3.66  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  6.7  6.7 %35.0 9.18  شراء 212.2 6.80  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  الشركةأسم 

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
  ٠٢/٠٦/٢٠٢٠  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط األول   لالستثمار والتعمیرزھراء المعادي 

  ٠٣/٠٦/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٣٧٥القسط األول قیمتھ   رواد -رواد السیاحة 
  ٠٣/٠٦/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٣٠٠  ایكون -الصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء والتعمیر 

  ٠٤/٠٦/٢٠٢٠  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ مص ٠٫١٠القسط األول قیمتھ   والتعمیرالشمس لالسكان 
  ٠٤/٠٦/٢٠٢٠  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  رىجنیھ مص ٠٫١٠القسط األول قیمتھ   الشمس لالسكان والتعمیر

السیاحیة بیرامیز   ١١/٠٦/٢٠٢٠  ٠٨/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٢٫٠٠٠  بیرامیزا -ا للفنادق والقر
  ١١/٠٦/٢٠٢٠  ٠٤/١٢/٢٠١٩  جنیھ للسھم القسط الثالث ٠٫٣٥  والسیاحيمصر لالستثمار العقارى 

  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   نة السیارات (أس.كار)قناة السویس الصالح و صیا

  ٢٤/٠٦/٢٠٢٠  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٣القسط الثانى   للبالستیكالدلتا الجدیدة 
  ٢٩/٠٦/٢٠٢٠  ١٦/٠٢/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٠٥القسط الثانى   مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

عادیة وغیر   لدوالربا –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  –ادى العاملین بالشركة الشرقیة ایسترن كومبانى بمقر ن  عادیة  كیما -الصناعات الكیماویة المصریة   ٠٢/٠٦/٢٠٢٠
  العمرانیة بالجیزة

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



 

 

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

  آخر سعر  كودال  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  التداولكمیة 

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري 
 الدولي  (مصر)

COMI 63.1 0.96 23.96- 2,522,116 158,665,600 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 

 انيكومب
EAST 

12.08 -2.97 20.11- 897,702 10,839,295 17.80 9.99 7.34% 
القابضة المصریة 

 الكویتیة
EKHO 

1.01 2.12 21.63- 695,019 699,508 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

5.29 4.75 34.69- 2,196,516 11,258,844 12.00 4.04 4.31% 
المجموعھ المالیھ 

 لقابضھھیرمس ا
HRHO 

11.04 3.66 34.13- 993,491 10,887,024 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السویدى الیكتریك

7.61 2.42 32.11- 2,547,797 19,464,932 15.17 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كلیوباترا
CLHO 

5.40 6.93 7.22- 7,100,708 38,018,580 6.94 3.78 2.94% 
بنك كریدي 

 اجریكول مصر
CIEB 

25.30 1.81 41.84- 27,052 683,519 47.10 24.60 2.68% 
جھینة للصناعات 

 الغذائیة
JUFO 

7.54 1.75 12.33- 15,197 113,724 11.00 5.13 2.20% 
مدینة نصر 

 لالسكان والتعمیر
MNHD 

2.63 6.48 45.66- 13,018,729 33,682,932 5.67 2.40 2.20% 
المصریة 

 لالتصاالت
ETEL 

10.96 1.48 7.45 842,779 9,285,392 14.92 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سینا فارما

8.80 1.62 7.37- 309,333 2,768,833 11.15 5.99 1.99% 
القاھره لإلستثمار و 

 التنمیة العقاریھ
CIRA 

12.60 3.28 9.22- 128,194 1,564,767 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي 
ORAS 

65.30 -0.21 34.71- 14,639 958,324 111.00 50.05 1.68% 
السادس من اكتوبر 

 -للتنمیھ واالستثمار
OCDI 

9.60 1.80 27.44- 69,829 663,956 17.75 6.10 1.62% 
القلعة لالستشارات 

اسھم  -المالیھ 
CCAP 

1.26 1.70 48.98- 2,698,243 3,398,074 4.02 0.81 1.49% 
مصر الجدیدة 
 میرلالسكان والتع

HELI 
4.70 2.62 79.89- 2,238,852 10,485,585 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.80 3.02 35.20- 837,031 4,827,933 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.09 1.69 38.12- 8,261,076 8,965,874 2.57 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.32 4.04 35.91- 1,359,455 3,138,533 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.64 0.09 56.73- 1,527,509 2,503,939 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.27 4.14 37.83- 4,670,209 15,053,393 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.95 0.51 42.23- 2,091,680 12,475,643 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.37 1.51 48.94- 2,136,497 7,181,141 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.30 0.44 19.01- 862,550 1,974,546 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.36 2.86 33.89- 8,288,398 2,944,201 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.40 0.87 41.67- 5,781,603 8,026,333 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
3.66 3.98 31.72- 379,176 1,380,308 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.43 0.00 29.07- 1,661,357 710,368 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.50 3.52 14.09- 10,860,068 16,297,552 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة التقریرذا بھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات إلى التقریر ھذا یستند
 وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

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

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

 محظور قصودالم المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو ھتوزیع 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
  

  البحوثادارة 

  research@ premiere-securities.comتروني: برید الك     37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث
   


