
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٧/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,524.45 0.62% -19.26% 370,547,392 128,895,600 282,469,106,031مؤشر (

 EGX 50(  1,795.30 0.89% -16.49% 630,736,128 221,032,601 359,801,844,206مؤشر (
 EGX 70(  1,515.42 1.40%  18.63% 443,750,368 154,433,854 174,340,649,768مؤشر (
 EGX 100(  2,319.13 0.00% 34.27% 814,297,792 283,329,454 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 فوري تقترح زیادة رأس المال لتمویل الفرص االستثماریة  
 ئة السھممساھمو الوادي العالمیة یقرون ترحیل األرباح وتجز  
  مساھمو الوطنیة لإلسكان یعتمدون تعدیل شروط صفقة بیع

  فندق میریدیان
  في الربع األول %٣٥أرباح "جولدن بیرامیدز" تتراجع  
  ملیون جنیھ استثمارات خالل  ٢٠٠اإلسكندریة لألدویة تضخ

٢٠٢١-٢٠٢٠  
  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %١٥أرباح أبوقیر لألسمدة تتراجع  
  في الربع األول %٣٢أرباح األھلي لالستثمار ترتفع  
  عام  ١٤انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستویاتھ منذ  
  ٢٠٢٠/٢٠١٩خالل العام المالي  %٣٫٨نمو الناتج المحلي   
  ٢٠٢٠خالل یونیو  %٥واردات مصر غیر البترولیة تتراجع  
 األعمال: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسیج فى  وزیر قطاع

  شھراً  ١٤العالم خالل 
  بعد إعادة حركة  ١٠٠٠مصر تستقبل قرابة ً سائح أجنبي یومیا

  الطیران الدولي
  مبیعات التجزئة البریطانیة تقفز في یونیو مقتربة من

  مستویات ما قبل قیود كورونا 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

انخفض االسھم التي   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٧  ٦٤  ١٠٢  

    

  ع المستثمرینواان  
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  الشركات المقیدةأخبار
  فوري تقترح زیادة رأس المال لتمویل الفرص االستثماریة

اقترح مجلس إدارة فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات االلكترونیة، 
االستثماریة المطروحة من خالل زیادة رأس المال المصدر تمویل الفرص 

ھ، على أن یتم الزیادة بالقیمة االسمیة ملیون جنی ٤٠٠للشركة بحد أقصى 
مصر الیوم األحد، لمساھمي الشركة.وقالت الشركة في بیان لبورصة 

إدارة الشركة عرضت على المجلس الیوم بعض المشروعت والتوسعات 
ة لالستفادة من الظروف المواتیة في السوق بما االستثماریة المطروح

الشركة لتنمیة خدمات الھاتف  یسعاد على التعجیل في تحقیق استراتیجیة
قنوات الدفع المحمول، وخدمات قبول المدغوعات االلیكترونیة على جمیع 

والحلول الرقمیة المتكاملة لسالسل اإلمداد والتورید.وحققت فوري 
مدفوعات اإللكترونیة، خالل الربع األول من لتكنولوجیا البنوك وال

ً بلغت ٢٠٢٠  ٢٠٫٩بل أرباح بلغت ملیون جنیھ، مقا ٣٨٫٠٤، أرباحا
ة .وارتفعت إیرادات نشاط الشرك٢٠١٩ملیون جنیھ في الربع المقارن من 

 ١٧٣٫٨٨ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٢٥٧٫٩٩خالل الفترة إلى 
  المصدر: مباشر.٢٠١٩ن ملیون جنیھ في الفترة المقارنة م

  مساھمو الوادي العالمیة یقرون ترحیل األرباح وتجزئة السھم

جمعیة العامة غیر العادیة لشركة الوادي العالمیة لالستثمار ت الوافق
جنیھات للسھم إلى  ١٠السیاحي تجزئة القیمة االسمیة لسھم الشركة من 

لشركة.وقالت من النظام األساسي ل ٧و ٦جنیھ للسھم، وتعدیل المواد 
الشركة في بیان الیوم األحد للبورصة المصریة، إن الجمعیة العامة غیر 

من النظام األساسي للشركة.ووافقت الجمعیة  ٤ادیة قررت تعدیل المادة الع
لشركة على اعتماد تقریر مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال العامة العادیة ل

، وإقرار المیزانیة ٢٠١٩بر دیسم ٣١الشركة عن السنة المالیة المنتھیة في 
ة عن العمومیة واعتماد القوائم المالیة، وترحیل األرباح المحقق

ً بلغت ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩ ملیون جنیھ  ٤٣٫٦٩، أرباحا
ملیون  ٣٢٫٩، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩ایر إلى دیسمبر خالل الفترة من ین

 ١٩٫٩خالل الفترة إلى جنیھ في العام المقارن.وارتفعت إیرادات الشركة 
  قارن.ملیون جنیھ في العام الم ١٩٫٤٧ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

مساھمو الوطنیة لإلسكان یعتمدون تعدیل شروط صفقة بیع فندق 
  میریدیان

)، إن الجمعیة NHPSقالت شركة الوطنیة لالسكان للنقابات المھنیة (
شروط برنامج السداد الخاص بصفقة العامة غیر العادیة وافقت علي تعدیل 

یوم بیع فندق میریدیان ھلیوبولیس.وأضافت الشركة في بیان صادر ال
ملیون جنیھ، ویتم  ٦٠٥األحد، أن الجمعیة وافقت على بیع الفندق بقیمة 

ل التعاقد كجدیة حجز على أن یتم سداد المبلغ سداد ملیون جنیھ قب
من العام الجاري صافي خسارة كاالتي؛وحققت الشركة خالل الربع األول 

ل ألف جنیھ خال ٩٦٧٫١٩ملیون جنیھ، مقابل   ٣٫٩٣خالل الفترة بقیمة 
نفس الفترة من العام الماضي.ولم تحقق الشركة خالل الربع األول إیرادات 

  نشاط.

  في الربع األول %٣٥ح "جولدن بیرامیدز" تتراجع اأرب

)، إن GPPLبالزا ( أظھرت المؤاشرت المالیة لشركة جولدن بیرامیدز
أرباحھا المستقلة خالل الربع األول من العام الجاري تراجعت بنسبة 

المائة على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بیان لبورصة ب ٣٤٫٩٢
ملیون  ١٢٫٦٩ت خالل الفترة صافي ربح بلغ مصر، الیوم االحد، أنھا حقق

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

   ١٠٫٦٩    ٧٫٦٦  قنا -مصر لألسمنت 
   ١٠٫٠٠    ١١٫٠٠  الستصالح األراضيالعامة 

  ١٠٫٠٠    ٥٫٩٤  ایجیفرت
  ٩٫٩٨    ٠٫٦٧  جى إم سى

  ٩٫٩٦    ٢٫٧٦  اعیةالدولیة للمحاصیل الزر

 

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

 -١١٫٢٦    ٧٢٫٥٠   مینا فارم لألدویة
 -١٠٫٠٠    ٠٫٨٠  أصول للوساطة

 -٩٫٦٢    ٧٫٠٥  االھرام للطباعة والتغلیف
 -٧٫٢٩    ٧٫٧٦   مینا لالستثمار السیاحي

 -٦٫٦٣    ٥٫٢١  روبكس

  

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

  ١٥٫٣٠    ٨٢،٥٣٠،١٥٢  ھیرمس
  ١٫٩١    ٥١،٩٩٧،٠٦٨  العربیة لحلیج األقطان

  ٦٫٢٤    ٤٩،٣٨٣،٢٩٦  النساجون الشرقیون
  ٢٫٧٧    ٤٢،٣٩٤،٥١٦  الحدید والصلب المصریة

  ١١٫١٦    ٤٢،٠٢٩،٠٠٠  سودیك

  

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

  ٠٫٣٨    ٤٠،١٢٨،٤٣٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٩١    ٢٦،٨٦٨،٩٥٣  العربیة لحلیج األقطان

  ١٫٢٨    ٢٢،٥٧٨،٧٧٣  دایس
  ٠٫٣٣    ٢٢،١١٧،٥٩٥  العربیة لالستثمارات

  ٢٫٧٧    ١٥،١٠٤،٤٤٨  الحدید والصلب المصریة

   بر خمس قطاعات من حیث قیمة التداولكأ
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لعام ملیون دوالر خالل نفس الفترة من ا ١٩٫٥دوالر، مقارنة بـ
الماضي.وحققت الشركة خسائر في استثمارات االوراق المالیة بقیمة 

، مقابل ربح بقیمة ٢٠٢٠الربع األول من  ملیون دوالر خالل ٧٫٤٦٦
 ٢٠٫٦٦بلغ ملیون دوالر.یشار إلي أن الشركة سجلت صافي ربح  ٣٫٧٩

ملیون دوالر منذ بدایة ینایر/ كانون الثاني حتى نھایة دیسمبر/ كانون 
ملیون دوالر أرباح خالل العام  ٨٫٣٤، مقابل ٢٠١٩ل الماضي األو

 ١٢٧٫١٦خالل العام الماضي لتسجل السابق لھ.وارتفعت إیرادات الشركة 
ملیون دوالر خالل  ١١١٫٦ملیون دوالر بنھایة دیسمبر، مقابل 

.وعلى صعید القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة ٢٠١٨
ملیون دوالر بنھایة دیسمبر، مقابل  ٣٢٫٦٦تسجل خالل العام الماضي ل

  .٢٠١٨ملیون دوالر خالل  ٣٤٫٣٤

  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %١٥سمدة تتراجع أرباح أبوقیر لأل
أظھرت المؤشرات المالیة غیر المدققة لشركة أبو قیر لالسمدة و 

)، إن ارباحھا خالل العام المالي المنتھي ABUKالصناعات الكیماویة (
بالمائة، علي أساس  ١٤٫٨لماضي تراجعت بنسبة یونیو ا ٣٠في 

وم األحد، أنھا سنوي.وأضافت الشركة في بیان صادر لبورصة مصر الی
ملیار جنیھ خالل  ٣٫١٦ملیار جنیھ، مقابل  ٢٫٦٩حققت صافي ربح بلغ 

رم لھ.وتراجعت إیرادات الشركة خالل نفس العام لیصل إلي العام المنص
ملیار جنیھ خالل عام  ٨٫٥٨ملیار جنیھ، مقارنة بـ ٧٫٨٨
ً بلغت ٢٠١٨/٢٠١٩ ملیار جنیھ خالل  ٢٫١٣.یشار إلي أن حققت أرباحا

ملیار  ٢٫٥٩ترة من یولیو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت الف
ام المالي الماضي.وتراجعت إیرادات جنیھ في الفترة المقارنة من الع

ملیار جنیھ في  ٦٫٤٩ملیار جنیھ، مقابل  ٥٫٨٠٨الشركة خالل الفترة إلى 
  الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 في الربع األول %٣٢أرباح األھلي لالستثمار ترتفع 
أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة األھلي للتنمیة واالستثمار، خالل 

بالمائة على  ٣١٫٧، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠الربع األول من عام 
ركة في بیان لبورصة مصر، الیوم األحد، إن صافي أساس سنوي.وقال الش

الماضي، مقارنة  ملیون جنیھ من ینایر حتى مارس ٥٫١٧الربح سجل 
، ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل نفس الفترة المقارنة في عام  ٣٫٩٢بأرباح بقیمة 

خذ في االعتبار حقوق االقلیة.وتراجع إجمالي إیرادات الشركة إلى مع األ
ملیون  ٣١٫٣٦، مقابل ٢٠٢٠ي الربع األول من ملیون جنیھ ف ٢٩٫٤٥

المستقلة حققت .وعلي مستوى األعمال ٢٠١٩جنیھ في الربع األول من 
ملیون جنیھ  ٣٫٠٩الشركة خالل نفس الفترة خسارة في األرباح بقیمة 

ملیون جنیھ خالل  ١٫٧٤اضي، مقابل صافي خسارة بلغ حتى مارس الم
ً بلغت ٢٠١٩ت الشركة خالل الفترة ذاتھا من العام الماضي.وحقق ، أرباحا

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

ملیون جنیھ، مقابل  ١٢٩٫٤٣في العام الماضي إلى  إیرادات الشركة
ام السابق لھ.وعلى مستوى األعمال ملیون جنیھ بالع ١٣٩٫٨إیرادات بلغت 

ابل أرباح ملیون جنیھ، مق ٤٫٥٤المستقلة، تحولت الشركة للخسائر بقیمة 
  .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٧٠٣٫٧بلغت 

  

  

  

ملیون جنیھ استثمارات خالل  ٢٠٠اإلسكندریة لألدویة تضخ 
٢٠٢١-٢٠٢٠ 

االسكندریة لالدویة والصناعات الكیماویة كشفت شركة 
)AXPH ٢٠٢٠ملیون جنیھ خالل  ٢٠٠)، عن ضخ أكثر من-

في صورة استثمارات مباشرة بھدف زیادة حصتھا من  ٢٠٢١
اء والمستلزمات الطبیة في مصر، وفتح أسواق تصدیر سوق الدو

ھذه  جدیدة.وأكد عالء الدین دراز رئیس مجلس إدارة الشركة، أن
ارات تعد األضخم في مجال صناعة الدواء ھذا العام، خاصة االستثم

في ظل التداعیات االقتصادیة لجائحة فیروس كورونا المستجد 
ام.وأوضح دراز في بیان وتأثیراتھا على مناخ االستثمار بوجھ ع

صادر الیوم األحد، أن الشركة أنشأت أول خط إلنتاج الكمامات 
لعالم، یعمل بتكنولوجیا التعقیم المعقمة للكبار واألطفال في مصر وا

 ٤والتغلیف لكل كمامة على حدي، بطاقة إنتاجیة تصل ألكثر من 
ً.وذكر أن جمیع مراحل اإلنتاج تتم آلیا د ون ملیون كمامة شھریا

تعبئة)، وأن الكمامات یتم  -تغلیف -تدخل اى عنصر بشري (انتاج
ر المنسوج بالمائة من مادة البولي برولین الغی١٠٠تصنیعھا بنسبة 

والتي تساعد فى الحد من انتشار الفیروسات والبكتریا، وتتكون من 
ثالث طبقات ودعامة لألنف ومتوفرة بمختلف االلوان التى تناسب 

رة المصریة، كما أنشأت الشركة ایضا مجموعة جمیع افراد األس
خطوط انتاج جدیدة للمطھرات وقفازات الید الطبیة.وأضاف أنھ في 

ركة لتلبیة احتیاجات السوق المصري من االدویة إطار خطط الش
والمستلزمات الطبیة قامت الشركة بشراء خطي انتاج كاملین 

راص، وماكینات أحدھما لبنج االسنان والثاني لتعبئة وتغلیف االق
كبس أقراص جدیدة، باإلضافة لخط إلنتاج مستحضرات األفالم 

فضال عن " بدیلة األقراص، ODFسریعة االمتصاص المعقمة "
رفع كفاءة خطوط اإلنتاج الحالیة، واستكمال أعمال تطویر المناطق 
العقیمة طبقا ألعلى المعاییر واالشتراطات الدولیة، وإنشاء 

وتطویر محطتي الكھرباء ومعالجة المیاه  مجموعة مخازن جدیدة،
التابعة للشركةوأكد أن التراجع الملحوظ في اعداد المصابین خالل 

ة، یعد دلیال واضحا على كفاءة بروتوكوالت العالج األیام األخیر
التي وضعتھا منظومة الطب الوقائي والمنظومة الصحیة بشكل 

المعملیة إلنتاج  عام، الفتا إلى أن مصر بدأت مبكرا في التجارب
لقاحات محتملة لفیروس كورونا، وأن ما قامت بھ االجھزة المعنیة 

لخاص العاملة في مجال وشركات قطاع األعمال وشركات القطاع ا
تصنیع الدواء والمستلزمات الطبیة، یعد مثال یحتذى بھ في التعاون 
المشترك لعبور األزمات. ولفت الى أن جائحة "كورونا" رفعت 

الطلب على منتجات بعینھا، لذلك حرصت اإلسكندریة  معدالت
لألدویة على توفیرھا وتصنیعھا وفقا ألعلى معاییر الجودة العالمیة 

وفیر احتیاجات المنظومة الصحیة، وتلبیة الطلب المحلي ووضع لت
خطط مرحلیة للتصدیر.یشار إلي أن الشركة سجلت صافي ربح 

حتى نھایة مایو  ٢٠١٩و ملیون جنیھ منذ بدایة یولی ١٥٠٫٥٦بلغ 
ً خالل نفس الفترة من  ١١٢٫٦، مقابل ٢٠٢٠ ملیون جنیھ أرباحا

إیرادات نشاط الشركة خالل  العام المالي السابق لھ.فیما ارتفعت
 ٧٩٢٫٥٩ملیون جنیھ بنھایة مایو، مقابل  ٩٥٠٫٦٢الفترة إلى 

  .٢٠١٩-٢٠١٨ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي 



 

 

  والسوق  القتصادأخبار ا نظرة على
  عام  ١٤انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستویاتھ منذ 

یظل معدل التضخم من أھم المؤشرات االقتصادیة التي تتمحور حولھا 
عملیة صیاغة سیاسات الدولة على الصعید االقتصادي، لما لھا من دالالت 

فز وانعكاسات آنیة على حیاة المواطنین من جھة، وتأثیر على حوا
االستثمار من جھة أخرى، وقد نجحت السیاسات المالیة للدولة المصریة 

واء الضغوط التضخمیة والسیطرة على أسعار السلع الغذائیة خالل في احت
وفي ھذا الصدد، أصدر المركز اآلونة األخیرة بحسب المؤشرات واألرقام.

ً سلط من خ ً تضمن إنفوجرافا اللھ اإلعالمي لمجلس الوزراء، تقریرا
أفضل  ٢٠١٩/٢٠٢٠الضوء على تحقیق معدل التضخم خالل عام 

ً ( ١٤مستوى لھ منذ  ) بعد انخفاضھ لمستویات قیاسیة ٢٠٠٥/٢٠٠٦عاما
ً للتقریر، فقد سجل المتوسط السنوي بفضل انخفاض أسعار الغذاء. ووفقا

عام  %١٣٫٩، مقارنة بـ ٢٠١٩/٢٠٢٠عام  %٥٫٧لمعدل التضخم العام 
عام  %٢٣٫٥، و٢٠١٧/٢٠١٨عام  %٢٠٫٩و، ٢٠١٨/٢٠١٩
عام  %١٠٫٩، و٢٠١٥/٢٠١٦عام  %١٠٫٢، و٢٠١٦/٢٠١٧
یأتي االنخفاض الذي شھده معدل التضخم العام بعدما سجل .٢٠٠٦/٢٠٠٧

شھور خالل  ٧معدل التغیر الشھري ألسعار الغذاء معدالت سالبة في 
 %٠٫٤-، و٢٠٢٠في یونیو  %١٫٤-، لیسجل ٢٠١٩/٢٠٢٠العام المالي 

في دیسمبر  %٠٫٥-، و٢٠٢٠في فبرایر  %٠٫١-، و٢٠٢٠في مایو 
خالل شھري أكتوبر  %١٫٨-، و٢٠١٩ي نوفمبر ف %١٫٥-، و٢٠١٩

ورصد التقریر، تسجیل معدل التضخم العام مستوى أدنى .٢٠١٩وسبتمبر 
، حیث ٢٠٢٠) لنھایة عام %٣(± %٩من مستھدفات البنك المركزي 

 %٥٫١، بینما سجل ٢٠٢٠في یونیو  %٥٫٦سجل معدل التضخم العام 
في سبتمبر  %٤٫٨، و٢٠١٩في دیسمبر  %٧٫١، و٢٠٢٠في مارس 

، ٢٠١٩في مارس  %١٤٫٢، و٢٠١٩في یونیو  %٩٫٤، و٢٠١٩
ً بأن البنك المركزي قد نجح في تحقیق ٢٠١٨في دیسمبر  %١٢و ، علما

جاء في ).%٣(± %١٣، وقد تم تقدیرھا بـ ٢٠١٨مستھدفات نھایة عام 
ً، التق أن معدل التضخم األساسي سجل أفضل مستوى لھ منذ ریر أیضا

، مقارنة بـ ٢٠٢٠في یونیو  %١، بنسبة ٢٠٠٥ر عام إطالق المؤش
في  %٨٫٨، و٢٠١٦في یونیو  %١٢٫٤، و٢٠١٨في یونیو  %١٠٫٩
، ٢٠١٠في یونیو  %٦٫٧، و٢٠١٢في یونیو  %٧، و٢٠١٤یونیو 

ً بأن معدل ٢٠٠٦في یونیو  %٦٫٣، و٢٠٠٨في یونیو  %٢٠٫٧و ، علما
  .٢٠٠٥في یونیو  %٣٫٥التضخم األساسي قد سجل 

  ٢٠٢٠خالل یونیو  %٥واردات مصر غیر البترولیة تتراجع 

أعلنت الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تراجع حجم 
ة بالمائ ٥ملیون دوالر بنسبة  ٢٦٣واردات مصر غیر البترولیة بقیمة 

وأضافت الھیئة في تقریرھا خالل یونیو الماضي، على أساس سنوي.
الشھري الیوم االحد، أن حجم واردات مصر غیر البترولیة خالل یونیو 

ملیار جنیھ خالل نفس  ٥٫٥٦٥ملیار دوالر، مقابل  ٥٫٣٠٣الماضي بلغت 
ً لوكالة أنباء الشرق األوسط ریر وأشار التق.الفترة من العام الماضي، وفقا

قطاعات أبرزھا " الغزل والنسیج" والذى  ٩الشھري إلى تراجع واردات 
ملیون دوالر مقارنة  ١٦٠بالمائة لیبلغ في یونیو الماضي  ٤٢تراجع بنحو 

، یلیھ واردات "الصناعات الیدویة" ٢٠١٩ملیون دوالر في یونیو  ٢٧٧
 ٣٥ملیون دوالر مقارنة بـ ٢٦بالمائة لتسجل  ٢٧والتي تراجعت بنحو 

وذكر أن واردات " الجلود واألحذیة والمنتجات الجلدیة" ملیون دوالر .
مالیین دوالر خالل یونیو الماضي  ١٠بالمائة لتسجل  ٢٣انخفضت بنحو 

كما انخفضت واردات .٢٠١٩ملیون دوالر في یونیو  ١٣مقارنة بنحو 

  
   ٢٠٢٠/٢٠١٩خالل العام المالي  %٣٫٨اتج المحلي نمو الن

اجتمع السید الرئیس عبد الفتاح السیسي أمس مع السید الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء، والسید الدكتور محمد معیط، 
وزیر المالیة، والسید ھشام توفیق، وزیر قطاع األعمال العام، والسید 

للسیاسات المالیة، والدكتور إیھاب أبو أحمد كجوك، نائب وزیر المالیة 
وصرح المتحدث الرسمي عیش، نائب وزیر المالیة للخزامة العامة.

باسم رئاسة الجمھوریة بأن االجتماع تناول عرض المؤشرات 
والتقدیرات األولیة لألداء المالي للسنة المالیة المنتھیة 

ة إلى أن وفي ھذا اإلطار، أشار السید وزیر المالی.٢٠١٩/٢٠٢٠
البیانات األولیة ألداء الموازنة تشیر إلى تحقیق نتائج مالیة أفضل من 
المستھدف عقب ظھور جائحة كورونا، حیث سیستمر انخفاض نسبة 

، مع تحقیق فائض أولي للعام %٧،٨العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 
 %١،٨ملیار جنیھ، وھو حوالي  ١٠٥الثالث على التوالي قدره نحو 

، حیث تعد %٣٫٨كما تحقق معدل نمو للناتج المحلي قدره الناتج.من 
مصر من الدول المحدودة للغایة على مستوى العالم التي استطاعت أن 

في ظل تداعیات جائحة  ٢٠٢٠تحقق معدل نمو حقیقي خالل عام 
ً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیة،  كورونا طبقا

ً عن أن م عدل النمو بھا یعتبر ھو األعلى على مستوى معظم فضال
الدول الناشئة، كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القلیلة التي 
استطاعت تخفیض نسبة المدیونیة للناتج المحلي خالل العام المالي 
الماضي، حیث من المقدر أن تصل نسبة دین أجھزة الموازنة إلى 

ً بـ، مق٢٠٢٠من الناتج في یونیو  %٨٦،١ من الناتج في  %٩٠،٤ارنة
، وھو ما یعكس الجھد المبذول خالل األعوام السابقة في ٢٠١٩یونیو 

ھذا اإلطار، وكذا نجاح الحكومة المصریة في التعامل مع تداعیات 
وقد وجھ السید الرئیس باالستمرار جائحة كورونا بشكل متوازن وسلیم.

قتصادیة والمالیة، في العمل على التحسین المتواصل للمؤشرات اال
خاصة معدالت التشغیل وتوفیر فرص العمل، وخفض عجز الموازنة 
ً عن زیادة معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي،  والدین العام، فضال
على نحو یمكن الدولة من توفیر موارد إضافیة للمساھمة في رفع 
ً عن تخفیف األعباء  مستوى معیشة المواطنین وجودة حیاتھم، فضال

ً واألولى بالرعایة في المجتمع.ع وأضاف لى الفئات األكثر احتیاجا
المتحدث الرسمي أن السید وزیر المالیة أوضح خالل االجتماع أن 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠المؤشرات المالیة المبدئیة لموازنة العام المالي المنتھي 
ً على أكثر من صعید، وذلك على الرغم من  ً كبیرا قد أظھرت تحسنا

لوقائیة واالستباقیة التي اتخذتھا الحكومة المصریة اإلجراءات ا
للسیطرة والحد من التداعیات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنین 

ملیار جنیھ  ١٠٠والقطاع االقتصادي، ال سیما من خالل تخصیص 
لمكافحة فیروس كورونا وتخفیف العبء المالي على األنشطة 

كما أشار الدكتور محمد معیط .االقتصادیة والمواطنین األكثر تضرراً 
إلى أنھ على الرغم من تباطؤ النشاط االقتصادي بسبب جائحة كورونا، 
إال أن البیانات األولیة تشیر إلى أن إجمالي إیرادات الموازنة قد حققت 
ً بحصیلة العام السابق، وذلك في ضوء  ارتفاع لمعدل النمو مقارنة

عمال العام وأرباح البنوك فائض الھیئات االقتصادیة وشركات قطاع األ
ً عن المساھمة اإلیجابیة لقطاع البترول  العامة المحولة للخزانة، فضال

كما تم استعراض ما تم في الموازنة العامة للمرة األولى منذ سنوات.
خالل العام المالي الماضي من التوسع في االنفاق على االستثمارات 

االقتصادي وبرامج الحمایة الحكومیة ومجاالت التنمیة ودعم النشاط 



 

 

 ٢٨ملیون دوالر مقابل  ٢٤بالمائة لتسجل  ١٥"المالبس الجاھزة" بنحو 
ملیون  ١٤ملیون دوالر ، كما انخفضت واردات " المفروشات " لتبلغ 

 ٢٠١٩ملیون دوالر خالل یونیو  ١٦دوالر خالل یونیو الماضي مقارنة بـ 
لسلع الھندسیة وإنخفضت واردات " ابالمائة. ١٢بنسبة تراجع بلغت 

ملیار دوالر مقارنة  ١٫٤١٢بالمائة لتسجل  ١١واإللكترونیة " بنحو 
ملیار دوالر، كما تراجعت كال من واردات "الحاصالت  ١٫٥٨٤

  الزراعیة"،" المنتجات الكیماویة واألسمدة" و"مواد البناء".

وزیر قطاع األعمال: إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسیج فى العالم خالل 
  اً شھر ١٤

قال ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال أن الوزارة بدأت تنفیذ مشروع أكبر 
مصنع للغزل والنسیج بالعالم في المحلة الكبرى حیث من المقرر االنتھاء 

ا. ١٤منھ خالل  ً صدى “واضاف توفیق خالل مداخلة ھاتفیة عبر قناة شھر
ملیارات  ١٠رات البلد انھ یتم تنفیذ مصانع جدیدة للمالبس القطنیة باستثما

جنیھ موضحا انھ خالل عامین سیتم االنتھاء من خطة تطویر مصانع 
ولفت إلى أن الصباغة والتجھیز ھي أصعب الغزل والنسیج والمحالج.

عملیات النھوض بقطاع الغزل والنسیج ونستعین في ذلك بخبرات 
  وشركات أجنبیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

االجتماعیة، وذلك على الرغم من زیادة اإلنفاق المرتبط بانتشار جائحة 
  كورونا.

ً بعد إعادة حركة  ١٠٠٠مصر تستقبل قرابة  سائح أجنبي یومیا
  الطیران الدولي

قال د. خالد عناني، وزیر السیاحة واآلثار المصري، إن بالده استقبلت 
ذ بدایة الشھر الجاري وحتى نھایة األسبوع ألف سائح من ٢٢ما یقارب 

وأضاف الوزیر المصري، سائح یومیا). ١٠٠٠الماضي (ما یقرب من 
في لقاء مع سي إن بي سي عربیة، أن المحافظات السیاحیة التي تستقبل 

وأشار السیاح حالیا في مصر سجلت "صفر" إصابات بفیروس كورونا.
السیاح الوافیدن یعكس مدى الثقة الوزیر المصري، إلى أن زیادة معدل 

في اإلجراءات االحترازیة المتخذة في مكافحة فیروس كورونا، الفتا 
إلى أن كل السیاح الوافدین إلى مصر لم یسجلوا عقب عودتھم إلى 

وأكد أن كل المحافظات التى تم بالدھم أي إصابات أو اشتباه بكورونا.
اسات تتعلق بالكثافة السكانیة، السماح باستقبال السیاح كان بناء على در

 ٣مشیرا إلى أن مصر بدأت في تحریك السیاحة الداخلیة في 
قال وزیر السیاحة واآلثار المصري د. خالد عناني إن بالده محافظات.

تدرس حالیا كافة المتغیرات لتحدید موعد نھائي الستئناف النشاط 
  السیاحي بكامل طاقتھ في كل محافظات الجمھوریة.



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
مستویات ما قبل مبیعات التجزئة البریطانیة تقفز في یونیو مقتربة من 

  قیود كورونا 
نمت مبیعات التجزئة البریطانیة بوتیرة أقوى من المتوقع في یونیو 
حزیران وعادت تقریبا إلى مستویاتھا قبل تطبیق إجراءات العزل العام إذ 
عاودت المتاجر غیر األساسیة في إنجلترا فتح أبوابھا أمام الجمھور في 

وزادت مبیعات التجزئة في یونیو منتصف الشھر، وفق ما قالتھ رویترز.
بالمئة مقارنة مع مایو أیار، ما یزید عن نمو متوقع  ١٣٫٩حزیران بنسبة 

بنسبة ثمانیة بالمئة في استطالع أجرتھ رویترز آلراء خبراء في 
 ١٫٦، انخفضت المبیعات ٢٠١٩ع یونیو حزیران مومقارنة االقتصاد.

ي النسبة التي توقعھا استطالع بالمئة وھ ٦٫٤بالمئة، وھو تراجع یقل عن 
ومستوى المبیعات في الشھر الماضي منخفض بنسبة ھامشیة فقط رویترز.
بالمئة مقارنة مع فبرایر شباط، الشھر الذي سبق تطبیق  ٠٫٦قدرھا 

وباستثناء مبیعات الوقود، التي تعرضت لضغوط إجراءات العزل العام.
 ٢٫٤مستوى المبیعات مرتفع  بسبب قلة التنقل وبقیة أنواع السفر، فإن

وانكمش اقتصاد بریطانیا بأكثر من .بالمئة مقارنة مع مستواه في فبرایر
الربع في مارس آذار وأبریل نیسان بحسب بیانات رسمیة، وتعافى قلیال 
فحسب في مایو أیار حین جرى تخفیف إجراءات العزل العام بشكل 

مارس آذار إلبطاء انتشار  ٢٣محدود. وجرى فرض تلك اإلجراءات في 
وتظھر األرقام الصادرة یوم الجمعة أن مبیعات التجزئة .١٩-مرض كوفید

بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع الثالثة أشھر األولى من  ٩٫٥انخفضت 
وانخفض اإلنفاق عبر اإلنترنت، الذي ارتفع في بدایة تطبیق العام.

اإلنفاق إذ استطاع المتسوقون إجراءات العزل العام، كحصة من إجمالي 
یونیو حزیران فصاعدا.  ١٥في إنجلترا العودة إلى المتاجر اعتبارا من 

بالمئة یظل مرتفعا بكثیر  ٣١٫٨لكن نمو اإلنفاق عبر اإلنترنت عند نسبة 
وما زالت معنویات بالمئة. ٢٠البالغ عن المستوى المسجل في فبرایر 

جل قبل أن یضرب فیروس كورونا بریطانیا المستھلكین دون مستواھا المس
ُشر في وقت سابق یوم الجمعة، وأعلنت المقاھي والمطاعم  بحسب مسح ن

  .عن طلب فاتر منذ أعادت فتح أبوابھا في الرابع من یولیو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,434.00  0.10% السعودیة

 DFMGI 2,063.00  0.19%  دبي
 ADI 4,297.00 0.84% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,862.09  -0.26% الكویت

 BSEX 1,283.60 -0.08% البحرین
 GENERAL 9,375.00 0.08% قطر

 MASI 10,222.00 -0.06% المغرب
 TUN20 6,597.00 0.48% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,469.89 -0.68% أمریكا
 S&P 500 3,215.63  -0.62% أمریكا

 NASDAQ 10,363.18 -0.94% كاأمری
 FTSE 100 6,111.30 -0.20% لندن
 DAX 12,860.59  0.18% أمانیا

 Nikkei 225 22,715.85  -0.16% الیابان
 %1.75 1,934.30 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.53- 43.11 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.51-  41.08 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  



 

 

  التغطیةالشركات تحت 

رأس المال   السھم سعر  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.  107.4  %36.5  5.31  شراء  3,473.7  3.89  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %127.5  13.01  شراء  3,107.5  5.72  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.8  7.3  7.0 %28.8 9.16  شراء 221.9 7.11  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

A.T.LEASE ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم مجاني لكل سھم اصلي ٠٫٢٢٥٨٠٧٠٧١٢  أیة.تي.لیس-للتأجیر التمویلي التوفیق  
  ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم ) لكل سھم اصلي ٠٫٢٥(  ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة

 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  نھایة الحقتاریخ   قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  اكتوبر فارما
  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٥٠  النساجون الشرقیون للسجاد

  ١٠/٠٨/٢٠٢٠  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٢٥  الجوھره -العز للسیرامیك و البورسلین 
  ١٣/٠٨/٢٠٢٠  ١٥/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٤١٦٧الثانى قیمتھ القسط   الوطنیة للغاز (ناتجاس)

  ١٧/٠٨/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٣٧٥القسط الثانى   رواد -رواد السیاحة 
  ٢٦/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٠٥القسط الثانى   الماكو -النصر لصناعة المحوالت 

  ٣١/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر

  

  ةالجمعیات العمومی
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
  فیدیو كونفرانس )بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة (   عادیة  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠

  ستثماراتسي أي كابیتال القابضة لال  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
السادس من  –الشیخ زاید  –یولیو  ٢٦امتداد محور  – ٤٠بالدور الثالث مبنى جالیریا   عادیة

الجیزة و سیتم التصویت الكترونیا من خالل نظام التصویت االلكترونى  –اكتوبر 
Emagles لشركة مصر لنشر المعلومات  

  الجیزة –العجوزة  –شارع النیل  ١٣٤للشركة  بالمركز الرئیسى  غیر عادیة  النیل لحلیج االقطان  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  مھندسون و مقاولون -سامكریت مصر   ٢٩/٠٧/٢٠٢٠
  الجیزة –طریق المنصوریة الھرم  ٨بالعنوان   عادیة

غیر و عادیة  جولدن كوست السخنة لالستثمار السیاحى  ٠٢/٠٨/٢٠٢٠
  عادیة

شارع  ٩٨تنمیة السیاحیة الكائن بنظام التصویت االلكترونى بمقر شركة سكاى الیت لل
  القاھرة –مصر الجدیدة  –الثورة 

غیر و عادیة  جنوب الوادى لالسمنت  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠
  الجیزة -الدقى  –میدان ابن عفان  ١بمقر الشركة الرئیسى   عادیة

  لبحر االحمربمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة ا  عادیة  للمنتجعات السیاحیةالمصریة   ٠٦/٠٨/٢٠٢٠

  

  



 

 

  )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 62.7 -0.54 24.45- 574,367 35,946,532 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
11.90 -0.17 21.30- 6,275 74,823 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.04 2.97 19.38- 358,265 371,249 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.81 4.12 28.27- 1,245,920 7,144,062 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
15.30 8.28 8.71- 5,490,772 82,530,152 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.31 0.32 43.71- 2,824,657 17,887,524 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.95 5.32 14.95- 1,019,691 5,009,358 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
26.97 0.00 38.00- 541 14,602 45.15 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
8.05 -0.37 6.40- 64,410 499,078 10.10 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
2.81 2.18 41.94- 3,372,669 9,470,277 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
13.01 3.34 27.55 572,404 7,382,547 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.00 3.49 15.79- 1,080,816 8,568,914 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
13.10 0.00 5.62- 96,330 1,251,433 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 
68.50 2.24 31.51- 16,055 1,095,751 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -واالستثمارللتنمیھ 

OCDI 
11.16 -2.11 15.65- 3,691,459 42,029,000 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.36 0.44 44.72- 8,828,961 11,983,734 3.72 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
5.90 -1.50 74.75- 845,864 5,030,908 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.11 5.53 31.73- 3,165,911 19,177,434 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.33 -0.75 24.22- 5,439,521 7,282,188 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.33 3.10 35.64- 3,452,452 8,010,853 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.14 -0.05 43.54- 3,755,711 8,127,315 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.64 4.00 30.80- 4,588,693 16,535,476 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.72 2.14 44.47- 2,114,915 12,131,765 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.90 -0.76 40.91- 525,740 2,064,257 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.22 1.37 21.83- 1,541,483 3,444,415 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.38 2.15 29.83- 40,128,436 15,271,071 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.34 0.90 44.08- 4,583,739 6,200,516 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
3.89 1.30 27.43- 828,551 3,219,618 6.24 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.58 -2.87 4.49- 6,102,219 3,572,956 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.28 1.27 26.63- 22,578,773 29,219,592 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 ذاھ یستند
 وقت في فیھاموثوق  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 المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) حقالمال 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 أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة
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