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 1 التحلٌل المالى | إدارة البحوث | لتداول االوراق المالٌة (   EAC)المصرٌة العربٌة ثمار 

للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشركة المصر

 .ات المهنٌةمصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌر

 

 0303 ماٌو 30|  االحد

 ||اخبار عامة 

  رئٌس اللجنة العلمٌة لمكافحة  - حاالت وفاة 9و..إصابة جدٌدة بفٌروس كورونا 092الصحة المصرٌة تسجل

فً مصر، ولكن التزام " 99-كوفٌد"نحن نقترب من ذروة تفشً وباء : ةفٌروس كورونا فً وزارة الصح

 .اطنٌن بدأ فً التراجع خالل رمضانالمو

 ||هامة مواعٌد 

 ماٌو 5ٌصدر ٌوم الثالثاء  مإشر مدٌري المشترٌات لمصر والسعودٌة واإلمارات. 

 || اخبار االقتصاد المحلى

 المقبلخطة استثنائٌة لالقتصاد المصرى فى العام المالى : وزٌرة التخطٌط. 

قالت الدكتورة هالة السعٌد، وزٌرة التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة إن خطة الدولة فى العام المالى المقبل 

اتها”استثنائٌة“تعد  ٌّ  "البورصة".، وتختلؾ عن سواها فى توّجهاتها وُمستهدفاتها وأولو

 «المال."«كورونا»حزمة ـِّصرٌة ضمن المملٌون دوالر للبنوك  253ٌخصص « األوروبى إلعادة اإلعمار" 

  المال."البرلمان ٌصوت على قانون البنك المركزى الجدٌد / الٌوم" 

 لقطاع الصناعة« منحة»إلى « وروناك»الحكومة تسعى لتحوٌل محنة  : وزٌر المالٌة. 

ملٌارات جنٌه قٌمة خفض أسعار الؽاز والكهرباء  ٠١الخزانة العامة تتحمل  ًتشجًٌعا لإلنتاج المحل 

للسٌاحة »ولة فً أرباح القابضة ملٌون جنٌه باقً حصة الد ٨٠،٤تؤجٌل سداد  ةألنشطة الصناع

 ٦إسقاط الضرٌبة العقارٌة على المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة  عن العام المالً الماضً« والفنادق

 "          مجلس الوزراء ." ؼرامات نأشهر دو ٣وإرجاء سداد المستحقات وتقسٌط .. أشهر

 «على االقتصاد« كورونا»تعد سٌنارٌو متكامال لتداعٌات « الؽرفة األمرٌكٌة. 

هبوط مرجح لعائدات التصدٌر - استمرار نزٌؾ السٌاحة وقناة السوٌس وتحوٌالت المصرٌٌن فى الخارج

 "المال"-وأزمة فى المواد الخام.. 0303طوال % 05بنسبة 

  جنٌه خالل البنوك التجارٌة فً مصر وفرت الدوالر للمستثمرٌن خالل مارس، بما ساعد على استقرار ال: روتٌرز

 .ة، والتً أثرت على مصر واألسواق العالم0392ٌفً إعادة ألزمة األسواق الناشئة فً عام  "موجة بٌع السندات

على أساس شهري فً % 55كان صافً األصول األجنبٌة لدى البنوك المصرٌة سجل تراجعا بنسبة 

وذلك وفقا لبٌانات  الماضً،ملٌار جنٌه فً فبراٌر  052852من  ملٌار جنٌه، 196.66 مارس لٌصل إلى

ملٌار جنٌه، بعد أن دفعت تداعٌات جائحة  910890وجاء التراجع، الذي بلؽت قٌمته  .البنك المركزي

سحب  إلى تدفق رإوس األموال خارج مصر واألسواق الناشئة األخرى، مما أدى إلى" 99-كوفٌد"

وارتفع صافً الخصوم لدى البنوك التجارٌة بقٌمة . من األسواق الناشئة ملٌار دوالر 20المستثمرٌن 

 "بلومبرج-روٌترز".ملٌار جنٌه 059801ملٌار جنٌه على أساس شهري فً مارس، لٌصل إلى  95813

 ||اخبار الشركات  

  بتعامالت األسبوع الماضً% 53ترتفع « أوراسكوم لالستثمار»شهادة إٌداع. 

 ”القابضة أوراسكوم لالستثمار“ارتفعت شهادة إٌداع 

https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=5846e6b347&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=5846e6b347&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=5846e6b347&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=5846e6b347&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=2485acb8b6&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=2485acb8b6&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=2485acb8b6&e=1b372bb45f
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 خالل تعامالت شهادات اإلٌداع المصرٌة % 53بحوالً  

 3835األسبوع الماضً، وسجلت ” لندن“المدرجة ببورصة 

 ” هٌرمس“وعلى صعٌد آخر، تراجعت شهادة إٌداع .دوالر 

صعوًدا محدوًدا ” التجاري الدولً“دوالر، فٌما حققت شهادة إٌداع  9852، وسجلت %05بحوالً 

المصرٌة ”و” إٌدٌتا للصناعات الؽذائٌة“فٌما ظلت شهادتا إٌداع .دوالر 0825 ، وسجلت%982بحوالً 

 "المال".دوالر على التوالً 0890و  0802ثابتة عند نفس الحدود السعرٌة عند ” لالتصاالت

  خالل أٌام« أسطول للنقل»فى « راٌة»من حصة % 50على « بارادٌم لوجٌستكس»اتمام صفقة استحواذ. 

أعلنت فى فبراٌر الماضى فى بٌان مرسل للبورصة المصرٌة عـن تلقٌها « راٌـة القابضة»ٌذكر أن 

 31عرضا مـن شركة بـارادٌـم لوجٌستكس المحدودة، المسجلة فى جزر فٌرجن البرٌطانٌة، لشراء 

ملٌون جنٌه،  900بقٌمة تقدر بنحو  %1080ة ، المملوكة للمجموعة بنسب«أسطول»من أسهم %

وأضـافـت المصادر أن االتـفـاق بٌن  .الشركة مجلس إدارتها لعقد اجتماع طارئ ، لمناقشته ودعت

فى أسطول « راٌة»ٌنص على إمكانٌة بٌع باقى حصة « بـارادٌـم لوجٌتستٌكس»و« راٌــة القابضة»

كة إلى أن حق إدارة شروأشارت المصادر  .للنقل البرى عقب مرور عام من تارٌخ توقٌع عقود الصفقة

خالل الفترة المقبلة، وستعمل على استؽالل قٌمة « راٌة القابضة»أسطول للنقل البرى سٌبقى فى ٌد 

« أسطول للنقل البرى»وٌبلػ رأسمال شركة  المصرفٌة.البٌع فى تموٌل توسعاتها باألنشطة المالٌة ؼٌر

وتدٌر راٌة  .ثقٌل سٌارة نقل 053موظؾ، فٌما تمتلك  133ملٌون جنٌه، وٌعمل بها أكثر من  53نحو 

شركات تابعة، تعمل فى تكنولوجٌا المعلومات، وتعهٌد  93القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 

مراكز البٌانات، واالتصاالت، والمبانى الذكٌة، واإللكترونٌات االستهالكٌة، واألؼذٌة والمشروبات، 

 "المال."ونىوالنقل البرى، وإعادة تدوٌر البالستٌك، ووسائل الدفع اإللكتر

 “أشهر 9ملٌار جنٌه خالل  989تتحول لخسارة ” مصر لأللومنٌوم. 

أشهر من العام المالً  9ملٌار جنٌه خالل أول  9832إلى خسارة ” مصر لأللومنٌوم“تحولت شركة 

-0392ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العام المالً  29980الحالً، مقارنة بصافً أرباح 

ملٌار جنٌه، مقابل إجمالً  5852الشركة خالل التسعة أشهر لتصل إلى  وانخفضت مبٌعات.0399

وأرجعت الشركة تحولها للخسارة .ملٌار جنٌه خالل نفس الفترة من العام المالً الماضً 9895مبٌعات 

إلى زٌادة عوامل التكلفة فً العملٌة اإلنتاجٌة وخاصة الطاقة الكهربائٌة، وانخفاض سعر صرؾ الدوالر 

بجانب .لجنٌه، وأٌضا االنخفاض الحاد فً السعر األساسً للمعدن ببورصة المعادن العالمٌة بلندنمقابل ا

انخفاض عوائد االستثمارات المالٌة نتٌجة انخفاض معدالت العائد علٌها وتنازل الشركة عن جزء كبٌر 

 "البورصة".من استثماراتها المالٌة لسداد التزاماتها

 0303الكٌنً بعد " فٌر.ماي" فً االستفادة من صفقة  التجاري الدولً ٌبدأ: مودٌز. 

على حصة فً بنك ماي فٌر الكٌنً  البنك التجاري مصر قالت وكالة مودٌز للتصنٌؾ االئتمانً أن استحواذ

الوكالة فً تقرٌر حدٌث، أن االستحواذ ٌمكن وأوضحت .-التجاري -على المصرؾ  سٌنعكس إٌجابٌا

التجار الدولً االستفادة من فرص النمو اإلقلٌمً ، ال سٌما فً مجال التموٌل التجاري ، واكتساب 

الخبرة المصرفٌة الرقمٌة و المعامالت عبر الهاتؾ المحمول للبنوك الكٌنٌة ونشر هذه المعرفة فً 

ه فً ظل انتشار فٌروس كورونا فمن المتوقع أن ٌبدأ انعكاس أن وأشارت الوكالة، إلى.السوق المصري

وبحسب التقرٌر، ٌعتبر القطاع المصرفً الكٌنً من بٌن .0303فوائد عملٌة االستحواذ بعد انتهاء عام 

أكثر القطاعات ربحٌة فً المنطقة والتً تعززه رفع حدود أسعار الفائدة على القروض والذي تم 

https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks/COMI
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 "مباشر".0399فً وإزالتها  0391وضعها فً 

  على تتعاقد لمجموعة بوروتو جروب  إحدى الشركات التابعة 

 ً دانا فً المنٌا الجدٌدة إلقامة مشروع سٌاحف 55تطوٌر 

 .جنًٌها لسعر المتر 9903مقابل 

حمد رجب، آلٌه التخصٌص المباشر، تبًعا لتصرٌحات م ملٌون جنٌه دفعة مقدمة فً إطار 23وتم سداد 

 "صحٌفة الشروق ".رئٌس جهاز المدٌنة

  المال." مالٌٌن جنٌه إٌرادات من جهاز البكترٌا 5نتوقع : سبٌد مٌدٌكال" 

مالٌٌن جنٌه من  5مات الصحٌة إنها تتوقع اٌرادات بقٌمة المتخصصة فى الخد شركة سبٌد مٌدٌكال قالت

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة الٌوم .جهاز تحلٌل البكترٌا الجدٌد المضاؾ إلى معاملها تشؽٌل 

الخمٌس إن تلك التقدٌرات سبقت ظهور فٌروس كوورنا، وٌجرى مراجعتها اآلن لبٌان مدى تؤثرها 

لتحلٌل البكترٌا فى مدة  جدٌد جهاز أمس األربعاء عن إضافة ٌدٌكالوأفصحت سبٌد م.بالوضع من عدمه

وقالت الشركة إن هذا .ساعة، مقارنة بالتحلٌل الٌدوى الذى ٌستؽرق أسبوعا 52وجٌزة تصل إلى 

موجود فى المركز الرئٌسى للشركة فقط وٌخدم كل فروعها  ”Automated Blood Culture“ الجهاز

 "المال".ومعاملها

 مباشر." قرار إلؽاء زٌادة رأس المالبعد " العروبة"حصة الشركة فً % 5589: أجواء" 

 المال." لٌسٌكو مصر تعٌد فتح أحد المصانع وتؽلق آخر أسبوعٌن بسبب كورونا" 

بمدٌنة برج العرب ” السٌرامٌك الدولٌة“أعلنت الشركة عن إؼالق مصنع آخر تابع إلحدى شركاتها  

من إجمالى إنتاج مجموعة % 55 وٌنتج مصنع السٌرامٌك الدولٌة حوالى .الجدٌدة لمدة أسبوعٌن أٌضا

من إجمالى إنتاج % 05حوالى العائد للعمل كما تنتج شركة لٌسٌكو الخزفٌة . لٌسٌكو مصر من البالط 

 "المال". المجموعة

 “البورصة." %9389لـ” داٌس“ترفع حصتها فً رأسمال ” تارجٌت لالستثمار العقاري" 

  أشهر 9فً % 900أرباح العربٌة لألدوٌة تقفز. 

 09815ملٌون جنٌه منذ بداٌة ٌولٌو حتى نهاٌة مارس الماضً، مقابل  53800سجلت صافً ربح بلػ 

 "مباشر".ملٌون جنٌه أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضً

  أشهر 9ملٌون جنٌه فً  52ترتفع إلى " العامة للصوامع"أرباح 

 55855نهاٌة مارس الماضً، مقابل ملٌون جنٌه منذ بداٌة ٌولٌو حتى  52805سجلت صافً ربح بلػ  

 "مباشر".ملٌون جنٌه أرباح خالل نفس الفترة من العام المالً الجاري

  0399خالل % 921أرباح جالكسو سمٌثكالٌن تنمو. 

ملٌون جنٌه خالل العام  59899ملٌون جنٌه خالل العام الماضً، مقابل  95081سجلت صافً ربح بلػ 

 "مباشر".0392السابق له 

  0399خالل % 00مرسى علم للتنمٌة السٌاحٌة تتراجع خسائر. 

ملٌون جنٌه خسائر خالل العام  0820، مقابل 0399ملٌون جنٌه خالل  9899سجلت صافً خسائر بلػ 

 "مباشر".0392السابق له 

 23 %  أشهر 9تراجعاً فً أرباح مطاحن مصر الوسطى خالل. 

 90890اٌر حتى نهاٌة مارس الماضً، مقابل ملٌون جنٌه منذ بداٌة ٌن 50855سجلت صافً ربح بلػ 

 "مباشر".ملٌون جنٌه أرباح خالل نفس الفترة من العام المالً الماضً

https://almalnews.com/%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%84/
https://almalnews.com/%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8b%d8%a7/
https://almalnews.com/%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8b%d8%a7/
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للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشركة المصر

 .ات المهنٌةمصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌر

 

  مباشر".قرشاً للسهم 53جالكسو سمٌثكالٌن تقترح توزٌع كوبون بواقع" 

  مباشر."جنٌهات للسهم 1مٌنا فارم لألدوٌة تقترح توزٌع كوبون بقٌمة" 

 ||خبار عالمٌة أ

 ٌقول إنه سعٌد بعودة زعٌم كورٌا الشمالٌة ترامب . 

وبعد تكهنات ألسابٌع عن صحة كٌم، ذكرت وسائل اإلعالم الرسمٌة فً كورٌا الشمالٌة ٌوم السبت أنه 

 99حضر افتتاح مصنع أسمدة شمالً بٌونجٌانج ٌوم الجمعة، وذلك فً أول ظهور منذ 

 "روتٌرز".أبرٌل

  ارتفاع مع بدء تخفٌضات قٌاسٌة ألوبكالنفط ٌصعد وٌنهً األسبوع على+ . 

دوالرا للبرمٌل ٌوم الجمعة،  01ارتفعت أسعار النفط األمرٌكً خمسة بالمئة، فً حٌن تجاوز خام برنت 

وسجل كال الخامٌن القٌاسٌٌن أول زٌادة أسبوعٌة لهما فً أربعة أسابٌع، إذ بدأت أوبك وحلفاإها 

 "روٌترز".المعروض بسبب أزمة فٌروس كوروناتخفٌضات قٌاسٌة لإلنتاج لمواجهة تخمة 

 روٌترز." األسهم األمرٌكٌة تتراجع الجمعة بفعل مخاوؾ استئناؾ الحرب التجارٌة" 

 سى ان بى ." وتخارجنا بشكل كامل من شركات الطٌران.. ال نرى أي شًء جذاب لنقوم باستثمارات كبٌرة: بافٌت

 "سى العربٌة

  لتصنٌؾ السعودٌة إلى سلبٌة وتإكد تصنٌفها عندمودٌز تؽٌر النظرة المستقبلٌة A1 

، قائلة إن انهٌار "سلبٌة"إلى " مستقرة"خفضت مودٌز الٌوم الجمعة النظرة المستقبلٌة للسعودٌة من 

لكن الوكالة أكدت التصنٌؾ االئتمانً السٌادي .أسعار النفط زاد من المخاطر المالٌة على الدولة الخلٌجٌة

 "تزال قوٌة نسبٌا رؼم حدوث تراجعالتً ال "لى المٌزانٌة العمومٌة للحكومة ، مشٌرة إ"?A1?" عند

مودٌز تقول .ومستوٌات دٌن معتدلة ومصدات متٌنة على الصعٌد المالً وعلى صعٌد السٌولة الخارجٌة

إن النظرة المستقبلٌة السلبٌة تعكس تنامً المخاطر النزولٌة لقوة السعودٌة المالٌة نتٌجة صدمة حادة 

مودٌز تؽٌر النظرة المستقبلٌة لتصنٌؾ السعودٌة إلى سلبٌة وتإكد  لى صعٌد طلب النفط العالمًع

مودٌز تقول إنها ؼٌرت النظرة المستقبلٌة لتصنٌؾ الحكومة السعودٌة إلى سلبٌة من A1تصنٌفها عند

 "سى ان بى سى العربٌة." مستقرة

 Berkshire Hathaway  ملٌار دوالر فً الربع األول 53تتكبد خسائر هائلة تقدر بـ. 

التابعة للملٌاردٌر وران بافٌت، خسارة قٌاسٌة صافٌة بلؽت  Berkshire Hathaway تكبدت شركة

ملٌار دوالر، حٌث تسببت جائحة كورونا فً تدمٌر استثماراتها فً األسهم العادٌة، ولكن  53  حوالً

فً   Berkshire وبلػ صافً خسائر.أعمالهامن  COVID-19 ارتفعت األرباح التشؽٌلٌة حتى مع تضرر

ملٌار دوالر  55850دوالًرا للسهم من الفئة أ، مما ٌعكس  03150ملٌار دوالر ، أو  59855الربع األول 

ملٌار  09811وقبل ذلك بعام ، بلػ صافً األرباح . من الخسائر من االستثمارات، خاصة األسهم العادٌة

الربح التشؽٌلً الفصلً، الذي ٌعتبره بافٌت   ً المقابل، ارتفعف.دوالر للسهم 90،039دوالر ، أو 

دوالًرا للسهم من الفئة أ  0،105ملٌار دوالر ، أو حوالً  5825إلى % 1مقٌاس أداء أفضل، بنسبة 

اإلبالغ  Berkshire تتطلب القاعدة المحاسبٌة من.دوالًرا للسهم 0202ملٌار دوالر ، أو حوالً  5851

هذا ٌتسبب فً تقلبات كبٌرة فً صافً نتائج . األسهم ؼٌر المحققة مع األرباحعن خسائر ومكاسب 

ولجؤت الشركة إلى تكدٌس السٌولة وشراء أسهم بحصص .بٌركشاٌر التً ٌعتبرها بافٌت ال معنى لها

، فً حٌن أنفقت 0399ملٌار دوالر نهاٌة  905ملٌار دوالر من  905صؽٌرة جدا، حٌث سّجل الكاش 



 

 

 

 

  

 تقرير األخبار اليومي

 5 التحلٌل المالى | إدارة البحوث | لتداول االوراق المالٌة (   EAC)المصرٌة العربٌة ثمار 

للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشركة المصر

 .ات المهنٌةمصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌر

 

 .ملٌار دوالر إلعادة شراء أسهم بٌركشاٌر هاثاواي 985لٌار دوالر فقط لشراء أسهم و م 982الشركة 

فً الربع األول، ولكن كانت هناك تراجعات % 03هبط بنسبة  533ٌذكر أن مإشر ستاندرد آند بورز 

، حادة فً العدٌد من الحٌازات الكبٌرة فً بٌركشاٌر بما فً ذلك أمٌركان اكسبرٌس، وبنك أوؾ أمٌركا

 و Southwest و Delta و American :وبنك وٌلز فارؼو، باالضافة إلى أربع شركات طٌران هم

United..  وقالت الشركة إن معظم أعمال بٌركشاٌر تضررت من الجائحة، مع تؤثٌرات حتى اآلن

بشكل ” ضرورٌة“، وتباطؤت عائدات الشركات التً اعتبرت " طفٌفة نسبٌا إلى شدٌدة"تتراوح ما بٌن 

وقال نائب رئٌس مجلس اإلدارة تشارلً مونجر لصحٌفة وول سترٌت .نٌسان/ ملحوظ فً أبرٌل 

 "سى ان بى سى".جورنال الشهر الماضً أن بعض الشركات الصؽٌرة فً بٌركشاٌر قد تؽلق تماًما


