
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٨/٠٣/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30 (  12,347.65 1.36% -5.28% 502,291,872 171,858,186 331,831,607,296مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,697.04 1.49% -21.06% 542,944,384 191,738,300 405,442,396,160مؤشر ( 
 EGX 70 (  1,172.87 2.76%  -8.19% 87,960,480 36,113,589 188,086,042,624مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,266.78 1.85% -26.66% 590,252,352 207,971,775 519,917,666,304مؤشر ( 

  عناوین االخبار
 مارس.. مساھمو البنك المصري الخلیجي یناقشون   ٣٠

  توزیعات األرباح  
 مارس.. مساھمو إیدیتا للصناعات الغذائیة یناقشون   ٣٠

  توزیع األرباح 
   ٢٠١٩ملیون دوالر بنھایة دیسمیر  ١٢العرفة تربح    
   ٢٠١٩الشرقیة لألمن الغذائي تتحول للخسارة في  
 مارس.. مساھمو "ایكمي" یناقشون توزیع األرباح   ٣١

  وإضافة فروع جدیدة  
  ٢٠١٩مرات في  ٣أرباح غاز مصر تتضاعف أكثر من    
   القابضة للبتروكیماویات تعتزم إصدار برنامج صكوك بقیمة

  ملیار جنیھ
   المالیة المصریة تستعرض مزایا قانون إنھاء المنازعات

  الضریبیة
  احتیاطي ذھب بالعالم تبدي رغبتھا دخول  أكبر شركة تمتلك

  مصر
 ملیار دوالر حجم واردات مصر غیر البترولیة خالل ینایر  ٤٫٤  
   منتجو الغذاء: فرص كبیرة للزیادة فى األسواق العربیة

  واألفریقیة 
   قطاع األعمال: وحدات للتسویق المركزى بالشركات القابضة

  ألول مرة  
  عریة لتحریك المبیعات مصانع الحدید تمنح التجار حوافز س  
  ملیون برمیل   ١٫٥تقریر: أوبك تعتزم خفض إنتاج النفط  
  أشھر   ٤تراجع أسعار الغذاء عالمیاً ألول مرة في  
  لخفض الفائدة األمریكیة  ٪ ١٠٠األسواق تضع احتماالت

ً خالل مارس    مجددا

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  مارس.. مساھمو البنك المصري الخلیجي یناقشون توزیعات األرباح    ٣٠

عقدھا یوم  قال البنك المصري الخلیجي، إن الجمعیة العامة العادیة المقرر  
، ستناقش التصدیق على مشروع حساب التوزیع عن ٢٠٢٠مارس  ٣٠

.وأضاف البنك في بیان لبورصة ٢٠١٩السنة المالیة المنتھیة في دیسمبر 
مصر یوم الخمیس، أن الجمعیة ستناقش التصدیق على القوائم المالیة 
والحسابات الختامیة، وتقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة.وتناقش  

جمعیة تفویض مجلس اإلدارة في استخدام األرباح الظاھرة بحساب  ال
أسھم مجانیة.وتنظر الجمعیة العامة غیر  -التوزیع في زیادة رأس المال 

من   ٧و ٦و ٤العادیة للبنك المقرر انعقادھا  في الیوم ذاتھ تعدیل المواد 
ً مجمعة بلغت   منذ  ملیون جنیھ    ٦٥٧٫٩النظام األساسي.وحقق البنك أرباحا

ملیون  ٥٥٩٫٩٨حتى نھایة دیسمبر الماضي، مقابل  ٢٠١٩بدایة ینایر 
ً خالل العام السابق لھ  .وبشأن القوائم المستقلة، ارتفع  ٢٠١٨جنیھ أرباحا

ملیون  ٦٧٥٫٣٤صافي ربح البنك خالل العام الماضي حیث سجلت نحو 
ملیون جنیھ أرباح خالل العام السابق لھ  ٥٨١٫٥١جنیھ، مقابل 

ملیون دوالر  ٣٩٠٫٦یبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للبنك و.٢٠١٨
ً على   المصدر:   دوالر للسھم الواحد.  ١ملیون سھم بقیمة أسمیة    ٣٩٠٫٦موزعا

  مباشر

  مارس.. مساھمو إیدیتا للصناعات الغذائیة یناقشون توزیع األرباح  ٣٠

المقرر قالت شركة إیدیتا للصناعات الغذائیة، إن الجمعیة العامة العادیة 
، ستناقش النظر في اعتماد حساب توزیع  ٢٠٢٠مارس  ٣٠عقدھا یوم 

األرباح المقترح والمتضمن توزیع األرباح عن السنة المالیة المنتھیة في 
.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم الخمیس،  ٢٠١٩دیسمبر 

ً اعتماد القوائم المالیة المستقلة والمجمعة و تقریر أن الجمعیة ستناقش أیضا
مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة.واقترح مجلس إدارة شركة إیدیتا  

بقیمة  ٢٠١٩للصناعات الغذائیة توزیعات نقدیة على المساھمین عن 
ً خالل  ١٤٥٫٠٧ بلغت   ٢٠١٩ملیون جنیھ.وحققت الشركة أرباحا
ملیون جنیھ في العام   ٣٣٦٫٨٩ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٤٠٩٫٤٦

ألخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت مبیعات الشركة السابق لھ، مع ا
ملیار   ٣٫٧٧ملیار جنیھ ، مقابل مبیعات بلغت   ٤٫٠٢٥نحو    ٢٠١٩خالل  

.وارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي إلى ٢٠١٨جنیھ في  
ملیون جنیھ في  ٣٢٨٫٨ملیون جنیھ مقابل أرباح بلغت  ٤٤٠٫٣٤

  المصدر: مباشر.٢٠١٨

    ٢٠١٩ملیون دوالر بنھایة دیسمیر  ١٢العرفة تربح  

)، عن نتائج AIVCأعلنت شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات (
، والتي أظھرت  ١٠/١٢/٢٠١٩إلى    ٠١/٠٢/٢٠١٩أعمالھا في الفترة من  

ملیون دوالر، كما حققت الشركة إجمالي   ١١٫٩٧٢تحقیق صافي ربح بلغ  
  جنیھ.ملیون  ١٫٣٨٩إیرادات بـ 

  ٢٠١٩الشرقیة لألمن الغذائي تتحول للخسارة في  

أظھرت القوائم المالیة لشركة الشرقیة الوطنیة لألمن الغذائي خالل 
، تحولھا للخسارة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان ٢٠١٩

 ٣٫٧٧لبورصة مصر، یوم الخمیس، أنھا سجلت صافي خسارة بلغت 
 ١٫٤٣٥، مقابل ٢٠١٩نھایة دیسمبر ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى 

.وانخفضت مبیعات الشركة خالل ٢٠١٨ملیون جنیھ صافي ربح خالل 
ملیون جنیھ في  ٤٢٫٨٧ملیون جنیھ، مقابل مبیعات  ٣٥٫٤، إلى ٢٠١٩

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 
   ١٠٫٠٠    ٢٫٢٠  رمكو 

   ٩٫٩٩    ٢٧٫٣١  الوطنیة لالسكان 
  ٩٫٩٧    ٢٠٫٨٤  اإلسكندریة  - المركز الطبي الجدید 

  ٩٫٩٧    ١٩٫٥٢  فودیكو
  ٩٫٨٩    ٨٫٠٠  الخلیجیة الكندیة لالستثمار العقاري  

 

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

 -١٠٫٠٠    ٤٫٣٢   العبور لالستثمار العقارى 
 -٩٫٩٢    ٧٫٩٠  العربیة الستصالح االراضي 

 -٩٫٩٠    ٤٫٥٥  جولدن تكس 
 -٨٫٩١    ٠٫٥٤  مرسى مرسى علم 

 -٨٫٤٤    ٠٫٤٥  ثمار 

  

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

  ٧٧٫٣٠    ٩٦،١٩٣،٥٨٤  البنك التجاري الدولي 
  ٣٫٩٦    ٧٢،٣٤١،٣٢٠  مدینة نصر لالسكان 

  ١٣٫٩٠    ٥٨،١١٤،١٨٤  ایسترن كومباني 
  ٤٢٫٥٠    ٣١،٨٣٣،٩٤٢  كریدي أجریكول 

  ٠٫٤٩    ٣١،٥٠٥،٢٣٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  

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

  ٠٫٤٩    ٦٣،٤٠١،١٠٤  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ٠٫٦٤    ٢٨،٦٢٨،٠٠٠  بورتو القابضة 

  ٣٫٩٦    ١٨،٢٤٥،٨١٠  مدینة نصر لالسكان 
  ١٫٠٨    ١٣،٨٤٨،٥٠٨  دایس 

  ٠٫٢٦    ٩،٦٠١،٢٧١  العربیة لالستثمارات 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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.ودعا مجلس اإلدارة النعقاد الجمعیة العامة العادیة العتماد القوائم  ٢٠١٨
شركة الشرقیة الوطنیة سجلت  المالیة وتقریر مجلس اإلدارة.یشار أن ال

ألف جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر  ٨٨٠٫١٦صافي خسائر بلغ 
ألف جنیھ صافي ربح خالل نفس الفترة من العام    ١٢١٫٥الماضي، مقابل  

 ٢٩٫٣الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل التسعة أشھر، لتسجل 
جنیھ خالل نفس الفترة ملیون  ٣١٫١٢، مقابل  ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر 

  المصدر: مباشر من العام الماضي.

مارس.. مساھمو "ایكمي" یناقشون توزیع األرباح وإضافة فروع  ٣١
    جدیدة

قالت شركة الدولیة للصناعات الطبیة ایكمي، إن الجمعیة العامة غیر 
، ستناقش مقترح تعدیل المادة ٢٠٢٠مارس    ٣١العادیة المقرر عقدھا یوم  

النظام األساسي بإضافة فروع جدیدة للشركة بالعاش من من  ٤
رمضان.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم الخمیس، أن 
الجمعیة العامة العادیة المقرر عقدھا في الیوم ذاتھ ستناقش مشروع توزیع  

.كما تناقش  ٢٠١٩األرباح من عدمھ عن السنة المالیة المنتھیة في دیسمبر  
لعادیة، التصدیق على القوائم المالیة وتقریر مجلس اإلدارة الجمعیة العامة ا 

عن نشاط الشركة.یذكر أن االجتماع المقبل للجمعیة ھو انعقاد ثاني لعدم  
اكتمال النصاب القانوني الالزمة في االجتماع األول.یشار أن الشركة 

 ٣٨٦٫٦٥ألف جنیھ، مقابل    ٤٧سجلت خالل العام الماضي صافي ربح بلغ  
.وتراجعت مبیعات الشركة ٢٠١٨ھ أرباح خالل العام السابق لھ ألف جنی

ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ٦٫١٨خالل العام الماضي لتصل إلى 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ  ٦٫٦٨

    ٢٠١٩مرات في  ٣أرباح غاز مصر تتضاعف أكثر من 

رباحھا  ، ارتفاع أ٢٠١٩أظھرت القوائم المالیة لشركة غاز مصر خالل 
بالمائة على أساس سنوي.وقالت الشركة في بیان للبورصة  ٣٦٩بنسبة 

ً بلغت  ملیون جنیھ في العام الماضي،   ١٦٤٫٩٥مصر، إنھا حققت أرباحا
ملیون جنیھ في العام السابق لھ.وخالل العام   ٣٥٫١٦مقابل أرباح بقیمة 

نیھ،  ملیار ج ٣٫٧٥٤الماضي، بلغت إیرادات النشاط خالل العام الماضي 
ملیار جنیھ في العام السابق لھ.وحققت   ٢٫٨٥٩مقابل إیرادات بلغت 
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى  ١٦٤٫٩٦الشركة أرباحا

ملیون جنیھ في  ٣٥٫١٦دیسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
 ٣٫٧٥.وارتفعت إیرادات نشاط الشركة خالل العام الماضي إلى ٢٠١٨

 ملیار جنیھ في العام السابق لھ. ٢٫٥٩بل إیرادات بلغت ملیار جنیھ، مقا

  المصدر: مباشر

  

  

  
  

  
  
  

  

القابضة للبتروكیماویات تعتزم إصدار برنامج صكوك بقیمة ملیار  
  جنیھ

تعتزم الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات إصدار برنامج 
وذلك لتمویل مشاریع شركاتھا  للصكوك بقیمة حوالي ملیار جنیھ، 

التابعة، وفقا لما أوردتھ جریدة الشروق، نقال عن مصادر بالشركة.  
وأشار المصدر إلى أن الشركة تعتزم التقدم لھیئة الرقابة المالیة  
إلصدار الصكوك التي ستكون األولى لشركة حكومیة، مضیفا أن  

ملیة  الشركة تتواصل حالیا مع عدد من البنوك للمشاركة فى ع
اإلصدار، وذلك بھدف تنویع اآللیات التى تعتمد علیھا الشركة 
لتمویل مشاریعھا.وتجھز أربع شركات حالیا إلصدار صكوك بقیمة  

ملیارات جنیھ، وفق ما صرح بھ الشھر الماضي سید عبد   ٥
الفضیل، رئیس اإلدارة المركزیة لتمویل الشركات وإصدارات  

لرقابة المالیة. وتوقع عبد الفضیل أن  األوراق المالیة بالھیئة العامة ل 
تنتھي شركة سیاف لتأجیر الطائرات والمعدات، ومجموعة طلعت  

ملیون دوالر   ٥٠مصطفى القابضة من إصدار صكوك بقیمة 
وملیاري جنیھ على الترتیب، وذلك قبل نھایة مارس الجاري. وقال  
  عبد الفضیل إن شركتین أخریین إحداھما تعمل في مجال العقارات
لكنھ لم یفصح عن اسمیھما، تقدمتا بطلبات لطرح صكوك بقیمة  
ملیار جنیھ لألولى، وما بین ملیار إلى ملیار ونصف الملیار جنیھ  
للثانیة. ومنحت الھیئة المجموعة المالیة ھیرمیس موافقتھا إلصدار  
صكوك بقیمة ملیار جنیھ لصالح مجموعة طلعت مصطفى، كما  

بو ظبي اإلسالمي بطلبات إلى  تقدم كل من بنك مصر ومصرف أ
الھیئة للحصول على رخصة لممارسة نشاط التصكیك. وكانت  
شركة ثروة كابیتال قد حصلت في یولیو الماضي على أول رخصة  

  المصدر: إنتربرایزإلصدار الصكوك في السوق المحلیة.

  

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
 قانون إنھاء المنازعات الضریبیةالمالیة المصریة تستعرض مزایا 

أكد وزیر المالیة المصري، أن قانون إنھاء المنازعات وتعدیل بعض أحكام  
الضریبة على الدخل، الذي أقره مجلس النواب، وأصدره الرئیس  
عبدالفتاح السیسي، یتضمن مزایا وتیسیرات للممولین.وأوضح محمد  

ون یمنحھم فرصة جدیدة معیط، في بیان صادر الیوم األربعاء، أن القان
لالتفاق مع اإلدارة الضریبیة على إنھاء المنازعات في المرحلة اإلداریة 
دون انتظار اإلجراءات الضریبیة الطویلة باللجوء للمحاكم، على النحو 
الذي یساعد في سرعة استقرار المراكز القانونیة لھؤالء الممولین،  

ائب المصریة سوف وتحصیل حق الدولة.وأشار إلى أن مصلحة الضر 
بالمائة من المبلغ "واجب   ١٠ترفع جمیع أنواع الحجوزات فور سداد 

السداد"، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموریة في حالة أن ربط الضریبة 
ا تسویة الملف بلجان فض   والحجز وقع نتیجة عدم الطعن، ولھ أیضً

یة على مستوى المنازعات.وقال الوزیر، إن لجان إنھاء المنازعات الضریب
ا للنطاق   ً الجمھوریة وكذلك المأموریات جاھزة لتلقي طلبات الممولین وفق
الجغرافي المقرر حتى نھایة یونیھ المقبل.وبین أن ھذه اللجان تختص  
بفحص التظلمات والنزاعات الضریبیة أمام المحاكم، أو لجان الطعن 

تیرة العمل الضریبي بمصلحة الضرائب المصریة؛ بما یُسھم في تسریع و
بملف إنھاء المنازعات الضریبیة، ویحفظ حق الدولة، ویُرسخ جسور الثقة 
مع الممولین؛ باعتبارھم شركاء التنمیة.وأضاف أن القانون الجدید ینص  

بالمائة من مقابل التأخیر المستحق لمن یبادر من الممولین   ٣٠على خصم  
ازعات قبل صدور باالتفاق مع اإلدارة الضریبیة أو بلجان إنھاء المن

قرارات الطعن، وأن ھذه المیزة الضریبیة یستفید منھا الممولین عن أي 
فترة ضریبیة یتم االتفاق على ضریبتھا قبل صدور قرار لجنة 
ا لھذا القانون حساب مقابل التأخیر المستحق   ً الطعن.ولفت إلى أنھ سیتم وفق

رات حتى نھایة سنوات من تاریخ تقدیم اإلقرا  ٣على الممولین بحد أقصى  
الفحص؛ حتى ال یضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة 
ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غیر راجع إلیھم.وأكد أن القانون 
الجدید یسمح بتسویة أرصدة مقابل التأخیر عن السنوات الخمسة السابقة 

وات فقط  سن  ٣بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخیر على الضریبة على  
من تاریخ انتھاء المواعید المحددة لتقدیم اإلقرار، وحتى تاریخ اإلخطار 

  المصدر: مباشر بالربط.

  منتجو الغذاء: فرص كبیرة للزیادة فى األسواق العربیة واألفریقیة 
د مصدرون ورجال أعمال الفرص الكبیرة أمام صادرات قطاع  عدّ

ة من األسواق الخارجیة،  الصناعات الغذائیة المصریة للنمو فى مجموع
بعد األزمة التى طالت المنتجات الصینیة نتیجة تفشى فیروس كورونا بھا  
وخوف الدول من انتقال ھذا الوباء إلى أراضیھا، ھكذا ذكرت المال.وأكدوا  
أن المنتجات الغذائیة المصریة أمامھا فرص مھمة فى جمیع األسواق سواء 

والبد من اقتناصھا لتحقیق إستراتیجیة  األفریقیة أو العربیة أو األوروبیة
الدولة فى مضاعفة الصادرات.وقال محمد شكرى، عضو غرفة 
الصناعات الغذائیة باتحاد الصناعات ورئیس مجلس إدارة شركة مصر 
للمستحضرات الغذائیة «میفاد» إن مصر غیر متواجدة بالشكل الكافى 

ى أسواق أوروبا  بمنتجاتھا فى األسواق الخارجیة والبد من التوسع ف
وأفریقیا للنھوض بالصادرات واالستفادة من الفرص المتاحة بعد أزمة 
الصین.وطالب جمیع الشركات العاملة فى السوق المحلیة بضرورة 
االلتزام بمواصفات ومعاییر الجودة العالمیة وكذلك التسجیل بھیئة سالمة 

األسواق  الغذاء المصریة، كى تتمكن من التواجد القوى والتوسع فى 

  
  أكبر شركة تمتلك احتیاطي ذھب بالعالم تبدي رغبتھا دخول مصر

أكد نائب رئیس شركة "نیومونت للذھب" للعالقات الدولیة، رغبة 
دخول المزایدة القادمة للذھب بمصر.جاء ذلك خالل جلسة شركتھ في 

مباحثات عقدھا وزیر البترول المصري طارق المال، مع نائب رئیس 
شركة "نیومونت للذھب" للعالقات الدولیة نیكوالس كوتس، ونائب  
رئیس الشركة للتخطیط االستراتیجي، بحسب بیان لوزارة البترول 

یاطي ذھب مؤكد بالعالم وتعد من  المصریة.وتمتلك الشركة أكبر احت
ً لمناجم في العالم.وتم خالل المباحثات استعراض   أكبر الشركات امتالكا
ما تم من أعمال تطور بقطاع التعدین المصري، واستعراض كذلك  
المناطق المطروحة بالمزایدة القادمة للذھب بمصر، وشروطھا والنظام  

من االستثمارات في قطاع  المالي الجدید لتحفیز المستثمرین لضخ مزید  
التعدین المصري.وكان مسؤول في الھیئة المصریة للثروة المعدنیة،  
قال في تصریحات صحفیھ لھ، إن بالده تخطط لطرح مزایدة عالمیة 
للتنقیب عن الذھب في الصحراء الشرقیة خالل النصف األول من  
 المقبل، بنظام البلوكات على أن یتم إغالق كل مرحلة بعد أربعة

  المصدر: مباشرأشھر.

  ملیار دوالر حجم واردات مصر غیر البترولیة خالل ینایر  ٤٫٤
أعلنت الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصري، عن 
تراجع حجم واردات مصر غیر البترولیة خالل ینایر/كانون الثاني  

في   ملیار دوالر.وأضافت الھیئة ١٫٦بالمائة بنحو  ٢٧الماضي بنسبة 
بیان لھا، أن حجم واردات مصر غیر البترولیة خالل ینایر/كانون  

ملیار دوالر    ٦٫٠٣١ملیار دوالر، مقابل    ٤٫٤٠١الثاني الماضي بلغت  
قطاع   ١٢.وأشارت إلى تراجع واردات٢٠١٩خالل الشھر نفسھ من 

أبرزھا واردات " الصناعات الطبیة" بانخفاض ملحوظ لیسجل قیمة 
ملیون دوالر في  ٢٧٦، مقارنة بــ٢٠٢٠ل ینایر ملیون دوالر خال ٩٩

بالمائة، ویلیھ واردات "مواد البناء"   ٦٤بنسبة انخفاض ٢٠١٩ینایر 
ملیون دوالر خالل ینایر الماضي مقارنة  ٦٢٢التي بلغت 

 ٤٢بنسبة انخفاض  ٢٠١٩ملیار دوالر) في ینایر ١٫٠٧٤بــ
ر بالمائة.وذكرت أن واردات "المفروشات" تراجعت خالل ینای

 ١٢مالیین دوالر، مقارنة بــ  ٨بالمائة لتسجل  ٣٥الماضي بنسبة 
ً  ٢٠١٩ملیون دوالر في ینایر  .كما سجلت "الصناعات الیدویة" انخفاضا

ملیون  ٢٩ملیون دوالر، مقابل  ٢٠بالمائة لتبلغ  ٣١للواردات بنحو
دوالر خالل الفترة نفسھا من العام السابق، وانخفضت واردات  

ملیون دوالر، مقارنة بــ   ٦٦٧اویة واألسمدة" لتصبح "المنتجات الكیم
  المصدر: مباشر بالمائة. ٣٠ملیون دوالر بنسبة انخفاض ٩٤٨

قطاع األعمال: وحدات للتسویق المركزى بالشركات القابضة ألول  
  مرة  

عقد ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام، اجتماعا مع رؤساء  
الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات منھا  
تنفیذ خطط اإلصالح اإلداري وتطویر نظم العمل. وشارك في  
االجتماع رؤساء وحدات التسویق والمبیعات وتطویر األعمال  

بالشركات القابضة، والذین قد تم  المركزیة والمستحدثة مؤخرا 
اختیارھم من بین عدد من المتقدمین لشغل ھذه الوظائف من خالل  
مسابقة للتعیین وفق معاییر محددة وواضحة. وأوضح الوزیر بحسب 
بیان لوزارة قطاع االعمال العام الیوم الخمیس، أنھ تم االنتھاء من  



 

 

الخارجیة.وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائیة یحتاج إلى فلسفة مختلفة 
من القطاع الخاص قبل الحكومة للنھوض بصادراتھ، وھذا لن یأتى إال 
بااللتزام بمواصفات الجودة العالمیة.وقال محمد رأفت أبو زریقة، عضو 

لدن غرفة الصناعات الغذائیة باتحاد الصناعات ورئیس شركة «جو
فودز»، إن الدول العربیة واألفریقیة بھا فرص كبیرة لنفاذ الصادرات  
المصریة البد من اقتناصھا، لكن ھذا األمر یتطلب دعما كبیرا من وزارة 

الوزارة بدعم   -فى تصریحات لـ «المال» –التجارة والصناعة.وطالب 
إلى الشركات للمشاركة فى المعارض الدولیة وإیفاد البعثات التجاریة، 

جانب صرف المساندة التصدیریة المتأخرة لدى صندوق دعم وتنمیة 
ا بملف دعم الصادرات، كان  ً ا كبیر الصادرات.وتولى الحكومة اھتمامً
آخرھا توقیع الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، ونیفین جامع وزیرة 

شركة مُصدرة محلیة  ٣٤التجارة والصناعة، قبل یومین، مع ممثلى 
فاقیات تسویة للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمیة وأجنبیة، ات

ا للمبادرة التى أقرتھا الحكومة للشركات التى لدیھا خطط   ً الصادرات؛ تنفیذ
توسعیة لزیادة استثماراتھا وأنشطتھا الصناعیة وقدراتھا اإلنتاجیة ومن ثم  
صادراتھا، بما یُسھم فى تشجیع الصناعة الوطنیة.یُشار إلى أن صادرات  

ملیار دوالر،   ٣٫٤، لتسجل ٢٠١٩ناعات الغذائیة ارتفعت خالل الص
ملیون دوالر مقارنة  ٣٠٠، ما یعادل ٪١٠محققة نسبة زیادة قدرھا 

.وأكد ھانى برزى، رئیس المجلس التصدیرى ٢٠١٨بصادرات 
زیادة فى صادرات   ١٠للصناعات الغذائیة، أن المجلس یستھدف %

لك من خالل المشاركة فى المعارض  القطاع خالل العام الحالى، وسیدعم ذ 
 -فى تصریحات سابقة لـ«المال»   –والمؤتمرات الدولیة المتخصصة.وقال  

ا على المشاركة فى المعارض الدولیة، وإیفاد   ً إن المجلس یعمل جاھد
البعثات التجاریة بھدف التوسع فى األسواق الموجود بھا فعلیًا واقتحام  

جلس الشھر الماضى، بلغت  أخرى جدیدة.وبحسب بیان صادر عن الم
،  ٪ ١١ملیار دوالر، بنسبة نمو قدرھا  ١٫٩الصادرات إلى الدول العربیة 
.وأشار ٪٩ملیون دوالر وزیادة قدرھا  ٤٥٠تلیھا أوروبا بقیمة صادرات 

 ٤١٠البیان إلى أن الصادرات إلى الدول األفریقیة غیر العربیة سجلت 
ملیون  ٢٠٠لى أمریكا والصادرات إ ٦مالیین دوالر بزیادة قدرھا %

ثم الصادرات إلى باقى المجموعات الدولیة التى بلغت    ٢٣دوالر بزیادة %
.وفیما یتعلق بحصة األسواق  ٣ملیون دوالر، بنسبة زیادة قدرھا % ٤٥٥

،   ٪٥٦من إجمالى الصادرات، تمثل الصادرات إلى الدول العربیة 
والوالیات    ١٢ة %والدول األفریقیة غیر العربی  ١٣واالتحاد األوروبى %
ا باقى التجمعات الدولیة بنسبة % ٦المتحدة األمریكیة % ً من  ١٣وأخیر

   المصدر: المال.٢٠١٩إجمالى الصادرات خالل عام 

  

  

  

تطویر أعمال  استحداث وإنشاء الھیكل التنظیمى لوحدات تسویق و
مركزیة داخل الشركات القابضة، وذلك ألول مرة بشركات قطاع  
االعمال العام. وأضاف ھشام توفیق وزیر قطاع االعمال، أنھ الھدف  
من ھذه الوحدات تحقیق الكفاءة االقتصادیة والتجاریة للشركات وفي  
مقدمتھا رفع مستویات اإلنتاج ووضع خطط وأسالیب اإلنتاج والتسویق  

بیعات. كما أكد الوزیر على أھمیة عنصر التسویق في تحسین أداء  والم
الشركات ،وتمكینھا من فتح أسواق جدیدة محلیا وخارجیا مشددا على  
ضرورة تحقیق التكامل بین الشركات التابعة وتحسین استغالل الموارد  
والطاقات المتاحة. وقد طالب ھشام توفیق وزیر قطاع االعمال مدیري 

یق بإعداد تصور واضح بشأن متطلبات رفع جودة  وحدات التسو
منتجات الشركات والنفاذ إلى أسواق جدیدة مع قیام كل منھم بتحدید  
قائمة بمنتجات الشركات التابعة لكل شركة قابضة على أن یتم عرض  

  المصدر: الیوم السابع رؤاھم ومقترحاتھم في اجتماع الحق خالل شھر.

 التجار حوافز سعریة لتحریك المبیعات مصانع الحدید تمنح 
قرر عدد من مصانع الحدید التراجع عن الزیادات السعریة األخیرة فى 
أسعار البیع بصورة غیر معلنة فى صورة حوافز للتجار لتحریك 
المبیعات، والتى تراجعت خالل الفترة األخیرة متأثرة بارتفاع األسعار،  

العضو المنتدب لشركة الماسیة ھكذا قالت البورصة.قال وائل الدجوى،  
لتجارة مواد البناء، إن المصانع تتجھ إلعالن حوافز تجاریة جدیدة على 
أسعار البیع من أرض المصنع خالل األیام القلیلة المقبلة، لتحریك 
المبیعات فى السوق.الحوافز التجاریة ھى بیع المصانع الحدید للقطاع  

عار الرسمیة المُعلنة، وتتفاوت  التجارى «الوكالء» بأسعار أقل من األس
بین مصنع وآخر بحسب المخزون لدیھ وحركة الطلب على منتجاتھ 
فى السوق.أوضح الدجوى، أن اإلعالن عن تقدیم حوافز جدیدة یعد  
ا عن الزیادات األخیرة التى طبقتھا المصانع بدایة من األسبوع   ً تراجع

جنیھًا    ٢٣٠و  ٢٠٠الرابع فى شھر فبرایر األخیر، والتى تراوحت بین  
ألف جنیھ   ١٠٫١للطن.أعلنت مجموعة «حدید عز» زیادة األسعار إلى  

أیام، وأسعار بیع   ٧جنیھ للطن قبلھا بـ ٩٩٠٠للطن من األطوال مقابل 
جنیھًا، كما أعلنت مصانع   ٩٦٣٠جنیھًا مقابل  ٩٨٣٠اللفائف إلى 

جنیھًا للطن،   ٩٩٥٠جنیھ لألطوال، لتصل إلى  ٢٠٠السویس بقیمة 
ا للفائف لتصعد إلى  ٢٣٠جنیھًا، و ٩٧٥٠مقابل  جنیھًا  ٩٧٨٠جنیھً
ا قبلھا بـ ٩٥٥٠مقابل  أیام.أضاف محمود سالمة، رئیس شركة   ٧جنیھً

أرومیكس جروب لتجارة مواد البناء، أن الحوافز الجدیدة بدأتھا مصانع  
ا للطن، وتصل أسعار البیع المعلنة    ٢٥٠«بشاى للصلب»، وبقیمة   جنیھً

  ٢٣جنیھ للطن.أوضح: زیادة األسعار بدایة من  ٩٩٠٠إلى رسمیًا 
فبرایر الماضى أثرت على حركة المبیعات فى السوق بالسلب، خاصة  

أیام قبل التطبیق الفعلى، وأضاف:    ٤وأن المصانع أعلنت عنھا قبلھا بـ
اعتادت المصانع تقدیم حوافز تجاریة أثناء تراجع السوق، والمصانع  

ن على ذلك لكسر الركود، رغم ارتفاع أو ثبات  مجبرة فى بعض األحیا
  ١٠األسعار العالمیة للصلب.تذبذبت أسعار خامات التصنیع فى األیام الـ

ً، إذ استقرت فى األیام الـ ً وصعودا   ٨٧األخیرة عند  ٣األخیرة ھبوطا
ا للطن من الـ«أیرون أور»، مقابل   ً ا قبل تطبیق الزیادة    ٨٦دوالر ً دوالر

ة،   ً ا نھایة األسبوع الماضى.  ٨٣واألخیرة مباشر ً   المصدر: جریدة البورصةدوالر

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
    ملیون برمیل ١٫٥تقریر: أوبك تعتزم خفض إنتاج النفط 

أفاد تقریر بأن الدول األعضاء في منظمة أوبك اتفقوا على خفض  
ً، من أجل تعویض   ١٫٥مستویات إنتاج النفط بمقدار  ملیون برمیل یومیا

األثر السلبي البالغ في الطلب على الخام جراء تفشي الكورونا.وأوضح 
ً عن مندوب مشارك في االجتماع لم   تقریر نشرتھ وكالة "بلومبرج" نقال

وم الخمیس، أن وزراء ین ھویتھ كون المناقشات ال تزال سریة، تفصح ع
الدول األعضاء في منظمة أوبك توصلوا إلى اتفاق خالل محادثاتھم في 
فیینا.وأضاف التقریر أنھ ال یزال من غیر الواضح ما إذا كانت روسیا،  
وھي الحلیف الرئیسي من غیر األعضاء، ستشارك في ھذا االتفاق وأنھ 

ل للتنفیذ بالفعل.ومن المفترض أن یشمل اتفاق خفض مستویات  سیكون قاب
ً المجموعة المعروفة باسم   ١٫٥اإلنتاج بمقدار  ملیون برمیل یومیا

"أوبك+"، والتي تضم الدول األعضاء في المنظمة وروسیا وغیرھا من 
ً للوكالة.ومن المقرر أن یصل مندوبین الدول  الحلفاء غیر األعضاء، وفقا

ً الجمعة لمناقشة غیر األعضاء  في أوبك إلى العاصمة النمساویة غدا
ً لخفض مستویات اإلنتاج  االتفاق.وتنفذ أوبك وأعضاء من خارجھا اتفاقا

ً في الوقت الحالي، ینتھي صالحیتھ بنھایة   ١٫٧بمقدار   ملیون برمیل یومیا
ً بتوقیت جرینتش، ارتفع   ١١:٢٤الشھر الجاري.وبحلول الساعة  صباحا

آلجلة للخام القیاسي "برنت" تسلیم شھر مایو/آیار إلى مستوى سعر العقود ا
  المصدر: مباشر بالمائة. ٠٫٦دوالر للبرمیل بزیادة  ٥١٫٤٦

  أشھر   ٤تراجع أسعار الغذاء عالمیاً ألول مرة في 
ً ألول مرة في أربعة أشھر، بسبب الھبوط   تراجعت أسعار الغذاء عالمیا

یة مدفوعة بمخاوف تفشي الكورونا  الحاد في أسعار صادرات الزیوت النبات
" وتأثیره على الطلب العالمي.وأظھر بیان صادر عن منظمة ١٩-"كوفید

األغذیة والزراعة، یوم الخمیس، أن مؤشر أسعار الغذاء، والذي یرصد  
التغیرات الشھریة في األسعار الدولیة للسلع الغذائیة شائعة التداول، بلغ  

 ١فبرایر الماضي، بانخفاض  نقطة خالل شھر  ١٨٠٫٥في المتوسط 
ً خالل  بالمائة عن الشھر السابق لھ.وجاء الھبوط في أسعار الغذاء عالمیا

بالمائة على أساس شھري في  ١٠٫٣الشھر الماضي؛ بفعل تراجع نسبتھ 
مؤشر أسعار الزیوت النباتیة، كما انخفضت مؤشر أسعار الحبوب بنحو 

، ارتفع مؤشر أسعار األرز بالمائة خالل نفس الفترة.وعلى النقیض  ٠٫٩
ً بالطلب القوي من المشترین في الشرق األوسط وشرق   الدولي مدعوما

ً بنسبة  بالمائة في الشھر  ٢أفریقیا.بینما شھد مؤشر أسعار اللحوم ھبوطا
ً بانخفاض الواردات من  الماضي مقارنة مع الشھر السابق لھ، متأثرا

البضائع في الموانئ.في الصین التي تعرضت لضغوط التأخیر في تسلیم 
بالمائة كما زاد مؤشر   ٤٫٦حین ارتفع مؤشر أسعار منتجات األلبان بنحو  

بالمائة.لكن مع ذلك، فإن مؤشر أسعار الغذاء ال  ٤٫٥أسعار السكر بنسبة 
بالمائة في الشھر الماضي عند المقارنة مع نفس   ٨٫١یزال أعلى بنحو 

  المصدر: مباشر .٢٠١٩الفترة من عام 

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 1,483.00  -0.53% السعودیة 

 DFMGI 5,788.04 -0.93%  دبي
 ADI 1,480.00 -1.92% ابوظبي
 MARKET-IXP 0.00 0.00% الكویت 

 BSEX 6,288.00 -2.86% البحرین 
 GENERAL 5,343.00 -3.47% قطر 

 MASI 7,025.00 -1.23% المغرب 
 TUN20 1,742.29 1.53% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  25,864.78  -0.98% أمریكا 
 S&P 500 2,972.37  -1.71% أمریكا 
 NASDAQ 8,575.62 -0.98% أمریكا 

 FTSE 100 6,462.55 -3.62% لندن 
 DAX 11,541.87  -3.37% أمانیا 

 Nikkei 225 20,749.75  -2.72% الیابان 
 %5.62- 0.37 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.00 0.00 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
 %0.00  0.00 البرمیل  نایمكس (دوالر) 

لخفض الفائدة األمریكیة مجدداً خالل    ٪١٠٠األسواق تضع احتماالت  
 مارس

المفاجئ في معدل الفائدة األمریكیة منذ أیام، إال أن  رغم قرار الخفض 
المستثمرین یضعون رھانات لتنفیذ خفض إضافي في االجتماع القادم  
وسط مخاوف تفشي فیروس كورونا.وأوضحت أداة الفیدرالي لرصد  
العقود اآلجلة لمعدل الفائدة على األموال الفیدرالیة "سي.إم.إیھ"، یوم  

بالمائة لخفض معدل الفائدة في    ١٠٠یة بنسبة  الخمیس، أن ھناك احتمال
اجتماع المركزي األمریكي في وقت الحق من الشھر الجاري.وبحلول  

ً بتوقیت جرینتش، یضع المستثمرون احتمالیة  ٩:٥١الساعة  صباحا
نقطة أساس في االجتماع    ٢٥بالمائة لخفض معدل الفائدة    ٦٥٫٨بنسبة  

بالمائة.في حین یوجد احتمالیة   ١ إلى   ٠٫٧٥المقبل لتتراوح الفائدة بین 
بالمائة لقیام بنك االحتیاطي الفیدرالي بخفض الفائدة   ٣٤٫٢بنسبة 
 ٠٫٧٥إلى  ٠٫٥٠نقطة أساس إلى مستوى یتراوح بین  ٥٠بمقدار 
نقطة أساس    ٥٠وكان الفیدرالي قرر خفض معدل الفائدة بمقدار  .بالمائة

تحدث منذ األزمة بشكل مفاجئ یوم الثالثاء الماضي، في خطوة لم 
المالیة.ویفصلنا عن اجتماع صناع السیاسة المقبل في المركزي 

ً.ویستمر المستثمرون في وضع احتماالت لخفض   ١٣األمریكي  یوما
معدل الفائدة في االجتماعات المقبلة للمركزي األمریكي، على أن تصل 

بالمائة في اجتماع یونیو   ٠٫٢٥إلى نطاق یتراوح بین صفر إلى 
م.لكن رئیس االحتیاطي الفیدرالي في والیة سانت لویس "جیمس  القاد 

بوالرد" یعتقد أن األسواق مخطئة في توقعاتھا بأن البنك سیخفض  
ً في اجتماع مارس.وقاد الفیدرالي تحركات البنوك   الفائدة مجددا
المركزي الكبرى في سیاق استجابة عالمیة منسقة لمواجھة تداعیات  

  المصدر: مباشر صاد العالمي.فیروس كورونا على االقت



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال    سعر السھم   اسم الشركة 
السعر   التوصیة  السوقي 

  المستھدف 

احتمال  
الصعود/  
 الھبوط

 فتریة د مضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة 

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ  جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة  

  0.7  0.7  غ.م.   117.4  %73.2  7.36  شراء   3,795.2  4.25  كیما  -المصریة  

  غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   %187.0  20.23  شراء   3,830.0  7.05  شركة حدید عز 
  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠٢٠/ ١٩/٠٣  ٢٠٢٠/ ١٨/٠٣  سھم مجاني لكل سھم   ٠٫٥٠٠٠٠٠٠٠١١٢  النساجون الشرقیون للسجاد 
 

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

  ٢٠٢٠/ ١٢/٠٣  ٢٠١٩/ ٠٤/١٢  جنیھ للسھم القسط الثانى  ٠٫٣٥  مصر لالستثمار العقارى والسیاحي 
  ٢٠٢٠/ ١٨/٠٣  ٢٠١٩/ ١٥/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٤٥القسط الثانى   للتأمین المھندس 

  ٢٠٢٠/ ١٨/٠٣  ٢٠١٩/ ٠٨/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥٩١القسط الرابع   قناة السویس للتأمین 
  ٢٠٢٠/ ٢٥/٠٣  ٢٠٢٠/ ٢٢/٠٣  جنیھ للسھم  ٠٫٥٠٠  عبور الند للصناعات الغذائیة 

  ٢٠٢٠/ ٢٦/٠٣  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى   ٠٫١٦٨٨القسط الثامن    الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة 
  ٢٠٢٠/ ٢٦/٠٣  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى  ١٫٢٦٠٦القسط العاشر   العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

٢٠٢٠/ ٠٨/٠٣  EAC   المصریة العربیة (ثمار) لتداول
  االوراق المالیة

  الدقى   –شارع وزارة الزراعة   ٢٠بمقر الشركة   عادیة 

غیر  عادیة و  مدینة نصر لالسكان والتعمیر   ٢٠٢٠/ ١٠/٠٣
  عادیة 

امام مدخل مطار   –بمركز مبیعات الشركة بموقع تاج سیتى على امتداد شارع الثورة 
  القاھرة  - القاھرة 

  -مدینة نصر  – بمقر الھیئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة الكائن فى حى السفارات   عادیة   الفیوم الوطنیة لمنتجات االلبان   ٢٠٢٠/ ١١/٠٣
  القاھرة 

غیر  عادیة و   مصر  - بنك الكویت الوطني   ٢٠٢٠/ ١١/٠٣
  عادیة 

شارع التسعین    –المدینة  مركز    -القطاع االول   - ١٥٥بمقر االدارة العامة للبنك بالقطعة رقم  
  القاھرة الجدیدة  –

  القاھرة  -مصر الجدیدة   - شارع عبد الحمید بدوي  -قاعة زیورخ   - بفندق كونكورد السالم   عادیة   مصر  - بنك االتحاد الوطنى   ٢٠٢٠/ ١٢/٠٣

المصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت    ٢٠٢٠/ ١٤/٠٣
  سالب مصر ) 

  القاھرة  –  یدة مصر الجد  - شیراتون المطار    – الجالء الكائن فى شارع العروبة  بفندق تیولیب    غیر عادیة 

  مدینة السادس من اكتوبر  - طریق الواحات   –بمقر الشركة   عادیة   المصریة لألقمار الصناعیة (نایل سات)   ٢٠٢٠/ ١٤/٠٣

  

  

  

  

  



 

 

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

  سعرآخر   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  

 COMI 77.3 1.66 6.87- 1,248,883 96,193,584 87.10 66.15 43.47% (مصر)

 EAST 13.90 2.81 8.07- 4,189,172 58,114,184 18.78 12.31 7.34% ایسترن كومباني -الشرقیة 
مجموعة طلعت مصطفى 

 EKHO 1.20 2.39 6.98- 388,660 468,934 1.59 1.03 5.25% القابضة

 TMGH 7.04 1.59 13.09- 973,157 6,857,890 12.00 6.75 4.31% القابضة المصریة الكویتیة

 HRHO 13.40 -0.15 20.05- 537,936 7,251,594 20.60 13.00 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 SWDY 8.90 -0.67 20.61- 1,618,847 14,512,759 17.80 8.34 3.98% القابضھ

 CLHO 5.26 1.94 9.62- 329,791 1,715,928 7.06 4.75 2.94% بنك كریدي اجریكول مصر

 CIEB 42.50 0.64 2.30- 749,034 31,833,942 48.10 39.00 2.68% المصریة لالتصاالت

 JUFO 7.42 -5.48 13.72- 395,300 2,981,231 14.50 7.21 2.20% جھینة للصناعات الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 MNHD 3.96 3.13 18.18- 18,245,810 72,341,320 6.40 3.71 2.20% والتعمیر
 -المالیھ القلعة لالستشارات 
 ETEL 12.01 1.69 17.75 2,373,968 28,492,538 15.30 8.80 2.10% اسھم عادیة

السادس من اكتوبر للتنمیھ 
 ISPH 8.14 1.12 14.32- 268,676 2,163,753 11.97 7.90 1.99% سودیك -واالستثمار

 CIRA 13.90 2.96 0.14 289,234 4,012,634 14.00 9.32 1.85% ابن سینا فارما
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 ORAS 83.30 -0.62 16.72- 27,738 2,306,709 112.99 80.80 1.68% العقاریھ

 OCDI 11.18 0.36 15.50- 1,175,316 13,172,592 18.00 10.75 1.62% شركة مستشفي كلیوباترا

 CCAP 1.75 0.00 28.86- 7,766,220 13,659,304 4.30 1.67 1.49% بالم ھیلز للتعمیر
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 4.82 5.24 79.38- 5,199,453 24,793,264 9.73 4.32 1.32% والتعمیر
اوراسكوم كونستراكشون 

 SKPC 7.55 2.30 15.64- 525,374 3,953,310 19.10 7.00 1.24% بي ال سي

 PHDC 1.40 2.49 20.11- 9,240,807 13,059,484 3.00 1.20 1.19% النساجون الشرقیون للسجاد

 AMOC 2.63 2.33 27.35- 1,039,357 2,751,552 6.36 2.41 1.12% االسكندریة للزیوت المعدنیة

 AUTO 2.36 2.16 37.73- 2,566,010 6,050,358 5.37 2.10 1.05% سیدى كریر للبتروكیماویات
بایونیرز القابضة 

 PIOH 4.24 0.00 19.39- - - 7.65 3.95 0.80% المالیةلألستثمارات 

 ESRS 7.05 1.59 31.55- 1,679,567 11,854,958 19.31 6.36 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 4.01 -2.67 39.24- 3,021,818 12,329,951 7.92 3.46 0.78% إعمار مصر للتنمیة

 EMFD 2.80 3.32 1.41- 1,243,133 3,422,299 3.79 2.41 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.49 2.93 9.39- 63,401,104 31,505,232 0.75 0.44 0.62% القابضھ
المصریة للمنتجعات 

 EGTS 2.02 0.50 15.83- 374,274 765,621 3.25 1.72 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 4.25 0.71 20.71- 513,039 2,200,049 7.12 3.96 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.64 3.38 6.64 28,628,000 18,362,810 0.89 0.49 0.25%  كیما -المصریة 

 DSCW 1.08 0.37 38.09- 13,848,508 15,164,076 1.74 0.68 0.11% الحدید والصلب المصریة
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة ذا التقریر بھ یُقصد  ال . للجمھور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقریر  ھذا  یستند
  وقت في  موثوق فیھا  أنھا  یعتقد  مصادر  بریمییر منشركة  أبحاث   إدارة قبل من التقریر  ھذا  في  الواردة واآلراء  المعلومات  إعداد تم لقد .  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  بما( البحثي قریر الت  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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