
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١١/٠٣/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30 (  11,199.96 1.97% -14.08% 622,055,488 203,399,971 318,073,402,432مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,540.29 0.30% -28.35% 669,462,080 230,255,114 390,974,468,537مؤشر ( 
 EGX 70 (  1,080.83 -0.24%  -15.39% 118,544,992 63,114,757 188,257,699,160مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,166.76 -0.04% -32.45% 740,600,448 266,514,728 506,331,101,592مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   شركات حكومیة بالبورصة المصریة قبل   ٣وزیر: طرح

  الصیف
   وزیر قطاع األعمال: إغالق شركة الحدید والصلب أحد

  الخیارات المطروحة  
   ملیون جنیھ أرباحاً على   ٢٣العز للسیرامیك تقترح توزیع

  المساھمین 
  التوفیق للتأجیر التمویلى تستھدف إصدار سندات توریق بـ

  ملیار جنیھ 
  ملیون دوالر في   ٣٦٫٣أكبر صندوق سیادي في العالم یستثمر

  طلعت مصطفى 
  ملیون جنیھ فى تطویر البنیة  ٢٠٠«فورى» تستثمر

  التكنولوجیة العام الحالى 
  اإلحصاء: تضخم أسعار المستھلكین بالمدن المصریة ینخفض

  في فبرایر   ٪٥٫٣إلى 
   رئیس البورصة : قاربنا على االنتھاء من إعادة ھیكلة بورصة

  النیل بالتعاون مع البنك األوروبي لإلعمار  
   سلیمان”: المصریین بالخارج لدیھم شھیة استثماریة“

  بقطاعات السیاحة واألدویة والتعلیم  
  مع خسائره عالمیاً.."مصنعون" یطالبون الحكومة المصریة

  بخفض أسعار الغاز الطبیعي 
  تعثر بعض شركات األدویة العامة نتیجة قلة رأس المال العامل  
  كات التمویل  أزمة التسجیل العقارى معوق رئیسى أمام شر  
  كورونا” یرفع الطلب على الورق المصرى“  
  ٥«أونكتاد» یتوقع ھبوط االستثمار األجنبي المباشر بحوالي  

    ٪١٠إلى 
   ارتفاع عوائد سندات الخزانة األمریكیة مع آمال التحفیز  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

انخفض  االسھم التي   االسھم التي ارتفع سعرھا   
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٧  ٧٩  ٩٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
  شركات حكومیة بالبورصة المصریة قبل الصیف  ٣وزیر: طرح  

شركات حكومیة  ٣كشف وزیر قطاع األعمال العام المصري عن طرح 
رمضان وحتى قبل الصیف بالبورصة المصریة في الفترة من قبل 

المقبل.وقال ھشام توفیق، في مقابلة ببرنامج "القاھرة اآلن" على فضائیة 
العربیة الحدث، إن الشركات تشمل: اإلسكندریة لتداول الحاویات وبنك  

شركات   ٨القاھرة، وإي فاینانس.وأوضح الوزیر، أنھ سیتم طرح نحو 
نت الحكومة أطلقت في أخرى بعد الصیف، منھا شركة النصر للتعدین.وكا

المرحلة األولى من برنامج الطروحات العامة بطرح حصة   ٢٠١٩مارس  
في المائة من أسھم الشركة الشرقیة للدخان.وشمل  ٤٫٥إضافیة قدرھا 

شركة سواء من خالل طرح شركات   ٢٣برنامج الطروحات في البدایة 
   المصدر: مباشرجدیدة أو زیادة حصص شركات مدرجة بالفعل.

ر قطاع األعمال: إغالق شركة الحدید والصلب أحد الخیارات  وزی 
  المطروحة  

قال ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال إن الوزارة في انتظار الخطوات  
) IRONاألخیرة من البحث في وضع شركة الحدید والصلب المصریة (

بعد الخسائر المتكررة لھا، موضحا أن إغالق الشركة أحد الخیرات  
ذا قالت المال.وأضاف وزیر قطاع األعمال في لقاء لھ مع  المطروحة، ھك 

برنامج القاھرة اآلن على قناة العربیة الحدث أن برنامج طرح الشركات  
في البورصة مستمر ویتم العمل علیھ اآلن.وأشار إلى أنھ سیتم طرح 
شركات اإلسكندریة للحاویات وأى فینانس وبنك القاھرة قبل دخول 

بل رمضان المقبل.وأكد أن قائمة الشركات  الصیف، ومنھم شركة ق
الحكومیة التى سیتم طرحھا ضمن برنامج الطروحات جاھزة وتضم مابین 

شركات.وأوضح أن مجموعة الشریف السعودیة ستقوم بتطویر  ٨ل ٧
ملیار جنیھ على ان یتم اقتسام األرباح معھا لمدة  ١٫٤فندق شیبرد بقیمة 

  المصدر: المالمر مالى.عاما موضحا ان تلك الشركة مستث ٣٠

  ملیون جنیھ أرباحاً على المساھمین  ٢٣العز للسیرامیك تقترح توزیع  
الجوھرة، توزیع    -اقترح مجلس إدارة شركة العز للسیرامیك والبورسلین  

ً على المساھمین عن عام  ٢٢٫٩٧ .وقالت  ٢٠١٩ملیون جنیھ أرباحا
األرباح القابلة للتوزیع  الشركة في بیان الیوم الثالثاء لبورصة مصر، إن 

ملیون جنیھ للعام   ١٤٥ملیون جنیھ، على أن یتم ترحیل  ١٧٣٫١٦تبلغ 
ً بلغت ٢٠١٩القادم.وحققت الشركة خالل  ملیون جنیھ،   ٥٢٫٤٧، أرباحا

.وارتفعت إیرادات  ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٥٫٧٨مقابل أرباح بلغت 
یرادات بلغت  ملیار جنیھ، مقابل إ ١٫٢٣الشركة في العام الماضي إلى 

  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٫٠٣

  التوفیق للتأجیر التمویلى تستھدف إصدار سندات توریق بـ ملیار جنیھ 
) استكمال ATLCأیة.تي.لیس (-تستھدف شركة التوفیق للتأجیر التمویلي  

خططھا التوسعیة، خالل العام الجارى، وذلك بعد االنتقال للمقر الجدید  
نشطة الجدیدة التى تعتزم الشركة مزاولتھا خالل العام  الستیعاب األ

الجارى.قال طارق فھمى، الرئیس التنفیذى لشركة التوفیق للتأجیر 
َّ الشركة تستھدف إصدار سندات توریق بقیمة ملیار جنیھ  التمویلى، إن
ً أنھا ستبدأ المفاوضات مع   خالل الربع الثالث من العام الحالى، موضحا

الثانى من العام.وأوضح أن الشركة اقتربت من الرافعة الشركات النصف 
والتى حددتھا الھیئة العامة للرقابة المالیة، بما یؤھلھا للبدء  ١-٩المالیة 

بتوریق جزء من محفظة الشركة.وأضاف أن الشركة تستھدف إصدار 

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

   ١٣٫٧٤    ٣٫٨٩  جولدن كوست 
   ٩٫٩٨    ٢٢٫٩٢  اإلسكندریة  - المركز الطبي الجدید 

  ٩٫٩٨    ١٥٫٢١  أطلس 
  ٩٫٧٧    ٢٫٣٦  الشمس لالسكان 

  ٨٫٨٩    ٤٫٩٠  العربیة للصناعات الھندسیة 

 

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

 -١٠٫٠٠    ٣٫٠٦   االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة 
 -٩٫٩٦    ١٨٫٧٢  فودیكو

 -٩٫٩٥    ٣٫٨٩  العبور لالستثمار العقارى 
 -٩٫٨٨    ٤٫٣٨  االسماعیلیة للدواجن 

 -٩٫٣٩    ٠٫٥٥  العربیة للمحابس 

  

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

  ٧٠٫٩٦    ١١٨،٥٨٥،٥٥٢  البنك التجاري الدولي 
  ٣٨٫٥٥    ٦٠،١١٥،٤٢٠  كریدي أجریكول 

  ١٫٤٠    ٥٤،٠٨٨،٠٢٠  القلعة 
  ٦٫٤٧    ٤٥،٩٤٣،٧٠٠  طلعت مصطفى 

  ٣٫٩٩    ٤٠،٤٩٠،٢٠٨  بایونیرز القابضة 

  

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

  ٠٫٤٥    ٥٣،٤١٧،٠٨٣  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
  ١٫٤٠    ٣٩،٤٣٢،٤٧٩  القلعة 

  ٠٫٥٨    ٢٠،٢٢٠،٥٣٦  بورتو القابضة 
  ٠٫٢٣    ١٤،٣٥١،٠٣١  العربیة لالستثمارات 

  ١٫٢٧    ١٢،٦٧١،٣٦٤  بالم ھیلز 

  
   التداولأكبر خمس قطاعات من حیث قیمة 
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شرائح: قصیرة، ومتوسطة، وطویلة األجل،   ٣متعدد الشرائح، على 
 ٥سنوات و  ٣ئات، موزعة على آجال سنة ولتتناسب مع جمیع الف

سنوات.وحصلت الشركة على الرخصة النھائیة لنشاط التخصیم، مطلع  
ً أن الشركة تعتزم تفعیل النشاط ببدایة النصف  العام الجارى، موضحا
الثانى من العام الجارى.وأوضح أن تفعیل النشاط یرتبط باالنتقال للمقر 

ً من الربع   الجدید للشركة؛ حیث أوشكت الشركة على االنتقال للمقر بدءا
ٍ تعیین فریق عمل لنشاط التخصیم.وأضاف أن حجم محفظة  الثانى، وجار

،  ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة عام  ٣٫٧التأجیر التمویلى للشركة وصل إلى 
.وتستھدف الشركة إضافة عقود  ٢٠١٨عن عام  ٪٣٤بنمو یقدر بنسبة 

عن   ٪٥٠لجارى، بنمو یقدر بنسبة  ملیار جنیھ خالل العام ا   ٢جدیدة بقیمة  
ً أن آجال المحفظة تتراوح بین   سنوات.وتابع    ٧و  ٥العام الماضى، موضحا

 ١٫٦»فھمى«، أن الشركة قامت بتنفیذ عقود تأجیر تمویلى تصل إلى 
،  ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل عام  ١٫١، مقابل ٢٠١٩ملیار جنیھ خالل عام 

  .٪٣٩بنمو یقدر بنسبة 

ملیون دوالر في طلعت   ٣٦٫٣ي العالم یستثمر أكبر صندوق سیادي ف
 مصطفى

رفع صندوق التقاعد النرویجي، أكبر الصنادیق السیادیة في العالم،  
ملیون دوالر بنھایة العام   ٥٣٠٫٢استثماراتھ في األسھم المصریة إلى 

سھما.حظى القطاع العقاري جزء كبیر من  ٤١الماضي، توزعت على 
في المنطقة العربیة، حیث بلغت القیمة  استثمارات الصندوق النرویجي

ملیون دوالر،    ٢٩٧٫٧شركة عقارات عربیة،    ١٣السوقیة الستثماراتھ في  
)، النصیب األكبر مما  TMGHوكان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (

وجھھ اكبر صندوق سیادي بالعالم للشركات العقاریة المصریة.ونظرا  
صر خالل اآلونة األخیرة، عزز للنمو الذي یشھده القطاع العقاري في م

الصندوق السیادي النرویجي من استثماراتھ في شركات العقارات  
شركات    ٧المصریة خالل العام الماضي، حیث بلغ إجمالي استثماراتھ في  

ملیون دوالر، كان لمجموعة طلعت مصطفى  ٩٦٫٥عقاریة مصریة 
المجموعة   القابضة النصیب األكبر منھا.وسجلت استثمارات الصندوق في

% من أسھم الشركة، لتكون  ٣٫٤٦ملیون دوالر، باستحواذ نسبتھ  ٣٦٫٣
أكبر شركة عقارات مصریة یستثمر في صندوق التقاعد  

) في MNHDالنرویجي.وجاءت شركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر (
 ٢١٫٥المرتبة الثانیة، حیث بلغت قیمة استثمارات الصندوق في الشركة 

% من أسھم الشركة، تلتھا شركة  ٤٫٩٧تحواذ نسبتھ ملیون دوالر، باس
) التي بلغت قیمة أسھم الصندوق  HELIمصر الجدیدة لإلسكان والتعمیر (

ملیون دوالر، ثم شركة السادس من اكتوبر للتنمیة واالستثمار   ١٥٫٢فیھا  
ملیون دوالر، ومن بعدھا جاءت أوراسكوم   OCDI) 7.3سودیك ( -

 ٦٫٦تي بلغت قیمة أسھم الصندوق فیھا ) الORHDمصر ( -للتنمیة 
)،  UNITملیون دوالر، بینما كانت شركة المتحدة لإلسكان والتعمیر (

األقل نصیبا في استثمارات صندوق التقاعد النرویجي، حیث استثمر 
 ٪٢٫٩٨ملیون دوالر في الشركة، باستحواذ نسبتھ  ١٫٥الصندوق نحو 

  من أسھم الشركة.
  

  

  

  

  

ملیون جنیھ فى تطویر البنیة التكنولوجیة   ٢٠٠«فورى» تستثمر  
  العام الحالى 

قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فورى لتكنولوجیا البنوك  
ملیون جنیھ فى البنیة   ٢٠٠والمدفوعات، إن الشركة تدرس استثمار 

الفقرى لمنظومة الدفع  التحتیة التكنولوجیة للشركة، ألنھا بمثابة العمود 
ا إلى أن الشركة تستثمر نفس المعدل سنویًا منذ   ً والتكنولوجیا المالیة، الفت

ا.وأوضح   ٦التأسیس، وتستطیع استقبال أكثر من  مالیین عملیة دفع یومیً
عكاشة، أن الشركة ال تنوى التوسع خارج مصر فى الفترة الحالیة ألن  

كنھا تدرس بجدیة السوق الخلیجى  السوق المصرى مازال یحتاج الكثیر، ول
ا للنسبة الكبیرة للمصریین المتواجدین بالخلیج.وأضاف، أن أبرز   ً نظر
الدول التى تركز علیھا الشركة ھى السعودیة، والكویت، باإلضافة إلى  
اإلمارات، وبالفعل تم التعاقد مع أحد البنوك اإلماراتیة لیتمكن عمالئھا من  

 mopileاإلمارات، تكنولوجیا (استخدام «تكنولوجیا فورى» ب
application white label platform  وأوضح، أن عدد فروع .(

ألف منفذ بیع فى جمیع أنحاء جمھوریة مصر العربیة،   ١٢٥الشركة بلغ 
ً عن أكثر من  ا إلى أنھ حتى اآلن ال   ٧٥فضال ً فرع «فورى بلس»، الفت

ملیون   ٢٫٧٥٠یوجد أى نقاط بیع خارج مصر.وتنفذ الشركة أكثر من 
  ٢٤٫١عملیة دفع یومیًا من خالل منصة الشركة، وتخدم الفروع أكثر من  

ملیون عمیل شھریًا.وأشار إلى أن الشركة دائما تدرس الفرص  
االستثماریة المتاحة إلضافة أى استثمار یكمل المنظومة، حیث قامت  

شركات منھا للعروض والخصومات   ٣الشركة بالفعل باالستثمار فى 
للتوصیل، وأخرى شركة لحجز األتوبیسات والرحالت وكل  وشركة 

االستثمارات تخدم وتكمل منظومة فورى.وأوضح، أن الشركة مؤخرا  
تعاقدت مع بنك ناصر لصرف معاشات والمرتبات من خالل منافذھا التى  

ا أن الخدمة فى   ١٢٥یتخطى عددھا  ً ألف نقطة فى العام الماضى، مؤكد
عكاشة، أن الشركة ال تنوى إضافة أى أنشطة  طور التشغیل قریبًا.وأضاف  

ا لتركیزھا على السوق التكنولوجى   ً مالیة غیر مصرفیة فى الوقت، نظر
وتطوراتھ ومواكبة النمو السریع.ولفت عكاشة إلى أن الشركة استطاعت  

ملیار جنیھ بنھایة   ٥٣تحقیق تحصیالت خالل العام الماضى بأكثر من 
أرباح شركة «فورى لتكنولوجیا البنوك  .ارتفعت ٢٠١٩الربع الثالث من 

خالل النصف األول من العام   ١٣٫٥والمدفوعات اإللكترونیة» بنسبة %
ملیون    ٢٩٫٦ملیون جنیھ، مقارنة بصافى أرباح    ٣٣٫٦الجارى لتصل إلى  

، مع األخذ فى االعتبار حقوق  ٢٠١٨جنیھ خالل الفترة ذاتھا من عام 
الشركة خالل النصف األول من   األقلیة من المساھمین.وزادت إیرادات

  ٢٧٣ملیون جنیھ، مقابل إجمالى مبیعات  ٣٧٣لتصل إلى  ٢٠١٩عام 
ملیون جنیھ فى العام الماضي.وبالنسبة لفورى للتمویل متناھى الصغر،  

، تھدف إلى تسھیل التمویل للتجار  ٢٠١٩التى تم إطالقھا للتجار فى عام 
السلع االستھالكیة.وتقدم   من خالل طلبات التمویل اإللكترونیة لشركات

ألف جنیھ،   ١٥إلى  ٥الشركة نوعین من التمویل، تمویل سریع یبدأ من 
ألف جنیھ باختالف التسعیر وآلیة السداد.وافق   ١٠٠إلى   ٥وأخر یبدأ من 

مجلس إدارة شركة «فورى لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات اإللكترونیة»  
سمال «فورى للتمویل  فى وقت سابق، على االكتتاب فى مضاعفة رأ

ملیون جنیھ.وتبلغ حجم   ٥٠ملیون جنیھ إلى  ١٥متناھى الصغر» من 
ملیون جنیھ، وتعد «فورى للتمویل متناھى   ٣٥زیادة رأس المال نحو 

الصغر» واحدة من الشركات التابعة والمملوكة لـ«فورى» بنسبة  
  المصدر: جریدة البورصة .٩٩٫٨%

  

  

  
  



 

 

  والسوق  االقتصادنظرة على أخبار 
 ٪٥٫٣اإلحصاء: تضخم أسعار المستھلكین بالمدن المصریة ینخفض إلى  

  في فبرایر  
قال الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء یوم الثالثاء، إن تضخم  

بالمئة في فبرایر من   ٥٫٣أسعار المستھلكین بالمدن المصریة انخفض إلى  
رویترز.وأضاف الجھاز أن معدل بالمئة في ینایر، وفقا لما قالتھ  ٧٫٢

بالمئة في ینایر   ٠٫٧التضخم على أساس شھري سجل صفرا بالمئة مقابل  
  رویترزالمصدر:  كانون الثاني.

“سلیمان”: المصریین بالخارج لدیھم شھیة استثماریة بقطاعات  
    السیاحة واألدویة والتعلیم

السیادي إن المصریین قال أیمن سلیمان المدیر التنفیذي لصندوق مصر 
بالخارج لدیھم شھیة استثماریة بقطاعات السیاحة واألدویة والتعلیم،  
یضاف إلیھا قطاعي األغذیة والبنیة األساسیة بالنسبة للمستثمرین 
األجانب.وأضاف سلیمان على ھامش مشاركتھ بالقمة السنویة ألسواق  

ق السیادي سیلعب  المال “سوق المال .. نوافذ متعددة التمویل” أن الصندو 
دورا في تخفیض الدین العام عبر خلق شراكات إلدارة األصول وتدویر 
رؤوس األموال.أضاف أن الدین في ھذه الحالة سینتقل إلى القطاع الخاص  
ولن یكون مرتبطا بالدولة بشكل یمكنھا من تخفیف األعباء المالیة السابقة 

راكتھ مع جھاز والمستقبلیة.وقال إن دور الصندوق السیادي في ش
مشروعات الخدمة الوطنیة لیس مدیرا لطرح الجھاز في البورصة، وإنما  
سیكون استثماریا، كما سیقوم بدراسة الفرص االستثماریة بكل 
القطاعات.أضاف أن كل جنیھ سیدفعھ الصندوق فى مشروع استثمارى 

جنیھات من المستثمرین.وقال سلیمان إن أھم قرار  ١٠سیجذب مقابلھ 
ماري للصندوق ھو انتقاء المستثمرین للشراكة بشكل یمكنھ من تحقیق  استث

  المصدر: جریدة البورصةأفضل العوائد.

مع خسائره عالمیاً.."مصنعون" یطالبون الحكومة المصریة بخفض  
  أسعار الغاز الطبیعي 

 ٤مع اقتراب أسعار العقود اآلجلة للغاز الطبیعي من أدنى مستوى في 
سنوات، طالب المصنعون الحكومة المصریة بتخفیض أسعار الغاز 

دوالرات لكل ملیون وحدة  ٣للمصانع كثیفة استھالك الطاقة لتصبح 
ً من  دوالر .وتراجعت أسعار العقود اآلجلة للغاز  ٥٫٥حراریة بدال

نیویورك بشكل قوي منذ بدایة العام الحالي لتسجل  الطبیعي في بورصة
ً لكنھا   ٤دوالر ألول مرة في  ١٫٦١ ً مؤخرا سنوات، قبل أن تتعافى نسبیا

دوالر لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة.ومن المقرر   ١٫٨٠ال تزال دون  
أن تنعقد لجنة تسعیر الطاقة بمجلس الوزراء المصري، نھایة مارس  

 ٦ار الغاز الموردة للمصانع والتى یتم عقدھا كل الجاري، لتحدید أسع
أشھر وتوقع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، خفض  
الحكومة المصریة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع خالل الفترة الحالیة،  
ً أن خفض األسعار من شأنھ  بالتزامن مع تراجع األسعار العالمیة، موضحا

لمصریة وللمواطن بشكل عام.وقال محمد  أن یحقق تنافسیة للصناعة ا 
البھي، في اتصال ھاتفي مع "مباشر"، إن عدة صناعات ستستفید من 
الخفض أبرزھا مصانع كثیفة االستھالك؛ كصناعة الحدید والصلب،  
الزجاج واألسمدة واألسمنت، خاصة وأن مجلس الوزراء وعد بإعادة 

الوزراء في سبتمبر أشھر.وافق مجلس  ٦النظر في األسعار الحالیة كل 
دوالرات لكل ملیون  ٦الماضي، على تحدید أسعار الغاز الطبیعي لتكون 

دوالر لكل ملیون وحدة   ٥٫٥وحدة حراریة بریطانیة لصناعة األسمنت، و

  
رئیس البورصة : قاربنا على االنتھاء من إعادة ھیكلة بورصة النیل 

    بالتعاون مع البنك األوروبي لإلعمار
قال محمد فرید ، رئیس البورصة المصریة ان استراتیجیة البورصة 

رئیسیة كسبیل رئیسي لتعزیز دورھا التمویلي ،  محاور    ٣ترتكز على  
یتمثل أولھا في إعادة ھیكلة سوق المشروعات الصغیرة والمتوسطة،  
خاصة في ظل دور الحیوي لھذه الشریحة من الشركات في  
االقتصاد.أضاف على ھامش القمة السنویة ألسواق المال المنعقدة  

اعد النھائیة لتطویر الیوم، ان إدارتھ بصدد االنتھاء من الوصول للقو 
وإعادة ھیكلة سوق المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مشیرا للتعاون  
الراھن مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار و التنمیة بھدف المساعدة  
في تحدید القواعد االساسیة لتأھیل سوق الشركات الصغیرة والمتوسطة  

ن المحور مع دراسة كافة األسواق الناجحة في ھذا الصدد.أوضح أ
الثاني یرتكز على الترویج الفعال لسوق المال ودوره في توفیر التمویل 
الالزم للشركات باعتباره أحد سبل التمویل الرئیسیة بجانب القطاع  
المصرفي، مشیرا للقاءات المباشرة مع الشركات لتعریفھم بمزایا  
وإجراءات القیدأضاف رئیس البورصة أن المحور الثالث یرتكز على  

ا  ت ً طویر بیئة التداول بینما یتناسب مع حجم السوق ومتطلباتھ، موضح
أن المحور الثالث یتمثل في زیادة التعریف بسوق المال ونشر الوعي  
الخاص بھ بھدف تعزیز قاعدة المتعاملین بالسوق عبر دعم جانب  

  المصدر: أموال الغد الطلب .

 ل العامل تعثر بعض شركات األدویة العامة نتیجة قلة رأس الما
كشف عماد حمدى، رئیس النقابة العامة للكیماویات، أن توفیر سیولة    

"رأس مال عامل" لشركات األدویة یحولھا مباشرة من شركات خاسرة 
إلى شركات رابحة، وال سیما أن الصناعة استراتیجیة، وقادرة على  
المنافسة داخل وخارج مصر.وأظھرت القوائم المالیة المجمعة للشركة 

ا فى ال ً ا كبیر ً قابضة لألدویة التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، تحسن
ملیار جنیھ بمعدل نمو   ١٥٫٧األداء حیث ارتفعت اإلیرادات إلى 

ملیون جنیھ فى  ١١٢، فضال عن التحول من صافى خسارة ٪٣٤٫٥
ملیون جنیھ بمعدل  ٣٦٠٫٩إلى صافى ربح ھذا العام  ٢٠١٧/٢٠١٨

شركة القابضة كوحدة اقتصادیة مستقلة .أما مؤشرات ال٪٤٢٢نمو 
 ٣١٩، فقد حققت إجمالى إیرادات ٢٠١٨/٢٠١٩خالل العام المالى 

ملیون جنیھ بمعدل  ١٤٠وصافى ربح  ٪٢٩ملیون جنیھ بمعدل نمو 
.وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات  ٢٠١٧/٢٠١٨مقارنة لعام  ٪٦٣نمو 

ر جنیھ بمعدل نمو ملیا ١٦٫٩التابعة، فقد بلغ إجمالى إیرادات النشاط 
  ١٢٨ملیون جنیھ مقابل خسارة إجمالیة  ٣٨٣، وصافى ربح ٪٣١٫٩

.أضاف عماد حمدى أن توفیر رأس مال  ٢٠١٧/٢٠١٨ملیون جنیھ فى  
عامل للشركات، ینقذھا من االقتراض بفائدة مرتفعة، وبالتالى تتحسن 
نتائجھا بشكل كبیر.وحول ما أثیر عن ضعف جودة الملح المصرى،  

م تصدیره للخارج، أوضح رئیس نقابة الكیماویات عضو مجلس  الذى یت
إدارة الشركة القابضة للصناعات الكیماویة، أن السر یرجع إلى فتح 
باب التصدیر للجمیع دون التقید بشروط، وبالتالى تعرضت سمعة الملح  
المصرى الجیدة جدا فى الخارج، لھزة كبیرة تستلزم أھمیة تطبیق  

ادرات كل الشركات من الملح من خالل وحدة  معاییر الجودة على ص 
قیاس الجودة.وشدد حمدى أن ھناك تعلیمات ال تطبق على صادرات  
الخام، وھو ما یستوجب تطبیقھا مستقبال مع الحرص على منح مزایا  
إلضافة قیمة مضافة على الخام قبل تصدیره واالستفادة من تصنیعھ 



 

 

حراریة بریطانیة لصناعات: الحدید والصلب، واأللومنیوم، والنحاس،  
الحالیة المقدمة  والسیرامیك والبورسلین.وأشار البھي، إلى أن األسعار 

ً الحكومة  للمصنعین أغلى بأضعاف من الصناعات األخرى، مطالبا
  ً بااللتزام باألسعار العالمیة في سعر الغاز، حیث إن السعر العالمي وفقا

دوالر.وأشار   ٣٫٥إلى    ٣ألسعار ما قبل التراجع الكبیر والتي تراوحت بین  
ة فرصة لالقتناص الفرص  إلى أن الصناعة المصریة لدیھا في الفترة الحالی

االستثماریة، من خالل العمل على إحالل محل بضائع الدول التي تشھد  
أزمة نتیجة تفشي فیروس كورونا، وھو ما یزید من الصادرات المصریة 
خاصة للدول األفریقیة.ومن جانبھ، قال مدیر غرفة الصناعات المعدنیة 

ً، إضافة باتحاد الصناعات المصري، إن تراجع أسعار النفط  عالمیا
ً، یجب أن یقابلھ  ٤النخفاض سعر الغاز ألدنى مستوى في  سنوات عالمیا

تراجع في أسعار الطاقة للمصانع كثیفة االستھالك في مصر حتى تستطیع  
المنافسة مع المنتجات األجنبیة.وأكد محمد حنفي، في اتصال ھاتفي مع  

 ،ً سیحد من قدرة "مباشر"، أن تراجع سعر البترول بشكل كبیر عالمیا
الصناعة المصریة على المنافسة، خاصة وأنھم یحصلون على سعر الطاقة 
بأسعار التكلفة وھو ما یحقق للمنتج األجنبي القدرة على المنافسة.وأشار 
حنفي، إلى أن كافة الصناعات المصریة فقدت قدرتھا على المنافسة في 

یفة االستھالك،  ظل ارتفاع سعر الغاز والكھرباء المقدمة للصناعات كث
ً إلى أن الدول المنتجة للغاز یتم تقدیمھا للمصانع بسعر التكلفة والتي  مشیرا

دوالر في بعض الدول.وطالب مدیر غرفة الصناعات   ٢ال تتعدى الـ 
المعدنیة، بخفض سعر الغاز والكھرباء المقدمة للمصانع خاصة وأن سعر 

االكتشافات التي دوالر وھو ال یتماشي مع حجم  ٥٫٥الغاز یصل إلى 
أعلنت مصر وأصبح من خالل مصدر للغاز، موضحا أن األسعار یجب  

دوالرات لكل ملیون وحدة حراریة.وأشار  ٣أن تقل لمستوى أقل من 
ً لكل كیلووات   ٧٥حنفي، أن سعر الكھرباء یجب أن یصل إلى  قرشا

ً أن األسعار الحالیة المعمول بھا مرت فة للمصانع كثیفة االستھالك، موضحا
قروش لكل كیلو وات ھو ما یخیب آمال  ١١٠إلى  ١٠٥وتتراوحج بین 

الصناعة المصریة في المنافسة.وأكد أن ھناك مذكرة مرفوعة من عدد  
كبیر من الصناع المصرییین أمام رئیس مجلس الوزراء للمطالبة بخفض  
سعر الغاز والطاقة المقدمة للمصانع كثیفة االستھالك حتى نزید الصادرات  

  صریة ونحقق زیادة في الخزینة العامة للدولة. الم

  أزمة التسجیل العقارى معوق رئیسى أمام شركات التمویل  

قال شریف سامي، رئیس الشركة القومیة إلدارة األصول واالستثمار أن 
العقار مكون اساسي في مختلف جوانب التنمیة االقتصادیة.أضاف علي 

ال، أن العقار یسھم في اإلستغالل ھامش فعالیات القمة السنویة ألسواق الم
االمثل لتنشیط خدمات وانشطة مالیة مختلفة مثل التمویل العقاري .ورصد  
شریف سامى ، أبرز العقبات التي تحد من نشاط سوق العقارات، و على 
رأسھا أزمة التسجیل العقارى، والتي تؤثر بشكل رئیسى على عمل 

من العقارات فى مصر   ٪٩٠شركات التمویل وتحد من نشاطھا، خاصة أن  
غیر مسجل.وأضاف أن ثاني المشكالت تتمثل فى إثبات دخل العمیل،  
مطالبا بضرورة تطویر منظومة التسجیل لتسھیل عمل شركات التمویل 
العقارى وتشجیعھا على ضخ مزید من االستثمارات فى ھذا القطاع.أشار 

والبرامج  أن ضعف التمویالت العقاریة یرجع أیضا إلى ضعف التوعیة
التمویلیة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار العقارات أیضا.وأوضح 
أن وجود أدوات أخرى للتمویل العقارى بخالف الموجودة حالیا، وعلى 
رأسھا الصكوك والسندات المغطاة، موضحا أن قطاع التطویر العقارى 

لتقسیط  یساھم فى عملیة التمویل بشكل غیر رسمي، من خالل فترات ا 
  المصدر: أموال الغد.٥طویلة األجل والمقدمات التى ال تزید نسبتھا عن %

یماویة شركتین إلنتاج  محلیا.وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الك
الملح ھما النصر للمالحات والمكس للمالحات باإلسكندریة وبورفؤاد  

  المصدر: الیوم السابعوشمال سیناء.

 كورونا” یرفع الطلب على الورق المصرى “
ارتفع الطلب على الورق والكرتون المحلى بعد تراجع الواردات،  

فیروس ” كورونا”.قال وتباطؤ حركة التجارة العالمیة على أثر تفشى 
مصطفى عبید، نائب رئیس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات  
ا بنسب طفیفة، منذ   الكیماویة، أسعار الورق المستورد شھدت ارتفاعً
بدء أزمة كورونا، وھو ما خلق زیادة طفیفة في الطلب على المنتج 

دم بھا  المحلي.وأوضح عبید، أنھ لن یُغني القطاع عن المطالب التي تق
للحكومة وأھمھا فرض رسوم حمائیة على المنتجات المستوردة.وشدد  
على ضرورة االستجابة لمطالب القطاع، كما تمت االستجابة لمطلب  
رفع ضریبة القیمة المضافة عن منتج مُصاص القصب (البجاس)،  
طالبًا بضرورة رفعھا أیضا عن منتج لب الورق المستورد.قال ولید   مُ

مالي لشركة إیماك، إن أزمة كورونا العالمیة كان لھا  زكي، المدیر ال
أثر إیجابي على قطاع الورق والكرتون المحلي، إذ توجھ الطلب داخل 
السوق المصري للمنتجات المحلیة، مقارنة بنظیرتھا المستوردة، وھو  
تحسن إیجابي حتى وإن كان تأثیره محدود.وأضاف زكي لـ  

ھو تأخر شحنات بعض مكونات   “البورصة”، أن الشق السلبى لألزمة
ا الكیماویات التي یتم استیرادھا من الدول األوروبیة  اإلنتاج خصوصً
والوالیات المتحدة األمریكیة، وبعض اآلالت وقطع غیار اآلالت  
القادمة من الصین.وتابع: “األزمة لن تغني عن أھمیة تدخل الحكومة  

ء ضریبة القیمة بفرض رسوم جمركیة على المنتجات المستوردة، وإلغا
المُضافة المفروضة على مكونات اإلنتاج المستوردة”.وأشار إلى أن  
ا الرتفاع أسعار الشحن في ظل   تأخر الشحنات المستوردة یرجع أیضً
تباطؤ شدید في حركة التجارة العالمیة، تسبب فى توقف العدید من  

 ٤٠الشركات.وذكر أن سعر طن ورق الكرتون المستورد، ارتفع بنحو  
ً للطن، وھو ما یُمثل د   من إجمالي السعر.  ٪٨والرا

أوضح أنور محمود، رئیس مجلس إدارة  : انتعاش الصناعة المحلیة
شركة حورس لصناعة الكرتون، إن نسبة المكون المحلى داخل صناعة  

، وھو ما یعنى أن الصناعة المحلیة ستنتعش ٪٩٠الكرتون تصل إلى 
لى أن تباطؤ حركة التجارة  فى ظل تراجع معدالت االستیراد.وأشار إ 

البینیة على المستوى العالمي، بسبب أزمة انتشار فیروس كورونا،  
وھو ما سیُنعش الصناعات المحلیة لكل دولة على حدة في مختلف 
أرجاء العالم.وتطرق أشرف أرنست، مدیر مصنع شركة شوتمد  

ع  للصناعات الورقیة، إلى أن التأثیر السلبي المتوقع لألزمة على قطا
صناعة الورق سیُقتصر على اضطرار المنتجین المحلیین إلى استیراد  
ً من  اآلالت الجدیدة وقطع غیار الماكینات من األسواق األوروبیة بدال
الصین.وأوضح أن أسعار المعدات واآلالت األوروبیة أغلى من  

، ولكنھا غیر مؤثرة في سعر المنتج ٪٥٠نظیرتھا الصینیة بنسبة 
السوق التایالندي قد یكون بدیل مناسب للسوق الصیني  النھائي، وكذلك  

ا أن صناعة الورق والكرتون،   خصوصا من ناحیة السعر، خصوصً
ا   عداتھ بشكل سنوي.وقال إن السوق العالمي حالیً یحتاج إلى تجدید مُ
ا على المنتج المحلي الذي   یعیش حالة من الركود، وھو ما انعكس إیجابً

ا، وارتفع  ً ا طفیف ً ألف   ١١٫٥سعر طن ورق الكتابة المصري بین  شھد تحسن
ألف جنیھ للطن، بینما یتراوح سعر النظیر   ١٢٫٥جنیھ للطن الواحد، إلى 

  المصدر: جریدة البورصةألف جنیھ للطن.  ١٥ألف إلى  ١٤األوروبي بین 



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   ٪١٠إلى   ٥«أونكتاد» یتوقع ھبوط االستثمار األجنبي المباشر بحوالي 

توقع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة «أونكتاد» أن یؤدى انتشار 
دولة إلى ھبوط االستثمار األجنبى  ١٠٠فیروس كورونا فى أكثر من 

خالل السنة  ١٠إلى % ٥» على مستوى العالم بحوالى FDIالمباشر «
العالم ھبوط  شركة كبرى فى  ٥٠٠٠الحالیة.وأكد المؤتمر وفقا لعینة من 

إجمالى األرباح لجمیع القطاعات خالل العام الحالى مع انتشار عدوى 
لقطاع   ٤٢لصناعة السیارات و % ٤٤، منھا %٩«كورونا» بحوالى %

لصناعات الخامات األولیة. وذكرت وكالة رویترز أن  ١٣الطاقة و%
  معظم الشركات متعددة  الجنسیات التى یتتبعھا مؤتمر «أونكتاد» وعددھا

شركة كبرى، باعتبارھا مؤشرا على أداء االقتصاد العالمى، تباطأ   ١٠٠
شركة  ٤١إنفاقھا منذ بدایة العام فى الدول التى أصابھا الفیروس، كما أن 

منھا أصدرت تحذیرات من ھبوط أرباحھا العام الحالى مما سیؤثر سلبا  
على استثماراتھا.وجاءت معظم التحذیرات بانخفاض األرباح من 

ركات التى تتعامل مع المستھلكین مما یشیر إلى تباطؤ الطلب حتى الش
اآلن ولكن من المتوقع أن یكون لـ«كورونا» تداعیات مباشرة على أرباحھا  
أسوأ مما سیكون على اإلنتاج أو سالسل التوریدات.ورجح «أونكتاد»  
ھبوط االستثمار األجنبى المباشر العالمى ھذا العام إلى أسوأ مستوى لھ 

بسبب كورونا رغم أنھ توقع فى  ٢٠٠٨نذ األزمة المالیة العالمیة فى م
تریلیون دوالر فى  ١٫٣٩ینایر الماضى أن یرتفع ھذا االستثمار الذى بلغ 

خالل العام الجارى.وكانت الصین ثانى أكبر مستقبل   ٥بحوالى %  ٢٠١٩
العام   لالستثمار األجنبى المباشر بعد الوالیات المتحدة ولكنھا ستعانى ھذا

من انكماش تدفقات ھذا االستثمار بسبب «كورونا» الذى حظر السفر منھا  
وإلیھا وربما لشھور قادمة ما یفسر أسباب تراجع االستثمار األجنبى 
المباشر خالل العام الجارى.  وقال المحللون فى مؤتمر «أونكتاد» إن 

ص  أشخا  ٣٨١٠فیروس كورونا الذى تسبب حتى اآلن فى وفاة أكثر من 
ألفا سیكون تأثیره أسوأ على جمیع القطاعات    ١١١و أصاب ما یقرب من  

االقتصادیة والسیما شركات السیارات والطیران والطاقة التى ستتكبد أكبر 
خسائر ھذا العام. من ناحیة أخرى، أظھر مسح لوكالة «سنتیكس» على 

ن مارس الحالى أن ثقة المستثمری ٧إلى  ٥مستثمرا فى الفترة من  ١١٥٥
فى منطقة الیورو تراجعت ألقل مستوى لھا منذ سبع سنوات مع تزاید  
انتشار فیروس كورونا الذى سیؤدى أیضا الستمرار الضعف االقتصادى 
لدول المنطقة لفترة طویلة.وأعلن محللون فى بنك «أوف أمریكا»، أنھ 

ملیار   ١٢٫٦ملیار دوالر من أسواق األسھم فیما خرج    ٢٣٫٣جرى سحب  
أسواق السندات على مدي األسبوع المنتھى فى أكبر معدل منذ   دوالر من

مؤكدین أن المستثمرین تخارجوا من أغلب فئات األصول    ٢٠١٨دیسمبر  
وسط مخاوف من ضرر اقتصادى ناجم عن فیروس كورونا الذى تسبب  

 ٦٫٥فى موجة بیع منذ منتصف فبرایر كبدت أسواق المال خسائر بنحو 
الة «مودیز» األمریكیة للتصنیف االئتمانى أن تریلیون دوالر.وترى وك

«كورونا» تسبب فى ارتفاع مخاطر اإلنزالق إلى ركود عالمى خالل ھذا  
العام لدرجة أن اقتصادات متقدمة منھا الوالیات المتحدة والیابان وألمانیا  
وإیطالیا وفرنسا وبریطانیا وكوریا الجنوبیة ربما تنزلق جمیعھا فى ھاویة 

 ٤ما سیھبط نمو الناتج المحلى اإلجمالى الصینى ألقل من % الركود بین
  المصدر: المال حتى إذا منحت حكومة بكین حوافز ضخمة القتصادھا.

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 6,369.00  0.80% السعودیة 

 DFMGI 5,765.00 -1.52%  دبي
 ADI 2,139.00 -4.77% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,789.00 -3.44% الكویت 

 BSEX Price Day البحرین 
 GENERAL 18,371.00 0.56% قطر 

 MASI 1,657.07 -4.89% المغرب 
 TUN20 0.00 0.00% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  25,018.16  4.89% أمریكا 
 S&P 500 2,882.23  4.94% أمریكا 
 NASDAQ 8,344.25 4.89% أمریكا 

 FTSE 100 5,960.23 -0.09% لندن 
 DAX 10,475.49  -1.41% أمانیا 

 Nikkei 225 19,416.06  -2.27% الیابان 
 %2.95 0.33 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

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

    ارتفاع عوائد سندات الخزانة األمریكیة مع آمال التحفیز
ارتفعت عوائد سندات الخزانة األمریكیة من مستویات قیاسیة متدنیة 
خالل تعامالت الیوم الثالثاء، مع آمال التحفیز من جانب الرئیس دونالد  
ترامب.وجاء الصعود في عوائد السندات الحكومیة في الوالیات  
المتحدة مع تدفق المستثمرین إلى أسواق األسھم بعد أسوأ أداء یومي  
منذ األزمة المالیة العالمیة.وتشیر العقود المستقبلیة لبورصة "وول 
ستریت" إلى أن األسھم تستعد لبدء جلسة الیوم على صعود قوي، حیث  

نقطة.وتلقت األسھم    ١٠٠٠یتجھ مؤشر "داو جونز" لالرتفاع بأكثر من  
من طرح الرئیس األمریكي دونالد ترامب فكرة خفض الضرائب  الدعم  

على الرواتب من أجل تعویض التأثیر السلبي الناجم عن فیروس 
كورونا.وتأتي الحوافز الضریبیة المحتملة باإلضافة إلى حزمة إنفاق  

ملیار دوالر وقعھا الرئیس ترامب في الشھر  ٨٫٣قدرھا 
ً    ١١:٤٧الماضي.وبحلول الساعة   بتوقیت جرینتش، ارتفع العائد  صباحا

بالمائة،   ٠٫٦٩٣سنوات إلى  ١٠على سندات الخزانة األمریكیة آلجل 
بالمائة.كما صعد    ٠٫٥بعد أن سجل مستوى قیاسي متدني باألمس أدنى  

ً إلى    ٣٠العائد على دیون الحكومة األمریكیة آلجل   بالمائة    ١٫١٨١عاما
  ٠٫٦٩٢ألمس عند بعدما كان یشھد أدنى مستویات في تاریخھ با

بالمائة.وصعد العائد على سندات الخزانة األمریكیة آلجل عامین إلى 
  ٠٫٣بالمائة، بعد أن یتداول باألمس عند مستوى أقل من  ٠٫٤٥٩

بالمائة.ویأتي ارتفاع عوائد السندات األمریكیة الیوم بعد ھبوط حاد  
لحادة  لمستویات قیاسیة متدنیة في تعامالت أمس على خلفیة الخسائر ا

في األسواق العالمیة التي دفعت المستثمرین إلى األصول اآلمنة.وتوجد  
  عالقة عكسیة بین أسعار السندات والعائد على تلك الدیون الحكومیة. 

  المصدر: مباشر

  

  



 

 

  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  

  0.6  0.6  غ.م.   109.1  %86.3  7.36  شراء   3,527.3  3.95  كیما  -المصریة  

  غ.م.   غ.م.   غ.م.   غ.م.   %217.1  20.23  شراء   3,466.0  6.38  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
  التوزیعتاریخ   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   المھندس للتأمین 

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

  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

  -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    –مركز المدینة    -القطاع االول   - ١٥٥بالقطعة رقم  بمقر االدارة العامة للبنك  
  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
  مصر ) سالب  

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

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

  القاھرة   –مصر الجدیدة    –شارع احمد الدردیرى   ٣الشركة بمقر   عادیة   االلومنیوم العربیة   ٢٠٢٠/ ١٥/٠٣

غیر  عادیة و   نیركو  - االھلیة لالستثمار والتعمیر   ٢٠٢٠/ ١٥/٠٣
  القاھرة   -المعادى الجدیدة  ٢٨١شارع  ٧بمقر الشركة الكائن    عادیة 

غیر  عادیة و   البنك التجاري الدولي (مصر)   ٢٠٢٠/ ١٥/٠٣
  عادیة 

طریق القاھرة االسكندریة   ٢٩المالي بالقریة الذكیة (الكیلو بمقر البنك في الحي 
  محافظة الجیزة  – الصحراوي) 

  الجیزه   –مدینة السادس من اكتوبر  –خلف مستشفى دار الفؤاد   -بفندق نوفیتیل  عادیة   جھینة للصناعات الغذائیة   ٢٠٢٠/ ١٦/٠٣

غیر  عادیة و   االسكندریھ الوطنیھ لالستثمارات المالیھ   ٢٠٢٠/ ١٧/٠٣
  طریق الحریة امام مبني محافظة االسكندریة  ٧٣بمقر الشركة الكائن في   عادیة 

  ٣٥بلوك   ٨قطعة  – المنطقة الصناعیة الثانیة  – بمقر الشركة بمدینة برج العرب الجدیدة   عادیة   دلتا للطباعة والتغلیف   ٢٠٢٠/ ١٧/٠٣
  المنطقة الصناعیة  –بمقر مصانع الشركة بمدینة بلبیس    عادیة غیر    الشرقیة الوطنیة لالمن الغذائي   ٢٠٢٠/ ١٨/٠٣

  



 

 

  )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  

 COMI 71.0 4.25 14.51- 1,689,120 118,585,552 87.10 66.15 43.47% (مصر)

 EAST 13.00 4.50 14.02- 828,996 10,406,779 18.78 12.25 7.34% ایسترن كومباني -الشرقیة 
مجموعة طلعت مصطفى 

 EKHO 1.14 7.24 11.63- 744,219 829,290 1.59 1.03 5.25% القابضة

 TMGH 6.47 4.35 20.12- 7,270,350 45,943,700 12.00 6.01 4.31% القابضة المصریة الكویتیة

 HRHO 11.26 -0.09 32.82- 2,724,219 30,139,734 20.60 10.75 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 SWDY 8.60 6.70 23.28- 2,006,878 16,893,964 17.80 7.80 3.98% القابضھ

 CLHO 5.05 4.99 13.23- 6,558,086 32,808,470 7.06 4.59 2.94% بنك كریدي اجریكول مصر

 CIEB 38.55 -3.63 11.38- 1,559,070 60,115,420 48.10 38.50 2.68% المصریة لالتصاالت

 JUFO 7.00 3.09 18.60- 161,873 1,110,329 14.20 6.70 2.20% جھینة للصناعات الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 MNHD 3.71 2.20 23.35- 4,868,955 17,788,576 6.40 3.51 2.20% والتعمیر
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 ETEL 11.04 6.15 8.24 1,749,620 18,849,266 15.30 8.80 2.10% اسھم عادیة
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 ISPH 7.40 3.64 22.11- 1,237,429 8,924,165 11.75 7.00 1.99% سودیك -واالستثمار

 CIRA 13.19 -3.01 4.97- 212,854 2,820,434 14.00 9.32 1.85% ابن سینا فارما
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 ORAS 78.01 2.24 22.01- 29,705 2,294,961 112.90 72.02 1.68% العقاریھ

 OCDI 9.70 -0.21 26.68- 1,585,548 15,234,935 18.00 9.30 1.62% شركة مستشفي كلیوباترا

 CCAP 1.40 -4.63 43.09- 39,432,479 54,088,020 4.30 1.32 1.49% بالم ھیلز للتعمیر
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 4.30 4.12 81.60- 3,603,963 15,310,105 9.73 4.05 1.32% والتعمیر
اوراسكوم كونستراكشون 

 SKPC 7.21 1.55 19.44- 674,050 4,822,290 19.10 6.94 1.24% بي ال سي

 PHDC 1.27 1.93 27.64- 12,671,364 16,045,203 3.00 1.20 1.19% النساجون الشرقیون للسجاد

 AMOC 2.34 4.93 35.36- 1,858,866 4,152,343 6.36 2.12 1.12% االسكندریة للزیوت المعدنیة

 AUTO 2.25 4.65 40.63- 1,991,900 4,401,433 5.37 2.10 1.05% سیدى كریر للبتروكیماویات
بایونیرز القابضة 
 PIOH 3.99 -3.39 24.14- 10,644,018 40,490,208 7.65 3.72 0.80% لألستثمارات المالیة

 ESRS 6.38 3.40 38.06- 3,097,425 19,386,730 19.31 6.01 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 3.42 2.70 48.18- 3,487,343 11,592,219 7.92 3.12 0.78% إعمار مصر للتنمیة

 EMFD 2.68 5.51 5.63- 6,428,468 16,985,592 3.79 2.41 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.45 0.22 17.68- 53,417,083 23,971,046 0.75 0.43 0.62% القابضھ
المصریة للمنتجعات 

 EGTS 1.61 -4.73 32.92- 2,788,918 4,475,698 3.25 1.53 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 3.95 2.33 26.31- 646,329 2,509,437 7.12 3.71 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.58 2.66 3.65- 20,220,536 11,726,333 0.89 0.49 0.25%  كیما -المصریة 

 DSCW 1.04 4.10 40.44- 9,210,307 9,353,247 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  شركة بریمییر من 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 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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