
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٩/٠٣/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  8,756.70 -4.84% -32.83% 441,035,552 118,922,183 253,321,281,751مؤشر (

 EGX 50(  1,188.13 -5.37% -44.73% 471,336,768 141,133,386 315,532,815,489مؤشر (
 EGX 70(  843.35 -5.67%  -33.98% 57,755,992 44,600,063 159,776,500,504مؤشر (
 EGX 100(  927.86 -5.00% -46.28% 498,791,520 163,522,246 413,097,782,255مؤشر (

  عناوین االخبار
 البورصة تعلن نھایة الحق في تجزئة أسھم أطلس لالستثمار  
  :ملیار دوالر تنفیذات قطاع السمسرة  ٥٥٫٩ھیرمس القابضة

خالل  %٣٣ونمو اإلیرادات یرتفع باألرباح  ٢٠١٩خالل 
٢٠١٩  

  البنك األھلي وفوري یوقعان اتفاقیة للتوسع في الخدمات
  الرقمیة

  البورصة تفتح سوق الصفقات لشطب بنك االتحاد الوطني ـ
  مصر

  "٦٥اإلھالكات والضرائب تقلص أرباح "األخوة المتضامنین% 
  ٢٠١٩خالل 

  وزیر: تخفیض جمیع مصروفات البورصة ومصر المقاصة  
  الرقابة المالیة تلزم شركات التمویل العقاري بتأجیل

  االستحقاقات االئتمانیة للعمالء 
  مصر.. استمرار إغالق بوغازي اإلسكندریة والدخیلة لسوء

  األحوال الجویة 
  المركزي یعلن عن تفاصیل الدین الخارجي لمصر بنھایة

   ٢٠١٩سبتمبر 
 الضرائب المصریة تلغي رسوم إقرارات المنظومة اإللكترونیة  
 »تقدم مقترحات خفض أسعار الشحن الدولى » المصدرین

  للخطوط المالحیة 
 مستوردین تطالب أعضائھا باالستیراد عبر االعتمادات شعبة ال

  المستندیة
  جولدمان ساكس یخفض توقعاتھ ألسعار النفط بالربع الثانى

  دوالر للبرمیل  ٢٠إلى 
  تراجع فائض المیزان التجاري في منطقة الیورو خالل ینایر  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   سعرھااالسھم التي ارتفع   
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٤  ١٥٢  ١٧  

    

  انواع المستثمرین  

  

  

  

 

720

943

630

557

545

0

200

400

600

800

1,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
Turnover Close

؛ مصریین 
٥٦٫٧٣%

؛  عرب 
٢٫٢١%

؛  أجانب
٤١٫٠٦%

؛  مؤسسات
٩٦٫٣٢%

؛ أفراد
٣٫٦٧%



 

 

  أخبار الشركات المقیدة
  البورصة تعلن نھایة الحق في تجزئة أسھم أطلس لالستثمار

قالت شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة، إنھ تقرر تجزئة القیمة 
جنیھات إلى جنیھ مع بقاء رأس المال المصدر كما  ١٠االسمیة للسھم من 

ً على  ٦٥٫١٢ھو  ً من  ٦٥٫١٢ملیون جنیھ، موزعا  ٦٫٥ملیون سھم بدال
ملیون سھم.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم األربعاء، أن 

مارس  ٢٣ذلك لحامل ومشتري السھم بنھایة جلسة تداول یوم االثنین 
ً للقیمة االسمیة بعد التعدیل ٢٠٢٠الجاري  ، على أن یتم تداول االسھم طبقا

ً من یوم الثالثاء  من خالل شركة مصر للمقاصة  ٢٠٢٠مارس  ٢٤اعتبارا
واإلیداع والقید المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القید بالموافقة على 
 قید التجزئة بالبورصة المصریة.یشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت

ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل  ١٫٢٧
، مع األخذ في ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٫٤٥خسائر بلغت 

 ٥االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 
ن ملیون جنیھ بالفترة المقارنة م ٤٫٧مالیین جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

ً مستقلة بلغت ٢٠١٨ ملیون جنیھ خالل الفترة  ١٫٦.وحققت الشركة أرباحا
ألف جنیھ  ٨٧٨٫٧من ینایر إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

  المصدر:مباشربالفترة المقارنة من العام الماضي.

ملیار دوالر تنفیذات قطاع السمسرة خالل  ٥٥٫٩ھیرمس القابضة: 
  ٢٠١٩خالل  %٣٣رباح األب نمو اإلیرادات یرتفعو ٢٠١٩

قالت شركة المجموعة المالیة ھیرمس القابضة، إن تنفیذات قطاع السمسرة 
، بارتفاع نسبتھ ٢٠١٩ملیار دوالر أمریكي خالل  ٥٥٫٩بالمجموعة بلغت 

بالمائة على أسھم سنوي، نتیجة ارتفاع حجم تنفیذات القطاع في أسواق  ٤٦
واإلمارات، والمنتجات والمھیكلة.وأضافت السعودیة والكویت ومصر 

، أن األصول المقومة ٢٠١٩الشركة في تقریر مجلس اإلدارة عن عام 
بالجنیھ المصري التي یدیرھا قطاع إدارة صنادیق االستثمار والمحافظ 

بالمائة  ٢٥٫٣، بارتفاع نسبتھ ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة  ١٦٫٣المالیة بلغت 
لت األصول اإلقلیمیة المدارة بواسطة شركة مقارنة بـالعام السابق.ووص

بالمائة إلحدى الشركات  ٥٠فرونتیر إلدارة االستثمار المملوكة بنسبة 
، ٢٠١٩ملیار دوالر خالل  ١٫٥التابعة والمملوكة بالكامل لھیرمس إلى 

بالمائة على أساس سنوي.وبلغت األصول التي یدیرھا فریق  ٣٠بانخفاض 
، كما قام قطاع الترویج ٢٠١٩یون دوالر بنھایة مل ٩٠٣االستثمار المباشر 

على الصعیدین المحلي  ٢٠١٩صفقة خالل  ٢٢وتغطیة االكتتاب بإتمام 
ملیار دوالر.ووصلت  ٣٣٫٦واإلقلیمي، لیصل حجم صفقات القطاع إلى 

ملیار  ٣٫٤محفظة شركة المجموعة المالیة ھیرمس للتأجیر التمویلي إلى 
ملیار جنیھ، كما بلغت  ١٫٣مة العقود الجدیدة ، وبلغت قی٢٠١٩جنیھ بنھایة 

ملیار جنیھ  ٣٫٢محفظة القروض لشركة تنمیة للتمویل متناھي الصغر 
.ووصلت محفظة شركة فالیو لخدمات البیع بالتقسیط إلى ٢٠١٩بنھایة 
بالمائة على أساس  ١٦٤، بارتفاع ٢٠١٩ملیون جنیھ بنھایة  ٣٦٢

ً بلغت ٢٠١٩سنوي.وحققت ھیرمس القابضة خالل  ملیار  ١٫٤، أرباحا
جنیھ خالل الفترة من ینایر/كانون الثاني إلى دیسمبر /كانون األول 

، مع األخذ في ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٫٠٥الماضي، مقابل أرباح بلغت 
 ٦٫٧٤، إلى ٢٠١٩االعتبار حقوق األقلیة.وزادت إیرادات الشركة خالل 

  المصدر:مباشر .٢٠١٨نیھ في ملیار ج ٤٫٨٨ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

  

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم
   ٩٫١٥    ٥٫٢٥  رایة

   ٦٫١٥    ٩٫٥٠  ممفیس لالدویة
  ٢٫٧٣    ٢٫٢٦  المتحدة لالسكان

  ٢٫٥٤    ٤٫٨٥  نایل سات
  ٢٫٢٧    ٠٫١٤  النعیم القابضة

 

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

 -٣٣٫٨١    ١٩٫٧٣   المشروعات الصناعیة والھندسیة
 -١٢٫٥٩    ٢٫٥٠  سوھاج الوطنیة

 -١١٫٩١    ١٥٠٫٠٠  فودافون
 -١٠٫٠٠    ٣٫٠٦  االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة

 -١٠٫٠٠    ٤٥٠٫٠٠  العز الدخیلة للصلب

  

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

  ٥٦٫٠٠    ١٧٦،٨٠٩،٠٤٠  البنك التجاري الدولي
  ٥٫٨٠    ٣١،٨٤٨،١٢٠  السویدى الیكتریك
  ٤٫٠٠    ٢٩،٢٢١،٦٩٦  مستشفي كلیوباترا

  ٢٫٦١    ٢٣،٥٣٣،٢٠٢  مدینة نصر لالسكان
  ٤٫٣٤    ٢٣،٠٢٢،٠٠٤  حدید عز

  

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

  ٠٫٨٧    ٢٠،١٣٥،٥٤١  بالم ھیلز
  ٠٫٨٩    ١٥،٨٤٩،٥٢٠  القلعة

  ٠٫٣٠    ١٥،٢٨٩،٤٠٩  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫١٧    ١٣،٢٢٠،٢٠٧  العربیة لالستثمارات
  ٢٫٦١    ٨،٩٢٦،٨٧٨  مدینة نصر لالسكان

  
   حیث قیمة التداولأكبر خمس قطاعات من 
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وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل العام 
ملیون جنیھ  ٥٨٥٫٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٦١٦٫٦الماضي إلى 

  المصدر:مباشر في العام السابق لھ.

  البنك األھلي وفوري یوقعان اتفاقیة للتوسع في الخدمات الرقمیة
البنك األھلي المصري وشركة فوري، الرائدة في التحول الرقمي وقع 

ألف ماكینة فوري  ٤٣والمدفوعات اإللكترونیة، اتفاقیة تعاون بھدف إتاحة 
لتیسیر التسوق وشراء السلع االستھالكیة والمنتجات المختلفة باستخدام 

س البطاقات البنكیة والمحافظ اإللكترونیة للھاتف المحمول.وقال كریم سو
الرئیس التنفیذي للتجزئة المصرفیة ومجموعة الفروع بالبنك األھلي 
المصري، في بیان الیوم األربعاء، إن البنك یسعى من خالل االتفاقیة 
الجدیدة إلى تدعیم خططھ االستراتیجیة نحو السیر بخطوات ثابتة في تدعیم 

ضح أھداف الشمول المالي والتوسع في الخدمات المصرفیة المختلفة.وأو
أن البنك یستھدف التوسع بشكل خاص في الخدمات الرقمیة التي یقدمھا 
للعمالء، والتي أصبحت ھي االتجاه العالمي في السنوات األخیرة، وھي 
 ً ً إلى مجتمع أقل اعتمادا الخطط التي تھدف إلى تحویل المجتمع تدریجیا

ً مع خطط الدولة في تفعیل التحول الرقمي.ومن ج انبھ، على النقد توافقا
قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري، إن الشراكة الجدیدة بین 
البنك األھلي المصري وشركة فوري في إطار التعاون بین الشركة وبنوك 
القطاع المصرفي الحكومي لتسھیل عملیات الدفع المواطنین، ودعم خطط 

ً مع سیاسة البنك المركزي.وأكد أن شركة ف وري الشمول المالي اتساقا
تستمر في التعاون مع البنوك المصریة لتقدیم خدماتھا في عدة مجاالت 
مثل سداد الفواتیر ومنظومة المحافظ اإللكترونیة للھاتف المحمول 
ً واإلقراض متناھي الصغر وخدمات  ومنظومة قبول المدفوعات إلكترونیا

  المصدر:مباشر الوكیل البنكي والتسوق.

خالل  %٦٥ح "األخوة المتضامنین" اإلھالكات والضرائب تقلص أربا
٢٠١٩  

أظھرت المؤشرات المالیة لشركة األخوة المتضامنین لالستثمار العقاري 
)، تراجع أرباحھا خالل العام الماضي بنسبة BSRFواألمن الغذائي (

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بیان لبورصة  ٦٤٫٧
ألف جنیھ، مقابل  ٨٥٫٩بلغ  مصر، یوم األربعاء، أنھا حققت صافي ربح

 ٢٠١٩.وتراجعت مبیعات الشركة خالل ٢٠١٨ألف جنیھ خالل  ٢٤٣٫٨
ملیون جنیھ خالل  ٤٫٥١١ملیون جنیھ، مقارنة بـ  ٣٫١١لتسجل 
بالمائة  ٦٫٦، بنسبة ٢٠١٩.ورغم ارتفاع مجمل الربح خالل عام ٢٠١٨

اح على أساس سنوي بسبب انخفاض تكلفة اإلیرادات، فإن صافي األرب
بالمائة على  ٧٤٨٫٤انخفض بسبب ارتفاع إھالكات األصول الثابتة بنسبة 

ً عن ارتفاع الضریبة المؤجلة بنسبة  بالمائة  ٢١٩٥أساس سنوي، فضال
 ١٦٤٫٤٣على أساس سنوي.یشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
 ٢٦١٫٩٢ألف جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل 

نیھ خالل الفترة نفسھا من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة ألف ج
ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ٢٫٧٦خالل التسعة أشھر لتصل إلى 

.وأرجعت الشركة ٢٠١٨ملیون جنیھ خالل الفترة نفسھا من  ٣٫٥٨
انخفاض المبیعات إلى تراجع عدد العجول المبیعة وانكماش عملیة البیع 

  صدر:مباشرالم والشراء.
  

  

  

  البورصة تفتح سوق الصفقات لشطب بنك االتحاد الوطني ـ مصر
أعلنت إدارة البورصة المصریة عن فتح سوق الصفقات الخاصة حتى 

مارس الجارى لتلقى أوامر البیع والشراء األخیرة قبل شطب  ١٩جلسة 
تحاد مصر من البورصة اختیاریا.وأعلن بنك اال-أسھم بنك االتحاد الوطنى

 ٩٫٩٢الوطنى فى وقت سابق عن تقدمھ بعرض شراء ألسھم األقلیة بسعر 
جنیھ للسھم تمھیدا للشطب االختیارى من البورصة.واستند سعر العرض 
إلى دراسة قیمة عادلة أعدتھا شركة برایم كابیتال لالستشارت المالیة 

نیھ وفقا ملیار ج ٢٫٦.وقدرت برایم كابیتال القیمة اإلجمالیة للبنك بحوالى 
لمنھجیة تقییم مركبة.وقالت برایم فى وقت سابق إن منھجیة التقییم التى 

لقیمة البنك طبقا لمنھج الدخل،  %٧٥اتبعتھا استخدمت متوسط مرجح یبلغ 
لقیمتھ طبقا لمنھج مضاعفات  %٢٥إضافة الستخدام متوسط مرجح یبلغ 

عن نیتھ مصر فى مارس الماضى،  –السوق.وأعلن بنك االتحاد الوطني 
السیر في إجراءات شطب أسھمھ اختیاریا من البورصة المصریة بعد 
شراء أسھم األقلیة.وتعاقد فى أبریل الماضى مع شركة برایم كابیتال 
لتحدید القیمة العادلة للسھم، وإتمام كامل إجراءات الشطب االختیاري 

  لشراء تلك األسھم من المساھمین. OPRوفتح سوق 

وحصل مصرف أبو : استثناء أبوظبى التجارى من تقدیم عرض شراء
فى سبتمبر الماضى على استثناء من تقدیم ” اإلماراتى” ظبى التجارى

مصر.وقالت ھیئة  –عرض شراء إجباري على أسھم بنك االتحاد الوطنى 
حالة بنك أبو ظبى  سبتمبر الماضى، إن ١٨الرقابة المالیة فى إفصاح 

من  ٣٥٦من المادة ” ج“التجارى ینطبق علیھا االستثناء المقرر فى الفقرة 
الخاصة  ٩٢لسنة  ٩٥أحكام الباب الثاني عشر من الالئحة التنفیذیة للقانون 

 ٢٥٤٫٥بتنفیذ عملیات االندماج .ویستعد بنك أبو ظبى التجارى لشراء عدد 
مصر،  –ك االتحاد الوطنى % من أسھم بن ٩٦٫٦٤ملیون سھم تمثل 

وھى األسھم محل االستثناء الموافق علیھ من الھیئة.وحصل مصرف أبو 
ظبي التجاري فى وقت سابق على موافقة البنك المركزي المصري إلتمام 
عملیة االستحواذ المرتقبة .ویبلغ رأسمال بنك االتحاد الوطنى مصر 

ً على  ١٫٤٧٤  ٥٫٦بقیمة اسمیة  ملیون سھم، ٢٦٣٫٣ملیار جنیھ، موزعا
ویعد أبو ظبى : جنیھ للسھم.اندماج أبوظبى التجارى مع االتحاد الوطنى

التجارى أحد البنوك الرائدة فى دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویقدم 
ً عن  مجموعة من الخدمات المصرفیة المتكاملة لألفراد والشركات، فضال

ستحوذ حكومة أبو ظبى خدمات الخزینة واالستثمار وإدارة العقارات.وت
من أسھم البنك التى  %٦٠٫٢من خالل مجلس أبو ظبى لالستثمار على 

یتم تداولھا حالیا فى سوق أبو ظبى لألوراق المالیة تحت اسم بنك أبو ظبى 
مع بنك االتحاد الوطنى فى  ٢٠١٩مایو  ١التجارى .واندمج البنك فى 

د أبرز المصارف كیان واحد استحوذ فیما بعد على مصرف الھالل، أح
اإلسالمیة فى اإلمارات .وأصبح بنك أبو ظبى التجارى بعد عملیة االندماج 

ملیار  ٤٧١ثالث أكبر مصرف فى دولة اإلمارات بقیمة أصول تقدر بنحو 
، بقاعدة ٢٠١٩یونیو  ٣٠درھم إماراتى حسب القوائم المالیة للبنك فى 

ً للمعلومات المتاحة على موقع البنك  عمالء بلغت ملیون عمیل، وفقا
االلكترونى.وأظھرت القوائم المالیة لبنك االتحاد الوطني مصر عن العام 

 %٢٨٫٩تراجع صافي األرباح بنسبة  ٢٠١٨المالى المنتھى  دیسمبر 
ملیون جنیھ  ٢٧٠.وسجل البنك صافى ربح قدره  ٢٠١٧مقارنة بعام  

.تأسس ٢٠١٧ملیون جنیھ خالل العام السابق  ٣٨٠، مقابل  ٢٠١٨خالل 
بدعم من  ٢٠٠٦مصر كشركة مساھمة مصریة عام  -بنك االتحاد الوطني

بنك ”المؤسسة األم بدولة اإلمارات العربیة المتحدة والتى تحمل نفس االسم
ویعد أول بنك تجارى فى مصر یحصل على شھادة نظام “.االتحاد الوطنى

اإلدارة المتكامل من قبل مؤسسة لویز ریجستر كوالیتي اشورانس 
وأجرى البنك على مدار تلك السنوات توسعات على مستوى أنحاء .

فرعا حتى اآلن.كما زاد عدد العاملین  ٤٨الجمھوریة لتصل فروعھ إلى 
موظف  ١٠٠٠، إلى أكثر من ٢٠٠٧موظف في نھایة  ٣٠٠في البنك من 

ً للمعلومات المتاحة على موقع البنك االلكترونى.   المصدر: المالحالیا، وفقا



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
   وزیر: تخفیض جمیع مصروفات البورصة ومصر المقاصة

قال وزیر المالیة المصري، إنھ تمت الموافقة على تخفیض مقابل خدمات 
مصر المقاصة والتسویة لألسھم والسندات وصكوك الدین وأدوات الدین 

ألف بحد لتكون عشرة في المائة  %٢٠األخرى المنصوص علیھ بنسبة 
أقصى خمسة آالف جنیھ أو ما یعادلھا من العمالت األجنبیة.وأضاف محمد 
معیط، في بیان الیوم األربعاء، أنھ تمت الموافقة على تخفیض خدمات 
المقاصة والتسویة آللیة التعامل على األسھم في ذات الجلسة لتكون عشرة 

ن العمالت في المائة ألف بحد أقصى خمسة آالف جنیھ أو ما یعادلھا م
األجنبیة، وتخفیض خدمات المقاصة والتسویة آللیة التعامل على األسھم 
في الیوم التالي لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آالف جنیھ 
أو ما یعادلھا من العمالت األجنبیة.وأشار البیان إلى أن المجموعة 

 ٢٣٣٩رقم  الوزاریة االقتصادیة قررت تعدیل قرار رئیس مجلس الوزراء
بإعادة تنظیم صندوق تأمین المتعاملین من المخاطر غیر  ٢٠١٩لسنة 

التجاریة عن أنشطة الشركات المقید لھا أوراق أو أدوات مالیة بالبورصات 
المصریة أو العاملة في مجال األوراق المالیة واألدوات المالیة.وأشار إلى 

المستثمر عن أنھ تم تخفیض قیمة االشتراك المقرر لصندوق حمایة 
لتكون  %٥٠عملیات تداول األوراق المالیة في البورصة المصریة بنسبة 

ً من واحد  خمسة في المائة ألف من قیمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدال
في العشرة آالف، وتعدیل قیمة اشتراك شركات تكوین وإدارة محافظ 

ا األوراق المالیة لیكون خمسة في المائة ألف بحد أقصى أل ف جنیھ سنویً
للشركة.وأوضح البیان أن وزارة المالیة حرصت خالل الفترة الماضیة 
على إجراء حوارات مفتوحة مع مختلف األطراف المعنیة، والشركات 
العاملة بالسوق المصري؛ بھدف تحفیز االستثمار في البورصة على النحو 

طار، الذي یسھم في تعزیز االقتصاد المصري، وقد حظیت، في ھذا اإل
توصیات الجمعیة المصریة لألوراق المالیة باھتمام كبیر باعتبارھا الجھة 

  المصدر:مباشر المھنیة الممثلة لكل الشركات العاملة بالسوق المصري.

   ٢٠١٩المركزي یعلن عن تفاصیل الدین الخارجي لمصر بنھایة سبتمبر 

ملیار دوالر بنھایة سبتمبر  ١٠٩٫٣سجل الدین الخارجي لمصر نحو 
ً بنحو ٢٠١٩ ملیار دوالر خالل الربع األول من العام  ٠٫٦، مرتفعا

المالي الجاري، ھكذا ذكرت أموال الغد.وجاءت ھذه الزیادة نتیجة 
ملیار  ١٫٧دفوعات القروض والتسھیالت بنحو الرتفاع صافي م

دوالر، في حین انخفضت معظم عمالت االقتراض مقابل الدوالر 
ملیار دوالر، بحسب تقریر الوضع الخارجري الصادر  ١٫١بنحو 

عن البنك المركزي.وأوضح أحدث تقریر عن الوضع الخارجي 
 أن الدیون ١٩/٢٠٢٠الصادر عن الربع المالي األول من العام 

طویلة اآلجل سیطرت على آجال استحقاق الدین الخارجي لمصر 
بنھایة سبتمبر الماضي، حیث بلغ حجم الدین الخارجي طویل اآلجل 

من المجموع الكلي للدیون  %٧٦٫١ملیار بما یعادل نحو  ٨٣٫٢نحو 
 ١٥٫١الخارجیة، في حین سجل الدین الخارجي متوسط اآلجل نحو 

ُدر حجم من إج %١٣٫٨ملیار دوالر، أو  مالي الدین الخارجي، فیما ق
ملیار دوالر أو ما یعادل نسبة  ١١الدین قصیرة اآلجل نحو 

ُدر حجم خدمة الدین بنحو %١٠٫١ ملیار دوالر خالل الثالثة  ٢٫٩.وقـ
ملیار دوالر خالل الربع المقارن في العام  ٢٫٢أشھر، مقارنة بنحو 

بر قیاس تكوین المالي السابق، بحسب تقریر البنك المركزي.ویعت

  
االستحقاقات الرقابة المالیة تلزم شركات التمویل العقاري بتأجیل 

   االئتمانیة للعمالء
ً یلزم شركات  أصدرت الھیئة العامة للرقابة المالیة المصریة، قرارا
التمویل العقاري والتأجیر التمویلي والتخصیم تأجیل االستحقاقات 

أشھر  ٦االئتمانیة واألقساط على العمالء من األفراد والمؤسسات لمدة 
التي تترتب على ذلك.وأضافت الھیئة مع إعطائھم من غرامات التأخیر 

في بیان صادر یوم األربعاء، أن القرار یأتي في إطار خطة الدولة 
المصریة لمواجھة التداعیات االقتصادیة لفیروس "كورونا" المستجد، 
 ً وما تتطلبھ الفترة الراھنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة وصوال

ً في إطار للحد من تلك التداعیات.وأشارت إلى أن ال قرار یأتي أیضا
الجھود المبذولة من الھیئة العامة للرقابة المالیة في ھذا الشأن وما تتخذه 
من إجراءات استثنائیة لرفع العبء عن كاھل الجھات الخاضعة 
لرقابتھا والمتعاملین معھا بما یسھم في تحسین بیئة االعمال.كان البنك 

جیھاتھ للبنوك بتأجیل المركزي المصري، أصدر االثنین الماضي تو
 ٦كافة االستحقاقات االئتمانیة للعمالء من المؤسسات واألفراد لمدة 

أشھر، في إطار التدابیر االحترازیة لمواجھة آثار فیروس 
كورونا.ویتضمن القرار تأجیل كافة االستحقاقات االئتمانیة للعمالء من 

روض المؤسسات واألفراد (تشمل القروض ألغراض استھالكیة والق
أشھر، وعدم تطبیق عوائد  ٦العقاریة لإلسكان الشخصي) وذلك لمدة 

  المصدر:مباشر أو غرامات إضافیة على التأخر في السداد.

مصر.. استمرار إغالق بوغازي اإلسكندریة والدخیلة لسوء األحوال 
   الجویة

قال المتحدث باسم ھیئة میناء اإلسكندریة، إن الھیئة قررت استمرار 
ً لسوء إغالق بوغ ازي اإلسكندریة والدخیلة أمام حركة المالحة؛ نظرا

األحوال الجویة وزیادة سرعة الریاح وارتفاع األمواج.وأضاف رضا 
 ً الغندور في تصریح یوم األربعاء، أنھ تقرر إغالق البوغازین حرصا
على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضھا أو بأرصفة المیناء وسالمة 

ً انتظام عملیات الشحن والتفریغ وحركة دخول المالحة البحریة، م ؤكدا
وخروج الشاحنات وقطارات البضائع بالرغم من إغالق البوغازین، 
ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.من جانبھ، وجھ رئیس ھیئة المیناء  وفقا
الربان طارق شاھین، مركز عملیات المیناء وإدارتي الخدمات البحریة 

اد وتوخي الحذر، وتلقي إشارات والحركة برفع درجة االستعد
ً على  االستغاثة والتعامل الفوري معھا على مدار الساعة؛ وذلك حفاظا
سالمة األرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسیة على األرصفة 
وبمنطقة المخطافین الداخلي والخارجي للمیناء.یذكر أن اإلسكندریة 

ً إلى نوة "إنواء الشمس الكبیر ة"، وتستمر لمدة یومین تتعرض حالیا
  المصدر:مباشر تصاحبھا ریاح شرقیة.

 الضرائب المصریة تلغي رسوم إقرارات المنظومة اإللكترونیة
قررت مصلحة الضرائب المصریة، إلغاء رسوم المنظومة اإللكترونیة 
بالنسبة للممولین من األشخاص الطبیعیین ھذا العام.وقالت المصلحة، 
ً لھم على تقدیم إقراراتھم  في بیان الیوم األربعاء، إن القرار یأتي تشجیعا
ً، وخاصة أنھا اختیاریة خالل ھذا العام.وتھیب  الضریبیة إلكترونیا
مصلحة الضرائب المصریة بكافة الممولین والعاملین والمواطنین 
بااللتزام التام بإرشادات وتعلیمات منظمة الصحة العالمیة الصادرة 



 

 

العملة للدین الخارجي المصري مؤشر ھام حیث یلقي الضوء على 
حجم تعرض الدین الخارجي إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف، 
لیظھر تقریر البنك المركزي أن الدوالر األمریكي ھو عملة 
االقتراض الرئیسیة، حیث بلغ حجم االقتراض بالعملة الخضراء 

ً االلتزامات ٢٠١٩ھایة سبتمبر ملیار دوالر بن ٦٩٫١نحو  ، شامال
األخرى بخالف الوالیات المتحدة؛ مثل المؤسسات الدولیة.وأظھر 
التقریر أن العمالت الھامة األخرى المسجلة بھیكل الدین الخارجي 

 ١٥٫٥الذي احتل المركز الوصیف بقیمة تعادل » الیورو«تتمثل في 
قدره ملیار  ١٣٫٨بنحو  ملیار دوالر، وحقوق السحب الخاصة، والمُ

ملیار دوالر، والدینار  ٣٫٥دوالر، والیوان الصیني بقیمة تعادل 
قدر بنحو  ُ ملیار دوالر، والین الیاباني بقیمة  ٢٫٥الكویتي بقیمة ت

   ملیار دوالر. ٢٫١تعادل 
 شعبة المستوردین تطالب أعضائھا باالستیراد عبر االعتمادات المستندیة

شحة النتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة ناشدت قائمة أبناء مصر المر
للمستوردین باالتحاد العام للغرف التجاریة كافة المستوردین بعدم عمل 
أي رسائل مع أي دولة إال أن تكون من خالل اعتمادات مستندیة من خالل 
البنك، وذلك ضمانا ألموال المستوردین وأكثر أمانا لھم،تجنبا في حدوث 

ھذه األوضاع غیر المستقرة مع انتشار فیروس أي مشاكل خاصة في ظل 
كورونا. وطالب محمد ھالل عضو الشعبة العامة للمستوردین، البنوك 
فورا بتخفیض المصاریف والعموالت علي االعتمادات  المستندیة لتشجیع 
كل المستوردین للتعامل خالل االعتمادات المستندیة. ونوه ، بضرورة 

التغلیف اإلضافي علي التغلیف النھائي  كنوع من” شرنك خارجي“بإضافة 
الخارجي، وذلك حتي یمكن نزعھ عند الوصول وسرعة التخلص منھ 
لتالفي ان یكون حامل ألي فیروس.وأوضح فتحي الطحاوي عضو الشعبة 
العامة للمستورین باالتحاد العام للغرف التجاریة، ان االستیراد لھ عدة 

بالفاتورة او جزء منھ حسب  أسالیب وطرق منھا إرسال المبلغ الخاص
االتفاق مقدما لبدء التصنیع عن طریق التحویل، وھذه الطریقة تعتمد علي 
الثقة بین الطرفین ،ویلجأ لھا المستورد في حالة المعرفة المسبقة مع 
المورد، وایضا لرخص التكلفة.وأشار إلي أن الطریقة األخرى ھي 

، ویكون بمثابة عقد بین وھي عن طریق البنوك L.Cاالعتماد المستندي 
الطرفین المصري والطرف األجنبي من خالل بنك الطرف المصري 
وبنك الطرف األجنبي، وتكون البنوك ضامنة لتنفیذ االتفاق، ونظرا 
إلحداث فیروس كورونا فیجب علي المستوردین اتباع الطریقة الخاصة 

بع أنھ باالعتماد المستندي ضمانا الموال المستوردین المصریین. وتا
تحسبا ألي إجراءات في أي دولة یتم توقف المصنع وتضیع علي المستورد 
المصري أموالھ او تتعطل فترات طویلة ، لذا ننصح الجمیع بعمل العملیات 

  المصدر: أموال الغد.االستیرادیة عن طریق االعتمادات المستندیة

  

ً على الصحة واألرواح.  بشأن تداعیات فیروس كورونا المستجد حفاظا

  المصدر:مباشر

تقدم مقترحات خفض أسعار الشحن الدولى للخطوط » المصدرین«
   ةالمالحی

َّ المصدرین اجتمعوا مع الخطوط »البورصة«قالت مصادر لـ ، إن
المالحیة قبل أیام، لتقدیم شكوى رسمیة من الزیادة التى أعلنت األخیرة 

بحسب وجھة  %١٠٠و ٣٠تطبیقھا مطلع مارس الحالى، وتفاوتت بین 
الشحن.أعلنت شركات المالحة زیادة أسعار الشحن، مطلع مارس 

كانت قد طبقتھا فبرایر  %٣٠و ٢٠، بخالف %٧٠و ٣٠الحالى، بین 
، على خلفیة إلزامھا بتسییر السفن بزیوت صدیقة للبیئة، ٢٠٢٠

مدفوعة بتراجع حركة التجارة العالمیة، وكان أبرزھا زیادة رسوم 
 ٢٤٢٠، لتصعد إلى %١٠٠بما یزید على  Seago lineخطوط 

ً للحاویة  ً مقابل  ٤٠دوالرا مصادر، أن دوالر.أوضحت ال ١٢٠٠قدما
ً، األول توزیع  المصدرین تقدموا بمقترحین رئیسیین لحل األزمة مؤقتا
الزیادة على كل االتجاھات بنسب تتوافق مع إمكانیات المصدرین، 
وعدم تركیزھا فى اتجاه واحد بنسب مرتفعة في ظل اختالف قیم الزیادة 

یض من میناء آلخر.أضافت المصادر، أن االقتراح الثانى، أن یتم تخف
الزیادة بتوزیعھا على فترات زمنیة أطول، بحیث یكون المصدرون 
قادرین على العمل فى ظل تلك الزیادات.تابعت المصادر: 

ً بدائل عدة لتخفیف الضغط على طلب « المصدرون یدرسون حالیا
الحاویات المبردة بالنسبة للحاصالت الزراعیة والصناعات الغذائیة، 

وط المالحیة االستجابة وبتكالیف أقل، حال رفض الخط
اعترض خالد أبوالمكارم، رئیس المجلس التصدیري ”.لمقترحاتھم

ً، وقال:  للكیماویات على زیادة أسعار الشحن الدولى جملة وتفصیال
ً مع الجھات الحكومیة المعنیة، ولم نتوصل « نناقش ھذه األزمة حالیا

رسوم  أشار إلى أن زیادة».إلى شىء بعد، لكن الزیادة لیست عادلة
الشحن الدولى سببت أزمة للكثیر من القطاعات، إن توقفت تعاقدات 
المصدرین لمدة أسبوعین فى بعضھا بمجرد علم العمالء فى الخارج 
ارتفاع التكالیف بتلك الصورة، والبعض أرجأھا إلى أجل غیر 

، أن زیادة أسعار الشحن الدولى جاءت ”أبوالمكارم“معروف.أوضح 
الدولیة فى الموانئ على خلفیة أزمة فیروس  مدفوعة باالضطرابات

، لكن الفیروس لم یضرب الخطوط المالحیة فقط، بكل كل »كورونا«
ً فى  الدول وعلى جمیع القطاعات، فاألزمة عالمیة.أضاف: النفط حالیا

ً بدعم من الزیادة  ٣٥أقل مستویاتھ السعریة عند  ً للبرمیل تقریبا دوالرا
لطلب العالمى، ومن المفترض أن الكبیرة فى المعروض مقابل ا

تنخفض أسعار الشحن ولیس العكس.جاءت الزیادة المفاجئة فى 
معروض النفط بعد اشتعال الخالف بین السعودیة وروسیا، وتعمق 
مخاوف ارتفاع الفائض فى ظل الضربة التى تلقاھا الطلب بعد انتشار 

ً، ت ً فیروس كورونا، لتزداد مخاوف تباطؤ الطلب الضعیف أصال زامنا
  المصدر: جریدة البورصةمع تراجع النشاط االقتصادى فى معظم البلدان.

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
 ٢٠جولدمان ساكس یخفض توقعاتھ ألسعار النفط بالربع الثانى إلى 

   دوالر للبرمیل
خفض بنك جولدمان ساكس األمریكى توقعاتھ لسعر خام برنت في الربع 

لث إلى الثاني  ُ دوالرا للبرمیل متوقعا تراجعا قیاسیا في  ٢٠بمقدار الث
ملیون برمیل یومیا ھذا العام بسبب تداعیات  ١٫١الطلب العالمي بمقدار 

تفشي فیروس كورونا على النمو االقتصادي، بحسب وكالة رویترز.وعند 
ھذا المستوى، سیكون سعر خام برنت عند أدنى مستوى منذ فبرایر 

منسجما مع … سیكون مثل ھذا الھبوط“البنك في مذكرة .وقال ٢٠٠٢
 ٢٠٠٩و ١٩٩٩االتجاه النزولي الكبیر السابق لألسواق في أعوام 

وأضاف البنك أن تضرر الطلب الناجم عن الفیروس قد یبلغ ”.٢٠١٦و
ذروتھ في أواخر مارس عند ثمانیة مالیین برمیل یومیا.حیث توقع فائضا 

ملیون برمیل یومیا في  ٥٫٧ن برمیل یومیا وملیو ٣٫٩في اإلمدادات یبلغ 
الربعین األول والثاني على الترتیب.وتابع البنك قائال إنھ بینما قد تستوعب 
طاقة التخزین العالمیة بما یشمل االحتیاطي االستراتیجي األمریكي، عند 

سرعة تراكم المخزونات “ملیون برمیل، ھذا الفائض، فإن  ١١٠٠نحو 
  ”.تأكید حالیا على قدرة ملء المخزونالمقبلة ستطغى بال

  ملیون برمیل یومیا بحلول الربع الرابع. ١٫٥توقعات بعجز قدره 

بید أن البنك أضاف أنھ على جانب آخر، قد یؤدي تراجع اإلمدادات وتعافي 
ملیون برمیل یومیا بحلول  ١٫٥الطلب إلى عجز في سوق النفط قدره 
خام برنت في الربعین الثالث  الربع الرابع.وأبقى على توقعاتھ لسعر

دوالرا للبرمیل على الترتیب.ومن  ٤٠و ٣٠والرابع دون تغییر عند 
ملیون برمیل یومیا على  ٠٫٧٥المتوقع أن یتراجع إنتاج النفط الصخري 

أساس سنوي بحلول الربع الرابع.ومن المرجح ھبوط إنتاج منتجین من 
وروسیا ومنتجین آخرین  أصحاب التكلفة المرتفعة، باستثناء منظمة أوبك

ملیون برمیل یومیا على أساس سنوي  ٠٫٦للنفط الصخري، أیضا بمقدار 
في نفس الفترة.وواصلت أسعار النفط الھبوط الیوم األربعاء ، مسجلة 

% منذ بدایة األسبوع الجاري، مع تدھور التوقعات للطلب  ١٧انخفاضا 
سفر واألنشطة على الوقود لتبدو أكثر قتامة، وسط توقف لحركة ال

االجتماعیة بسبب وباء فیروس كورونا.وذكرت وكالة رویترز أن خام 
 ٢٨٫٣٠% إلى  ١٫٥سنتا ما یعادل  ٤٣القیاس العالمي برنت تراجع 

دوالر وھو  ٢٨٫٢٦دوالر للبرمیل.وكان برنت قد سجل في وقت سابق 
% یوم الثالثاء.وھبط  ٤٫٣، حیث خسر ٢٠١٦أدنى مستوى منذ أوائل 

دوالر  ٢٦٫٤٨% إلى  ١٫٧سنتا ما یعادل  ٤٧األمریكي الخام 
دوالر ھو أیضا  ٢٦٫٢٠للبرمیل.وذلك بعدما تراجع في وقت سابق إلى 

أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات.وھبط خام غرب تكساس الوسیط 
یوم الثالثاء.وتلقت األسعار بعض الدعم من بیانات تفید انخفاض  %٦

شتقات في الوالیات المتحدة.لكن توقعات مخزونات الخام والبنزین والم
الطلب تظل قاتمة وسط حرب أسعار بین المنتجین الرئیسیین وھما 

  المصدر: المالالسعودیة، وروسیا.

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,155.00  0.01% السعودیة

 DFMGI 1,741.00 -1.56%  دبي
 ADI 3,400.00 2.29% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,982.00 -5.74% الكویت

 BSEX 1,374.90 -0.33% البحرین
 GENERAL 8,661.00 1.65% قطر

 MASI 8,988.00 -3.34% المغرب
 TUN20 6,159.00 0.70% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  19,898.92  -6.30% أمریكا
 S&P 500 2,398.10  -5.18% أمریكا
 NASDAQ 6,989.84 -6.30% أمریكا

 FTSE 100 5,080.58 -4.05% لندن
 DAX 8,441.71  -5.56% أمانیا

 Nikkei 225 16,552.83  -1.04% الیابان
 %0.32- 1,489.65 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.57 26.60 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %1.12-  1.77 البرمیل نایمكس (دوالر)

   تراجع فائض المیزان التجاري في منطقة الیورو خالل ینایر
تراجع فائض المیزان التجاري في منطقة الیورو بأكثر من توقعات 
المحللین خالل الشھر األول من العام الحالي، مع زیادة ملحوظة 

إحصاءات "یوروستیت" للواردات.وكشفت بیانات صادرة عن مكتب 
الیوم األربعاء، أن فائض المیزان التجاري لمنطقة الیورو بالقراءة 

ً سجل   ٢١٫٥ملیار یورو خالل شھر ینایر، مقابل  ١٧٫٣المعدلة موسمیا
ملیار یورو في الشھر السابق لھ بعد التعدیل بالخفض.وكانت توقعات 

الیورو سوف المحللین تشیر إلى أن فائض المیزان التجاري لمنطقة 
ملیار یورو في الشھر األول من العام الجاري.وبالنسبة  ١٩٫٣یتراجع 

ملیار یورو في شھر ینایر  ١٧٩٫٥إلى واردات منطقة الیورو، فسجلت 
ملیار یورو المسجلة في  ١٧٥٫٢الماضي، وھو مستوى أعلى من 

دیسمبر السابق لھ.في حین صعدت صادرات منطقة الیورو إلى 
رو خالل شھر الشھر األول من العام الحالي، مقابل ملیار یو ١٩٦٫٩
 ١٠:٢٢ملیار یورو في الشھر السابق لھ.وبحلول الساعة  ١٩٦٫٧

ً بتوقیت جرینتش، ارتفع الیورو مقابل الدوالر األمریكي بنسبة  صباحا
  المصدر:مباشر دوالر. ١٫١٠١٤بالمائة إلى  ٠٫١



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   السھمسعر   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 

  0.4  0.4  غ.م.  72.9  %178.8  7.36  شراء  2,357.5  2.64  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %366.1  20.23  شراء  2,357.8  4.34  شركة حدید عز
  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

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

  ٢٥/٠٣/٢٠٢٠  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠٠  عبور الند للصناعات الغذائیة
  ٢٦/٠٣/٢٠٢٠  ٢٥/٠٨/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫١٦٨٨القسط الثامن   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة

  ٢٦/٠٣/٢٠٢٠  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ١٫٢٦٠٦القسط العاشر  لمقاوالت حفر االبارالعربیة 
EAC ٣٠/٠٣/٢٠٢٠  ٢٥/٠٣/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٠٨٠  المصریة العربیة (ثمار) لتداول االوراق المالیة  

  ٠٨/٠٤/٢٠٢٠  ٠٥/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٢٥٠ مصر -بنك الكویت الوطني 
  ٠٩/٠٤/٢٠٢٠  ٠٦/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٢٥٠ (مصر)البنك التجاري الدولي 

  ١٥/٠٤/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط الخامس  قناة السویس للتأمین
  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠١/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٧٥القسط الثانى  باكین -البویات والصناعات الكیماویة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   الجمعیةنوع   الشركة  الیوم

  الجیزة -شارع جامعة الدول العربیة المھندسین  ٥٦بالمقر الرئیسى للبنك   عادیة  بنك الشركة المصرفیة العربیة الدولیة  ١٩/٠٣/٢٠٢٠

امتداد محور  – ٤٠جالیریا بقاعة المؤتمرات بالمبنى الشمالى بالمجمع االدارى و التجارى   عادیة  سي أي كابیتال القابضة لالستثمارات  ١٩/٠٣/٢٠٢٠
  الجیزة –السادس من اكتوبر  –الشیخ زاید  –یولیو  ٢٦

غیر عادیة و  مستشفى النزھھ الدولي  ١٩/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

مساكن  –شارع رشدى متفرع من المشیر احمد اسماعیل  ٩بمقر الشركة الكائن فى 
  مصر الجدیدة –شیراتون 

للصناعات الغذائیة االسماعیلیة الوطنیة   ٢١/٠٣/٢٠٢٠
  (فودیكو)

طریق االسماعلیة بورسعید الزراعى محافظة  ٩بالمركز الرئیسى بمنطقة الفردان الكیلو   عادیة
  االسماعلیة

  القاھرة -مصر القدیمة  -دار السالم  -میدان أثر النبى  ٢بمقر الشركة   غیر عادیة  وادي كوم امبو الستصالح االراضي  ٢١/٠٣/٢٠٢٠

٢٢/٠٣/٢٠٢٠  A.T.LEASE التوفیق للتأجیر التمویلي-
  یة.تي.لیسأ

غیر عادیة و
  قاعة اللوتس –شارع الجیزة  ٦٠فندق بیرامیزا الكائن فى   عادیة

غیر عادیة و  اكتوبر فارما  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

 –قاعة رمسیس  –مصر الجدیدة  –ھلیوبولیس -شارع الخلیفة المامون -بفندق تریومف
  الثانىالدور 

غیر عادیة و  شركة النصر لألعمال المدنیة  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

قاعة األحتفاالت بنادى شركة مدینة نصر لالسكان و التعمیر بشارع مصطفى النحاس 
  القاھرة –مدینة نصر  –المنطقة التاسعة 

  
  



 

 

  )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 56.0 -5.80 32.53- 3,110,770 176,809,040 87.10 55.05 43.47% (مصر)

ایسترن  -الشرقیة 
 EAST 10.13 -3.52 33.00- 1,859,115 18,928,634 18.78 10.00 7.34% كومباني

مجموعة طلعت 
 EKHO 0.90 -4.86 30.23- 859,844 777,038 1.59 0.86 5.25% مصطفى القابضة

القابضة المصریة 
 TMGH 4.42 -9.98 45.43- 907,004 4,051,374 12.00 4.42 4.31% الكویتیة

 HRHO 7.23 -9.96 56.86- 1,729,002 12,558,138 20.60 7.23 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ 
 SWDY 5.80 -9.23 48.26- 5,470,849 31,848,120 17.49 5.76 3.98% ھیرمس القابضھ

بنك كریدي اجریكول 
 CLHO 4.00 0.50 31.27- 7,304,908 29,221,696 7.06 3.78 2.94% مصر

 CIEB 35.16 0.00 19.17- - - 48.10 33.13 2.68% لالتصاالتالمصریة 
جھینة للصناعات 

 JUFO 5.70 0.00 33.72- 31,501 182,117 14.10 5.13 2.20% الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 MNHD 2.61 -9.69 46.07- 8,926,878 23,533,202 6.28 2.61 2.20% والتعمیر
القلعة لالستشارات 

 ETEL 8.01 -6.43 21.47- 1,034,842 8,272,191 15.30 7.71 2.10% اسھم عادیة -المالیھ 
السادس من اكتوبر 

 ISPH 6.20 -9.88 34.74- 958,957 6,380,499 11.45 6.20 1.99% -للتنمیھ واالستثمار

 CIRA 9.50 -5.66 31.56- 1,443,739 14,435,000 14.00 9.35 1.85% ابن سینا فارما
القاھره لإلستثمار و 

 ORAS 55.00 -4.96 45.01- 28,166 1,543,908 111.00 52.09 1.68% التنمیة العقاریھ
شركة مستشفي 

 OCDI 6.60 -7.17 50.11- 828,745 5,515,131 18.00 6.43 1.62% كلیوباترا

 CCAP 0.89 -9.95 63.94- 15,849,520 14,176,794 4.22 0.89 1.49% بالم ھیلز للتعمیر
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 2.88 -10.00 87.68- 2,904,175 8,428,196 9.73 2.88 1.32% والتعمیر
اوراسكوم 

 SKPC 4.82 -9.91 46.15- 1,564,299 7,709,071 18.62 4.82 1.24%كونستراكشون بي ال 
النساجون الشرقیون 

 PHDC 0.87 -9.93 50.37- 20,135,541 17,697,580 2.87 0.87 1.19% للسجاد
االسكندریة للزیوت 

 AMOC 1.56 -4.88 56.91- 1,944,737 3,040,138 6.36 1.50 1.12% المعدنیة
سیدى كریر 

 AUTO 1.59 -9.66 58.05- 2,275,444 3,620,252 5.20 1.59 1.05% للبتروكیماویات
بایونیرز القابضة 
 PIOH 2.61 -9.69 50.38- 3,269,063 8,645,787 7.65 2.61 0.80% لألستثمارات المالیة

 ESRS 4.34 -9.96 57.86- 5,181,712 23,022,004 18.48 4.34 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 2.23 -9.72 66.21- 519,084 1,159,695 7.92 2.23 0.78% إعمار مصر للتنمیة

 EMFD 2.14 -9.32 24.65- 2,438,675 5,419,268 3.72 2.13 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.30 -9.82 44.20- 15,289,409 4,729,344 0.75 0.30 0.62% القابضھ
المصریة للمنتجعات 

 EGTS 1.06 -10.00 55.75- 67,550 72,331 3.25 1.06 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 2.64 -9.90 50.75- 1,265,678 3,404,534 7.05 2.64 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.38 -9.86 36.21- 8,136,206 3,154,622 0.86 0.38 0.25%  كیما -المصریة 
الحدید والصلب 

 DSCW 0.75 -9.95 56.99- 3,586,770 2,699,843 1.74 0.68 0.11% المصریة
  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ 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 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) 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث
   


