
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

26/03/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 9,865.67 0.97% -24.32% 504,338,880 148,627,623 269,477,396,480 (EGX 30مؤشر )

 1,313.33 2.41% -38.91% 547,458,816 168,715,791 330,789,912,576 (EGX 50مؤشر )

 930.11 2.76% -27.19% 78,202,512 40,929,180 155,985,084,416 (EGX 70مؤشر )

 1,021.87 1.98% -40.84% 582,541,376 189,556,803 425,462,497,280 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  عمومية يوتوبيا توافق على توزيع أرباح للمساهمين بواقع
  2019للسهم عن عام  1.5

  صندوقSustainable Capital Africa Alpha 
  %8.61يرفع حصته بأوراسكوم لـ 

  مليون  23.7تنفيذ صفقة حجم كبير على أسهم سوديك بـ
 جنيه 

 «تؤجل شحنات تصديرية بسبب الحظر المؤقت فى « دايس
 أوروبا

 4 2019خالل  %46ل تصعد بخسائر أسمنت سيناء عوام 

 البورصة المصرية تقر شطب قيد أسهم بنك االتحاد الوطني  

 “2019مليار جنيه خالل  13تنفذ مشروعات بتكلفة ” إنبى 

  كابيتال إيكونوميكس تتوقع انكماش الناتج المحلي اإلجمالي
هذا العام، على أن يرتد مجددا في  %1.3لمصر بنسبة 

2021 

  للطرح  أشهر للشركات المقيدة 9"الرقابة المالية" تمنح مهلة
 بالبورصة

  وزير قطاع األعمال يجتمع باإلدارة الجديدة لـ النصر للتصدير
 واالستيراد 

  مليار جنيه لشراء القمح من  15المالية المصرية تخصص
 المزارعين 

 نمية المشروعات يوقع عقد جديد لتمويل تحويل ألفي سيارة ت
 للوقود المزدوج 

  مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية  4مصر تخصص 

  إدارة ترامب ومجلس الشيوخ يتوصالن التفاق بشأن حزمة
 التحفيز 

 ارتفاع عوائد سندات الخزانة األمريكية بعد صفقة التحفيز 

  2009هبوط ثقة الشركات في ألمانيا ألدنى مستوى منذ  

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 126 48 4 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
88.38%

;  عرب 
1.85%

;  أجانب
9.77%

;  مؤسسات
97.86%

;  أفراد
2.13%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة

للسهم  1.5عمومية يوتوبيا توافق على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 
  2019عن عام 

عن انعقاد  (UTOPأعلنت شركة يوتوبيا لالستثمار العقاري والسياحي )
، والتي تمت 2020مارس  24العادية يوم الثالثاء بتاريخ الجمعية العامة 

، حيث بلغت 2019بها الموافقة على مشروع توزيع األرباح عن عام 
جنيه لكل سهم من أرباح العام واألرباح المرحلة،  1.5حصة المساهمين 

مليون سهم.جدير بالذكر أن  3جنيها، عن إجمالي  4،500،000بإجمالي 
 01/01/2019دت المؤشرات المالية عن الفترة من الشركة كانت قد اعتم

 2.332، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 31/12/2019حتى 
مليون جنيه عن الفترة من العام  1.146مليون جنيه مقابل أرباح بـ 

.وأوضحت الشركة في بيانها %103.44السابق، وذلك بنسبة نمو بلغت 
ح متمثلة في طبيعة النشاط للبورصة المصرية، أن الزيادة في األربا

العقاري، وزيادة عدد الوحدات المسلمة من الشركة للعمالء خالل العام، 
كما أنه جار العمل خالل الفترة على إتمام األعمال الجاري تنفيذها من 

 شقق وفيالت وموالت تجارية.

يرفع حصته  Sustainable Capital Africa Alphaصندوق 
  %8.61بأوراسكوم لـ 

، عن (ORASت شركة أوراسكوم كونستراكشون) بي . إل . سي( )أعلن
 Sustainable Capital Africa Alpha Fundقيام صندوق 

لتصل إلى  2020مارس  18بزيادة نسبة ملكيته في أسهم الشركة بتاريخ 
 55سهم بسعر  12015من إجمالي أسهم الشركة، وذلك بشراء  8.61%

قد أعلنت سابقا عن قيام ذات الصندوق جنيها للسهم الواحد.وكانت الشركة 
 .2020يناير  20بتاريخ  %8.60بزيادة ملكيته إلى 

 مليون جنيه  23.7تنفيذ صفقة حجم كبير على أسهم سوديك بـ 

 25/03/2020أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه تم اليوم الموافق 
ركة تنفيذ صفقة من خالل آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم ش

الُمصدرة لعدد   (OCDIسوديك ) -السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار 
جنيه.جدير بالذكر  23،754،326سهم سهم بقيمة إجمالية  2،807،840

إلى  01/01/2019أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 
مليون جنيه  721.244، أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 31/12/2019

مليون جنيه عن نفس الفترة من العام  450.956مقابل صافي ربح بلغ 
مليون جنيه،  195.131السابق، وعل صعيد األرباح المستقلة فحققت نحو 

مليون جنيه عن نفس الفترة من  193.497مقابل صافي خسارة بلغت 
 العام السابق.

 تؤجل شحنات تصديرية بسبب الحظر المؤقت فى أوروبا« دايس»

للمالبس الجاهزة، إنه تم تأجيل شحنات تصدير إلى قالت شركة دايس 
أوروبا; نتيجة الحظر المؤقت المفروض هناك; بسبب تداعيات 

وأضاف فيكتور فخرى، المدير المالى لشركة دايس للمالبس «.كورونا»
الجاهزة، أن التأجيل جاء بسبب الحظر المؤقت المفروض فى الدول 

، إلى أن التأجيل «فخرى»ت ولف«.كورونا»األوروبية; بسبب تداعيات 
مارس الماضى،  10على كل مواعيد التسليم للشحنات بداية من تاريخ 

واستمرار التأجيل حتى إيقاف الحظر فى الدول األوروبية.وقال فى 
تعتزم توقيع عقود « دايس»، فى وقت سابق، إنَّ «البورصة»تصريحات لـ

لتعاقدات الخاصة شراء أصول مصنع كايرو قطن سنتر دون االلتزامات وا

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  19.11   31.47  المشروعات الصناعية والهندسية

  9.99   1.44  المصرية للمنتجعات السياحية

  9.97   1.93  العربية وبولفارا
  9.97   1.69  شينى

  9.97   0.65  العبوات الطبية

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5اقل 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

 -10.00   450.00  العز الدخيلة للصلب
 -10.00   6.39  مصر لألسواق الحرة

 -10.00   3.06  الماليةاالسكندرية الوطنية لالستثمارات 
 -9.96   11.39  مصر للفنادق

 -9.92   3.54  القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية

  

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

  62.50   134,459,792  البنك التجاري الدولي
  5.31   34,571,548  طلعت مصطفى

  7.54   34,071,832  السويدى اليكتريك
  32.00   33,216,474  كريدي أجريكول

  4.53   28,355,408  مستشفي كليوباترا

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق كمية التداول السهم

  0.32   34,218,638  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.11   18,069,760  القلعة
  1.57   14,918,381  بي اوتو جي

  1.04   9,192,049  بالم هيلز
  0.80   7,297,298  دايس

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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عالمتها التجارية على « دايس»به، وبعد إتمام الصفقة ستضع 
المنتجات.واعتمد مجلس إدارة الشركة مؤشرات نتائج األعمال المستقلة 

مارس  23خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضى فى جلسته المنعقدة 
ليار م 1.35لتصل إلى  %3.2الماضى، لتسجل اإليرادات نمواً بمعدل 

.وصعد 2018مليار جنيه خالل الفترة المقارنة من عام  1.31جنيه، مقابل 
مليون  109.2ليسجل  %5.3صافى الربح خالل السنة الماضية بنمو 

جنيه، مقارنة بمليون جنيه خالل العام قبل الماضى.وارتفع مجمل الربح 
ن مليو 225مليون جنيه، مقارنة بـ 242.5خالل العام الماضى ليصل إلى 

.ووقعت شركة دايس للمالبس %7.8جنيه خالل الفترة المقابلة، بنمو 
، خطاب نوايا مع شركة كايرو قطن 2019الجاهزة، نهاية الربع األول 

لشراء األصول المؤجرة من كايرو  (CIBسنتر، والبنك التجارى الدولى )
، على أن يتم تمويل جزء من الصفقة ذاتياً، ويقوم 2017قطن فى نوفمبر 

بنك التجارى الدولى بتمويل باقى قيمة الصفقة عن طريق قرض متوسط ال
، فى بيان لها، أن قيمة «دايس»مليون جنيه.وأوضحت  100األجل بقيمة 

مليون جنيه، وأنه تم إعداد دراسة القيمة العادلة  120الصفقة تصل إلى 
من مستشار مالى مستقل.وأشارت الشركة إلى توقيع عقد قرض متوسط 

ماليين دوالر، على أن يتم  5ع بنك قطر الوطنى األهلى بقيمة األجل م
 المصدر: جريدة البورصة سنوات. 5سداده على 

 البورصة المصرية تقر شطب قيد أسهم بنك االتحاد الوطني

وافقت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية على شطب القيد النهائي 
الشطب مصر في ضوء التزام البنك بأحكام  -ألسهم بنك االتحاد الوطني 

 263.359مليار جنيه موزع على  1.47االختياري برأسمال مصدر، ومقيد 
جنيه مصري للسهم الواحد، ممثالً في أربعة  5.6اسمية قدرها مليون سهم، بقيمة 

وقالت اللجنة في "أسهم".االوراق المالية المصرية عشر إصدار من جدول قيد 
يوم األربعاء، إن البنك كان قد طلب أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء بيان 

لمتضررين من الشطب أو غيرهم، وتم تنفيذ صفقة الشراء لألسهم يوم األحد ا
الخاصة عرضت على البنك خالل فترة فتح سوق العمليات الماضي والتي 

(OPR.) 9.92مليون سهم بسعر  8.035وأضافت اللجنة أن الكمية المنفذة تبلغ 
إجمالي أسهم المنفذة إلى  وأن نسبة الكميةمليون جنيه،  79.7جنيه بقيمة إجمالية 

بالمائة من نسبة األسهم حرة التداول،  91.79بالمائة، وتمثل  3.05البنك تبلغ 
ووافقت اللجنة على مساهماً. 946المودع باإليداع المركزي يبلغ وعدد المساهمين 

 نوفمبر 6أن يلتزم البنك طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 
االختياري بقيامه بشراء أسهم المساهمين قرار الشطب والمتضمن  2019

جنيه من خالل سوق  9.92للسهم وهي المعترضين وغيرهم بالقيمة العادلة 
أشهر تبدأ  6وذلك لمدة  -أوراق مالية غير مقيدة  –( OPRالعمليات الخاصة )

 فبراير 24العادية المشار اليه وهو  غيرمن تاريخ اعتماد محضر الجمعية العامة 
وتابعت: "على أن يتم التنفيذ كل يوم خميس من وذلك على فترات منتظمة. 2020
ريد أسبوع لتنفيذ العمليات التي يتم تسجيلها وفقاً للخطاب الوارد بالبكل نهاية 

مثل الطرف السمسرة التي ستمن شركة  2020 مارس 23اإللكتروني بتاريخ 
األوراق المالية وخطاب بنك االتحاد الوطني المشتري وهي شركة برايم لتداول 

وأوضحت، أنه يتم حذف بيانات البنك ".2020 مارس 24الوارد بتاريخ مصر  –
جلسة تداول من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من نهاية 

لمدة وتداول أسهم البنك بسوق العمليات الخاصة  2020 مارس 25يوم األربعاء 
ويتم عرض موقف البنك في نهايتها على  2020 أغسطس 24أشهر تنتهي في  6

الماضي، وافق المجلس على الشطب االختياري لقيد أسهم  وفي يوليوالقيد.ة لجن
، ذكر البنك إنه تم استيفاء كافة 2019 وفي ديسمبرالبنك في البورصة المصرية.

يشار إلى المستندات المطلوبة لتقديم ملف شطب أسهم البنك اختياراً من البورصة.
مليون جنيه منذ  109.73الوطني مصر سجل صافي ربح بلغ أن بنك االتحاد 

مليون جنيه أرباحاً خالل  60.04الماضي، مقابل  حتى نهاية مارس بداية يناير
 المصدر: مباشرنفس الفترة من العام الماضي.

 2019خالل  %46عوامل تصعد بخسائر أسمنت سيناء  4

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أسمنت سيناء، عن العام   
بالمائة على أساس  45.6الماضي، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 

يوم األربعاء، ضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، وأوسنوي.
 جنيه منذ بداية ينايرمليون  446.12أنها سجلت صافي خسائر بلغ 

مليون جنيه خسائر خالل  306.2، مقابل 2019 حتى نهاية ديسمبر
وتراجعت مبيعات الشركة خالل العام .2018العام السابق له 
مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  752.25الماضي لتسجل 

وائم المستقلة، وعلى صعيد الق.2018مليون جنيه خالل  803.68
 442.25لتسجل  2019ارتفعت خسائر الشركة المستقلة خالل 

مليون جنيه  305.89مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل خسائر 
وأرجعت أسمنت سيناء، ارتفاع .2018خالل العام السابق له 

خسائرها خالل العام الماضي، إلى تراكم آثار تعويم الجنيه 
اليف وبخاصة الوقود المستورد، وكذلك المصري وتأثيره على التك

نتيجة الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار الوقود الكهرباء 
حتى  2017منذ  -أحد مصادر البترول  -ورسوم الطفلة 

وقالت الشركة، إن الزيادة في التكاليف لم يقابلها زيادة في .2019
يث أسعار بيع األسمنت نتيجة انخفاض الطلب في األسواق ح

 2019و 2018انخفض معدل استهالك األسمنت خالل عامي 
، وذلك تزامناً مع وجود طاقة 2017بالمائة مقارنة بعام  10بنسبة 

وأضافت، مليون طن سنوياً في مصر. 30إنتاجية فائضة بما يعادل 
أنه نظراً لوجود مصنع أسمنت سيناء في وسط سيناء مع الظروف 

لك إلى ارتفاع أسعار النقل من وإلى األمنية المحيطة به فقد أدى ذ
المصنع بدرجة كبيرة مقارنة بمصانع األسمنت األخرى وهو 

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر عنصر حاكم في التكلفة.
 حتى نهاية سبتمبر مليون جنيه منذ بداية يناير 313.72بلغ 

خالل نفس الفترة من  مليون جنيه خسائر 238.85الماضي، مقابل 
وكانت البيانات العام الماضي، مع االخذ فى االعتبار حقوق االقلية.

أشهر األول من العام  9المالية المستقلة ألسمنت سيناء، خالل الـ 
بالمائة، حيث حققت  30الماضي، أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 

مليون جنيه، مقابل صافي  331.22صافي خسائر خالل الفترة بلغ 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  293.14خسائر بلغ 

 المصدر: مباشر السابق.

 2019مليار جنيه خالل  13تنفذ مشروعات بتكلفة ” إنبى“

” إنبى“نفذت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية 
.وقالت وزارة 2019مليار جنيه خالل عام  13مشروعات بتكلفة 

البترول فى بيان إن المشروعات داخل مصر استحوذت على نسبة 
مقابل مشروعات خارجية بنسبة ” إنبى“من حجم أعمال  63%
اويات والغاز الطبيعى وذلك فى مجاالت التكرير والبتروكيم 37%

واألسمدة.وأشار المهندس طارق المال وزير البترول والثروة 
المعدنية، إلى أهمية استغالل كافة إمكانيات وقدرات شركات 
البترول الوطنية المتخصصة فى مجاالت تصميم وتنفيذ 
المشروعات البترولية الكبرى وتقديم الدعم الكامل لها، من أجل 

 المصدر: جريدة البورصة لها داخل وخارج مصر.التوسع فى حجم أعما

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

كابيتال إيكونوميكس تتوقع انكماش الناتج المحلي اإلجمالي لمصر بنسبة 
 2021هذا العام، على أن يرتد مجددا في  1.3%

رجح جيسون توفي كبير اقتصاديي األسواق الناشئة في مؤسسة كابيتال 
إيكونوميكس البريطانية لألبحاث االقتصادية، أن ينكمش االقتصاد 

خالل العام الجاري على خلفية تفشي فيروس  %1.3سبة المصري بن
". وكانت المؤسسة البحثية التي تتخذ من لندن مقرا لها، تتوقع 19-"كوفيد

هذا العام. ويبدو  %6في البداية نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر بنسبة 
المركز الخارجي لمصر أفضل من معظم أقرانها في المنطقة، لكن "المالية 

وعلى الصعيد ة الضعيفة تقلل نطاق التحفيز المالي"، بحسب توفي.العام
اإلقليمي، ال تبدو الصورة أفضل بكثير: استثنى التقرير السعودية فقط من 
االقتصادات المتوقع انكماشها في الشرق األوسط هذا العام، بل وعدلت 
المؤسسة توقعها السابق بخصوص نمو الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة 

. ويلفت توفي إلى أن األرقام السعودية "مبنية %2.0إلى  %1.3من 
بالكامل" على االرتفاع المتوقع في إنتاج النفط، رغم انهيار أسعار البترول 
حاليا. ومن المنتظر أن يحقق لبنان أسوأ أداء اقتصادي في المنطقة هذا 

ما بنسبة العام، إذ يمكن أن يشهد الناتج المحلي اإلجمالي له انكماشا ضخ
(. وبشكل عام، يتوقع %6.5-( واألردن )%8.5-، تليه تونس )12%

في الناتج المحلي  %1.3توفي أن يشهد الشرق األوسط انكماشا بنسبة 
اإلجمالي خالل العام الجاري، بعد أن سبق وتوقعت كابيتال إيكونوميكس 

هذا  %2.2أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة 
الجانب المشرق هو احتمال عودة اقتصادات المنطقة للنمو بشكل عام.ال

: عدلت المؤسسة توقعاتها األولية لنمو الناتج المحلي 2021كبير في 
، ما سيجعله االقتصاد %7.8إلى  %5في مصر من  2021اإلجمالي لعام 

األسرع نموا في المنطقة العام المقبل. وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن 
 %4.9متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الشرق األوسط إلى  يصل
 %2.2، بعد أن كانت التوقعات األولية تشير إلى نموه بنسبة 2021في 
 المصدر: إنتربرايز فقط.

 وزير قطاع األعمال يجتمع باإلدارة الجديدة لـ النصر للتصدير واالستيراد 

عقد هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام، اجتماًعا مع اإلدارة الجديدة 
ورؤساء القطاعات بشركة النصر للتصدير واالستيراد التابعة للشركة 

والبري، إحدى شركات وزارة قطاع األعمال القابضة للنقل البحري 
من 25/03/2020العام.ويأتي ذلك بعد يومين وفقا لبيان صادر بتاريخ 

اعتماد الجمعية العامة لشركة النصر للتصدير واالستيراد، قرار تعيين  
منال محمد سيد عبد المنعم في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

يراد.وقد أكد السيد الوزير، خالل االجتماع، لشركة النصر للتصدير واالست
على األهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتطوير شركة النصر للتصدير 
واالستيراد وإعادة إحياء دورها الهام في التجارة الخارجية لمصر كذراع 
تسويقية للترويج للمنتجات المصرية في الخارج، والذي بدأت الوزارة في 

الل تطوير كتالوج إلكتروني يشمل كافة السلع والمنتجات اإلعداد له من خ
المصرية بهدف التسويق والترويج للصادرات المصرية.وأوضح أنه 
يجري حاليا إعادة هيكلة شاملة للشركة ضمن الدراسات التي تقوم بها 
شركة للخدمات االستشارية اإلدارية تشمل الخطط التنفيذية إلعادة هيكلة 

والبضائع والتجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة شركات نقل الركاب 
للنقل.كما أشار السيد الوزير إلى أن إعادة إحياة شركة النصر يأتي في 
إطار تنفيذ مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية 
لمصر من خالل توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات 

 

أشهر للشركات المقيدة للطرح  9الرقابة المالية" تمنح مهلة "
 بالبورصة

قررت هيئة الرقابة المالية مد المهلة الممنوحة للشركات المقيدة في 
البورصة المصرية لالنتهاء من إجراءات الطرح ولكنها قررت التأجيل 

أشهر إضافية، وفق بيان صادر عن  9بسبب ظروف السوق، لمدة 
. ويتعين 2020ديسمبر  31مارس و 31الهيئة. وتمتد المهلة ما بين 

ترغب في التأجيل إخطار البورصة بالخطة الزمنية  على الشركات التي
ولم يحدد البيان للطروحات المزمعة في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.

عدد أو أسماء الشركات التي ستمنح تلك المهلة، ولكن تتضمن تلك 
ولكن لم يطرح  2017الشركات بنك القاهرة المقيد في البورصة منذ 

طرح البنك في الربع الثاني من العام  حتى اآلن. وكان من المقرر
الجاري ولكن تقرر تأجيله مرتين هذا الشهر بسبب تداعيات انتشار 

إلى  %20على األسواق. ويستهدف البنك طرح  19-فيروس كوفيد
مليون  500من أسهمه في البورصة لجمع ما يصل إلى  30%

 المصدر: إنتربرايزدوالر.

مصر.. التنمية المحلية والسياحة يبحثان سبل التعاون في المحافظات 
  بالفترة المقبلة

بحث وزير التنمية المحلية المصري، مع خالدة العناني وزير السياحة 
واستعرض الوزارتين خالل الفترة الجارية. واآلثار، سبل التعاون بين

، عدداً من الملفات الخاصة بقطاع محمود شعراوي في بيان اللواء
السياحة في محافظات الجمهورية، وعلى رأسها تنفيذ قرارات اللجنة 
الوزارية لشؤون السياحة واآلثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنها 

نشاط السياحي والفندقي ين في الإرجاء الحجز اإلداري على كل المتعثر
جاء ذلك خالل اجتماع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمدة عام.

مع خالد العنانى وزير السياحة واآلثار، بمقر الوزارة بحضور كل من 
أحمد الوصيف رئيس االتحاد المصري للغرف السياحية وحسام 

العاصي مساعد الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية وعبد الفتاح 
لفنادق وعدد وزير السياحة و اآلثار للرقابة علي المنشآت السياحية و ا

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع من قيادات الوزارة.
 53محافظات، وتوفير مبلغ  8إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يتم في 

ارة السياحة مليون جنيه من المتطلبات المالية الالزمة للمشروع من وز
و قال وزير التنمية المحلية والمحافظات .واآُلثار ووزارة التنمية 

المحلية، إن الوزارة على اتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ 
 قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشئون السياحة واآلثار وإزالة أي

بحث  كما تم خالل االجتماع أيضاً معوقات أو مشاكل في هذا الشأن .
آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير في إطار تكليف 
رئيس الوزراء استعداداً الستقبال الحدث األكثر أهمية وهو نقل 

قومي المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف ال
وأشار شعراوي، إلى الزيارة التي قام للحضارة المصرية بالفسطاط .

الل الشهر الجاري مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الى بها خ
ميدان التحرير وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة 
والكهرباء واألمن بالمنطقة، الفتاً إلى االنتهاء من طالء جزء كبير 
العقارات المحيطة بميدان التحرير، وجاٍر استكمال باقي المباني في 

شركة المسؤولة حضارة بعد تواصل المحافظة مع الطريق متحف ال
وأشاد العنانى بتعاون السادة المحافظين مع وزارة السياحة في عنها .

كافة الملفات التي يتم فيها التعاون بين الجانبين وخاصة تسهيل عمليات 



 

 

ي التجارة الخارجية، وقد تم تدشين الجسر األول بين العين للمتعاملين ف
السخنة ومومباسا في كينيا لدعم وتنشيط التجارة البينية بين مصر ودول 
شرق أفريقيا.جدير بالذكر أن منال عبد المنعم قد درست العالقات الدولية، 

سويسرا ، وتتمتع بخبرة  -االقتصاد والقانون الدولى فى جامعة جنيف 
رة فى مجال العمل المصرفي، التجارة الدولية، تمويل وتنمية كبي

المشروعات خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنظومات المتكاملة للرى 
واألعمال الزراعية خاصة فى الدول األفريقية وذلك بالتعاون مع كبرى 
الشركات العالمية والمنظمات االقليمية.كما أنها اشتركت فى العديد من 

طة االجتماعية فى القارة األفريقية فى مجال تأهيل وتمكين المرأة و األنش
الشباب فى الريف. وهى عضو فى المجلس المصرى للشئون الخارجية 

  وشبكة القيادات النسائية األفريقية.

قع عقد جديد لتمويل تحويل ألفي سيارة للوقود تنمية المشروعات يو
 المزدوج 

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
مرحلة جديدة من عقد مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج 
"غاز طبيعي/ بنزين" بالتعاون مع شركة الغاز الطبيعي للسيارات 

يوم األربعاء،  وبحسب بيان من الجهازوي."كارجاس"، حسبما قال مصرا
ماليين جنيه  10يخصص "تنمية المشروعات"، وفقا لالتفاق، تمويال قدره 

سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.وقال الجهاز إن هذا  2000بغرض تحويل 
التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تخفيف األعباء عن 

االستمرار في تمويل المشروعات المواطنين في كافة المجاالت، و
االستراتيجية ذات البعد االجتماعي واالقتصادي والبيئي، وخاصة في 
مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.ووقع عقد المرحلة الجديدة 
من المشروع كل من رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير 

إدارة شركة المالية بالجهاز، وهشام الصفتي رئيس مجلس 
"كارجاس".وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي 
لجهاز تنمية المشروعات، إن هذا التوقيع يأتي ضمن توجيهات رئيس 
الجمهورية بالتوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 
والذي يتيح اآلالف من فرص العمل في مختلف محافظات 

سيارة للعمل  38400ة.وأضافت أن الجهاز قام سابقاً بتحويل الجمهوري
 202مالكي( بإجمالي تمويل  8000 -أجرة 30400بالوقود المزدوج )

مليون جنيه في مجال تحويل السيارات.وذكرت نيفين جامع أن هذا 
المشروع يأتي من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في 

ت النقل/ التاكسي( وبالتالي زيادة دخل الفئات مجال المواصالت )سيارا
المستهدفة، كما يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خالل تقليل 
التلوث.وأكدت علي ان جهاز تنمية المشروعات ملتزم بتوجيهات الدولة 
في تنفيذ كافة مهامه ومشروعاته التنموية بالرغم من الظروف الراهنة 

المصدر: لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. واإلجراءات االحترازية

 مصراوى

 

 

 

 

 

 

وقف الحجز اإلداري على المتعثرين، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد قائمة 
ن الذين لم يتم حتى اآلن وقف الحجز اإلداري عليهم بعدد من المتعثري

كما شهد اللقاء محلية لالنتهاء من تلك المشكلة .لتواصل وزارة التنمية ال
أيضاً مناقشة بعض الشكاوى الخاصة بإصدار اإلدارات المحلية 
تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم األنشطة الخاصة بقطاع 

ت سياحية أو غوص أو سفاري، حيث تم السياحة سواء كانت خدما
االتفاق على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل كافة مستحقاتها 
أسوة بما يتم مع الشركات السياحية والكيانات الشرعية الحاصلة على 
الترخيص من وزارة السياحة، كما تم االتفاق على استمرار التواصل 

ات لسرعة مواجهة هذه الكيانات بين الجانبين لتبادل األفكار والمقترح
كما بحث االجتماع الموجودة في عدد من المحافظات . غير الشرعية

أيضاً الضوابط الصحية المطلوبة في الكافتيريات والمطاعم السياحية 
بالمحافظات السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث 

إلجراءات أي مشاكل صحية بسبب الكافتيريات غير الملتزمة با
واتفق الوزيران على إعداد صحة في هذا الشأن .وضوابط وزارة ال

قائمة بأسماء الكافتيريات والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة 
السياحة إلخطار المحافظات بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه باقي 

 المصدر: مباشرالكافتيريات والمطاعم غير السياحية .

  ات جنيه لهيئة السلع التموينيةمليار 4مصر تخصص 

مليارات جنيه  4قال وزير المالية المصري، إن الوزارة قامت بإتاحة 
لهيئة السلع التموينية.وأضاف محمد معيط في بيان صادر اليوم 

مليارات جنيه تمت  3مليارات جنيه تنقسم على  4األربعاء، أن الـ 
األخير من الشهر إتاحتها، ومليار جنيه سيتم إتاحته في األسبوع 

الجاري.وأوضح أن ذلك المبلغ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع 
الغذائية األساسية، وتخفيف األعباء عنهم.وكان وزير التموين والتجارة 
الداخلية بمصر، استعرض رصيد المخزون االستراتيجي للبالد من 

ومحلي السلع األساسية، موضحاً أن رصيد البالد من القمح )مستورد 
شهر  3.6مليون طن ويكفي لمدة  2.880وباقي تعاقدات( يصل إلى 

 9.53661، كما تكفي كميات السكر والتي تبلغ 2020يونيو  30حتى 
مليون طن )سكر تمويني، وسكر استهالك البالد(.ويوجد من السكر 

أكتوبر المقبل، فيما  20شهر حتى  7.3التمويني كميات تكفي لمدة 
أغسطس  2شهر حتى  4.7استهالك البالد لمدة  تكفي كميات السكر

بالمائة( 75المقبل.ويبلغ رصيد زيت الصويا الخام )نسبة خلط 
مليون طن )رصيد حالي + كميات متعاقد عليها( تكفي حتى  25.801

أول أغسطس المقبل، فيما يبلغ رصيد زيت عباد الخام )نسبة خلط 
اقد عليها( مليون طن )رصيد حالي + كميات متع 25.403( 25%

 أغسطس المقبل. 8يكفي حتى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األخبار العالمية والعربية 

  إدارة ترامب ومجلس الشيوخ يتوصالن التفاق بشأن حزمة التحفيز

توصلت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ومشرعي الكونجرس إلى 
عن اتفاق بشأن حزمة تحفيز االقتصاد لمواجهة األثر االقتصادي الناتج 

تفشي وباء "كورونا".وقال زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ األمريكي 
"ميتش ماكونيل" في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم األربعاء: 
"أخيراً لدينا صفقة".ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع 
قانون خطة التحفيز البالغ قيمتها تريليوني دوالر في وقت الحق من 

.وكان مجلس الشيوخ رفض تمرير حزمة تحفيز االقتصاد مرتين في اليوم
األسبوع الجاري بعد خالف بين الديمقراطيين والجمهوريين.وأضاف 
"ماكونيل" أن مجلس الشيوخ توصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين 
والجمهوريين على حزمة التحفيز التاريخية لهذا الوباء بعد يومين من 

تابع: "سوف نقوم بتمرير هذا التشريع في وقت الحق المناقشات الكثيفة.و
من اليوم".في حين قال زعيم األقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" 
خالل تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر" اليوم: "لدينا اتفاق بين 
الحزبين لمعالجة أزمة الصحة العامة واألزمة االقتصادية.وتابع: "هذه 

ها لحظة ضرورة"، مضيفاً أنهم كافحوا من أجل ليست لحظة احتفال لكن
إرسال الموارد المطلوبة بشدة لمكافحة فيروس كورونا.وأوضح "شومر" 
أن الناس والعمال كانوا في مقدمة األولويات.ويجدر اإلشارة إلى أنه يوجد 

ألف شخص في الواليات المتحدة مصاب بفيروس  55حالياً أكثر من 
آخرين، في حين أن معدالت الشفاء منخفضة  800"كورونا" مع وفاة نحو 

شخصاً فقط، بحسب بيانات جامعة "جونز  354للغاية حيث بلغت 
 المصدر: مباشرهوبكينز" األمريكية.

 ارتفاع عوائد سندات الخزانة األمريكية بعد صفقة التحفيز

صعدت عوائد سندات الخزانة األمريكية خالل تعامالت اليوم األربعاء، 
البيت األبيض ومجلس الشيوخ األمريكي على صفقة التحفيز بعد اتفاق 

بقيمة تريليوني دوالر.وتراجعت أسعار الديون الحكومية األمريكية مع 
حقيقة العالقة العكسية بين العائد والسعر، حيث غرد زعيم األغلبية "ميتش 
ماكونيل" إنه من المتوقع التصويت لصالح مشروع قانون التمويل 

اق البيت األبيض وقادة مجلس الشيوخ على الحزمة التاريخي.واتف
المقترحة بقيمة تريليوني دوالر لمكافحة الضرر االقتصادي الناجم عن 
فيروس "كورونا".وعلى صعيد تطورات "كورونا"، تجاوزت الحاالت 

ألف حالة في الواليات المتحدة، أي  55اإلصابة المؤكدة للفيروس اآلن 
 800يه قبل أسبو ، وأبلغت عن أكثر من أكثر عشر مرات عما كانت عل

حالة وفاة.ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنازل األمريكية وطلبيات 
السلع المعمرة في الواليات المتحدة في وقت الحق من اليوم.وبحلول 

صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة  10:07الساعة 
بالمائة.وصعد عائد الديون  0.857 سنوات إلى 10األمريكية آلجل 

بالمائة، كما ارتفعت عوائد  1.40عاما إلى  30الحكومية األمريكية آلجل 
 المصدر: مباشر بالمائة . 0.38السندات آلجل عامين إلى 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,209.00 0.24% السعودية

 DFMGI 1,823.00 6.42% دبي

 ADI 3,921.00 7.39% ابوظبي

 MARKET-IXP 508,661.00 -0.83% الكويت

 BSEX 5,387.00 7.15% البحرين

 GENERAL 8,515.00 2.89% قطر

 MASI 9,892.00 -2.72% المغرب

 TUN20 6,356.00 0.59% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 1,516.19 3.50% أمريكا

 S&P 500 9,961.38 3.14% أمريكا

 NASDAQ 1,110.37 1.26% أمريكا

 FTSE 100 2,800.14 3.13% لندن

 DAX 861.02 3.82% أمانيا

 Nikkei 225 30,013.85 5.18% اليابان

 %0.47- 1,601.00 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.28- 27.10 البرميل خام برنت )دوالر(

 %2.13- 1.79 البرميل نايمكس )دوالر(

  2009هبوط ثقة الشركات في ألمانيا ألدنى مستوى منذ 

تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا خالل الشهر الجاري ألدنى 
، في إشارة جديدة إلى اتجاه أكبر 2009مستوى منذ األزمة المالية في 

كورونا.وكشفت بيانات  اقتصاد أوروبي للركود بفعل صدمة فيروس
يوم األربعاء، أن مؤشر هد "إيفو" لألبحاث االقتصادية، صادرة عن مع

 نقطة خالل شهر مارس 86.1ثقة األعمال في ألمانيا تراجع إلى 
نقطة نقطة المسجلة في الشهر الماضي.وكانت  96الجاري، مقابل 

 87.9ل تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة المستثمرين سوف تسج
نقطة خالل نفس الشهر.وبحسب البيانات، فإن تقييم الشركات للوضع 

نقطة  93الحالي في رابع أكبر اقتصاد عالمياً تراجع إلى المؤشر إلى 
نقطة المسجلة في الشهر الماضي.كما  99في الشهر الجاري، مقابل 

أن توقعات المستثمرين المستقبلية حيال اقتصاد ألمانيا كانت متشائمة 
 79.7قارنة بما كانت عليه في الشهر الماضي، حيث سجل المؤشر م

نقطة المسجلة في الشهر  93.1نقطة خالل الشهر الجاري، مقارنة مع 
الماضي.وبحسب البيانات، انخفضت ثقة القطاع الصناعي ألدنى 

نقطة.وفي القطاع  18.2عند سالب  2009 مستوى له منذ أغسطس
نقطة وهو أدنى مستوى  7.6عند  سالب الخدمي تراجعت ثقة األعمال 

، وسجل القطاع التجاري أدنى 2005منذ بدء جمع البيانات في عام 
 9:28نقطة.وبحلول الساعة  21.4مستوى منذ توحيد ألمانيا عند سالب 

صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدوالر األمريكي بنسبة 
 در: مباشرالمص دوالر. 1.0834بالمائة مسجالً  0.4

 

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.5 0.5 غ.م. 93.3 %117.8 7.36 شراء 3,018.3 3.38

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %268.5 20.23 شراء 2,982.5 5.49 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.7 0.7 6.5 6.4 %40.6 9.18 شراء 203.8 6.53

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 للشهر الحالىتوزيعات أسهم مجانية ال يوجد 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 26/03/2020 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الثامن  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 26/03/2020 24/06/2019 جنيه مصرى 1.2606القسط العاشر العربية لمقاوالت حفر االبار

 26/03/2020 23/03/2020 جنيه للسهم 5.4268 بنك االسكندرية

EAC 30/03/2020 25/03/2020 جنيه للسهم 0.080 المصرية العربية )ثمار( لتداول االوراق المالية 

 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم 1.250 مصر -بنك الكويت الوطني 

 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم 1.000 االلومنيوم العربية

 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم 1.500 دلتا للطباعة والتغليف

 09/04/2020 06/04/2020 جنيه للسهم 1.250 البنك التجاري الدولي )مصر(

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة والتنمية 26/03/2020
عادية وغير 

 عادية
 بمقر الشركة الكائن بابراج الوطنية بشارع الجمهورية باسيوط

 وسط البلد –شارع قصر النيل  37مقر الشركة الكائن فى  عادية  الشركة العربية الدارة و تطوير االصول 26/03/2020

 شارع مهدى عبد المنعم المنطقة الثانية مدينة نصر 7مقر الشركة  عادية  للمحابسالعربية  26/03/2020

 العروبة للسمسرة فى األوراق المالية 26/03/2020
عادية وغير 

 عادية
 ميدان الفلكي باب اللوق 6بمقر الشركة 

 القاهرةالوطنية لالستثمارواالوراق المالية 26/03/2020
عادية وغير 

 عادية
 الجيزة –الدقى  –شارع البحوث  9الشركة الكائن برقم بمقر 

 المصرية الكويتية لألستثمار والتجارة 26/03/2020
 5بمقر الشركة الرئيسى بجمعية احمد عرابي طريق مصر االسماعيلية الصحراوي خط  عادية 

 706شمال قطعة 

 الدقى -ميدان الجالء  –شارع التحرير  149البنك بمقر  عادية  بالدوالر -بنك فيصل االسالمي المصري  26/03/2020

 جى بى اوتو 26/03/2020
عادية وغير 

 عادية

طريق مصر اسكندرية  28الكيلو  –قاعة االجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى اكاديمى 

 ابو رواش –الصحراوى 

 موبكو -مصر إلنتاج األسمدة  26/03/2020
منطقة  –شارع السالم  27بتروكيماويات )إيكم( الكائن بمقر الشركة المصرية القابضة لل عادية

 القاهرة الجديدة –التجمع الخامس  –زهرة اللوتس 

 



 

 

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

 آخر سعر الكود اسم الشركة

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 )مصر(
COMI 62.5 -0.43 24.70- 2,147,627 134,459,792 87.10 51.20 43.47% 

ايسترن  -الشرقية 
 كومباني

EAST 12.03 1.35 20.44- 1,297,802 16,135,478 18.78 9.99 7.34% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
EKHO 0.96 1.92 25.97- 1,425,470 1,363,354 1.59 0.82 5.25% 

القابضة المصرية 

 الكويتية
TMGH 5.31 -1.85 34.44- 6,448,830 34,571,548 12.00 4.04 4.31% 

 HRHO 8.20 -0.12 51.07- 3,061,144 25,169,006 20.60 6.54 4.03% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
SWDY 7.54 2.86 32.74- 4,534,702 34,071,832 16.71 5.24 3.98% 

بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CLHO 4.53 3.42 22.16- 6,352,445 28,355,408 7.06 3.78 2.94% 

 CIEB 32.00 -2.94 26.44- 1,037,998 33,216,474 48.10 31.06 2.68% المصرية لالتصاالت
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 6.00 -0.50 30.23- 2,076,129 12,458,632 13.70 5.13 2.20% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.00 5.63 38.02- 7,032,883 20,850,004 6.05 2.40 2.20% 

القلعة لالستشارات 
 اسهم عادية -الماليه 

ETEL 10.30 0.68 0.98 1,396,431 14,406,806 15.30 7.40 2.10% 
اكتوبر السادس من 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

ISPH 7.99 2.30 15.89- 145,523 1,143,623 11.45 5.99 1.99% 

 CIRA 10.00 0.00 27.95- 504,700 5,045,953 14.00 9.50 1.85% ابن سينا فارما
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
ORAS 66.25 2.11 33.76- 12,667 866,529 111.00 50.05 1.68% 

شركة مستشفي 

 كليوباترا
OCDI 9.00 6.38 31.97- 876,274 7,767,223 17.75 6.10 1.62% 

 CCAP 1.11 3.93 54.88- 18,069,760 19,853,770 4.22 0.81 1.49% بالم هيلز للتعمير
مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 3.47 3.89 85.15- 2,805,955 9,654,465 9.73 2.61 1.32% 

اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

SKPC 5.53 5.13 38.21- 1,402,795 7,643,220 18.43 4.44 1.24% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد
PHDC 1.04 1.67 40.97- 9,192,049 9,525,286 2.85 0.79 1.19% 

االسكندرية للزيوت 
 المعدنية

AMOC 2.14 9.18 40.88- 2,361,831 4,923,670 6.27 1.41 1.12% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
AUTO 1.57 -1.20 58.58- 14,918,381 22,980,966 5.10 1.43 1.05% 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 2.83 3.66 46.20- 3,459,002 9,717,237 7.65 2.38 0.80% 

 ESRS 5.49 4.37 46.70- 1,958,477 10,669,160 18.38 4.06 0.79% اوراسكوم للتنمية مصر

 ORHD 2.47 3.78 62.58- 1,618,344 3,976,649 7.92 2.01 0.78% إعمار مصر للتنمية

 EMFD 2.67 2.30 5.99- 2,156,350 5,746,355 3.72 2.13 0.73% حديد عز
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.32 1.59 41.25- 34,218,638 10,884,634 0.75 0.28 0.62% 

للمنتجعات المصرية 

 السياحية
EGTS 1.44 9.99 39.88- 3,975,495 5,703,790 3.25 0.96 0.51% 

مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
EGCH 3.38 9.74 36.94- 1,590,703 5,225,085 6.63 2.43 0.39% 

الصناعات الكيماوية 
 كيما -المصرية 

PORT 0.40 1.78 33.55- 5,251,920 2,107,945 0.85 0.35 0.25% 
الحديد والصلب 

 المصرية
DSCW 0.80 0.50 54.07- 7,297,298 5,844,976 1.65 0.68 0.11% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 وقت في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية
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