
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٩/٠٣/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  9,912.98 0.48% -23.96% 529,423,840 154,830,373 263,306,821,632مؤشر (

 EGX 50(  1,339.16 1.97% -37.71% 596,993,920 199,035,280 323,675,324,416مؤشر (
 EGX 70(  959.42 3.15%  -24.90% 114,205,864 73,086,975 155,811,250,176مؤشر (
 EGX 100(  1,036.16 1.40% -40.01% 643,629,696 227,917,348 419,118,088,192مؤشر (

  عناوین االخبار
  مساھمو السعودیة المصریة لالستثمار یقرون توزیع كوون

  جنیھ للسھم ٢٫٢٥
  وتضع محددات  %٨٨٫٣فوري تقفر بأرباحھا السنویة المجمعة

  النمو في الشھور المقبلة
  نموا باإلیرادت  %٥٫٧أوراسكوم كونستراكشون تحقق

  ٢٠١٩دوالر خالل ملیار  ٣٫١٨المجمعة لتصل إلى 
 “ملیارات جنیھ لشركات المقاوالت بدایة  ٤صرف ”: اإلسكان

  من الیوم األحد 
  السیسي یوافق على تعدیل اتفاقیتین مع أمریكا لدعم الزراعة

  والتجارة واالستثمار
 “یضم الشركات الزراعیة إلى مبادرة تمویل القطاع ” المركزى

  الصناعى
 یس شركات تمویل استھالكي الرقابة المالیة تتلقى طلبات لتأس

  بعد صدور القانون
  ا یدفع شركات الصلب المحلیة لتكبد ً ّ انھیار أسعار البلیت عالمی

  خسائر فادحة
  الرقابة على الصادرات: سریان جمیع البطاقات االستیرادیة

  المنتھیة حتى انتھاء فترة الحظر 
  ملیون  ١٠٫٥جولدمان ساكس یتوقع ھبوط الطلب على النفط

  برمیل 
  مجلس الشیوخ یصوت باإلجماع لصالح حزمة التحفیز

  األمریكیة
 بالك روك تفضل إعادة التوازن في األصول عالیة المخاطر  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٨  ٤٢  ١٢٦  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة
جنیھ  ٢٫٢٥مساھمو السعودیة المصریة لالستثمار یقرون توزیع كوون 

  للسھم

وافقت الجمعیة العامة العادیة لشركة السعودیة المصریة لالستثمار 
ً من  ٢٫٢٥بقیمة  ٣٩والتمویل، على توزیع الكوبون رقم  جنیھ للسھم نقدا

ضافت الشركة في بیان لبورصة مصر أرباح العام الحالي للمساھمین.وأ
ألف جنیھ على المساھمین  ٦٨٨٫٢یوم الخمیس، أنھ من المقرر توزیع 

ملیون جنیھ كحصة ثانیة. وحققت الشركة خالل  ١٠٫٥٦أولى، وكحصة 
ملیون جنیھ  ٢٢٫٣١ملیون جنیھ، مقابل  ٢٣٫٢٦، صافي ربح بلغ ٢٠١٩

.وتراجعت إیرادات الشركة خالل العام ٢٠١٨أرباح خالل العام السابق لھ 
 ٢٩٫٢ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ٢٨٫٥٤الماضي لتسجل نحو 

  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ خالل 
وتضع محددات النمو في  %٨٨٫٣فوري تقفر بأرباحھا السنویة المجمعة 

  الشھور المقبلة
حققت شركة فوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات األلكترونیة، نموا في 

 ١٣٠٫٣٨٨لتصل إلى  ٢٠١٩خالل عام  %٨٨٫٣األرباح المجمعة بنسبة 
، مع األخذ ٢٠١٨بالعام المقارن ملیون جنیھ  ٦٩٫٢٣٩ملیون جنیھ، مقابل 

في االعتبار حقوق األقلیة.وبحسب القوائم المالیة المرسلة للبورصة الیوم، 
، خالل الفترة من بدایة ینایر %٤٥فقد ارتفعت إیرادات نشاط فوري بنسبة 

ملیون جنیھ،  ٨٨٤٫١٣٨وحتى نھایة دیسمبر الماضي لتصل إلى  ٢٠١٩
رة المناظرة.وصعد مجمل الربح خالل ملیون جنیھ بالفت ٦٠٩٫٦٥٤مقابل 

ملیون جنیھ  ٢٧٩٫٩١٤ملیون جنیھ مقابل  ٤٥٨٫٨٥٧نفس الفترة إلى 
 ٤٢٥٫٢٨٠مبلغ  ٢٠١٩بالفترة المماثلة.وسجلت تكلفة النشاط خالل عام 

.وبلغ ٢٠١٨ملیون جنیھ بالعام المقارن  ٣٢٩٫٧٣٩ملیون جنیھ، مقابل 
جنیھ بالعام المقارن  ٠٫١٣بل جنیھ مقا ٠٫١٥نصیب السھم في أرباح العام 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، أظھرت القوائم المالیة لشركة ٢٠١٨
إلى  ٢٠١٩فوري ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب خالل عام 

ملیون جنیھ بالعام المقارن  ٧١٫١٩٢ملیون جنیھ، مقابل  ١٠٦٫٦٨٤
ملیون  ٦٩٣٫٠٣٨.وصعدت إیرادات النشاط خالل نفس الفترة إلى ٢٠١٨

ملیون جنیھ بالفترة المناظرة.وعلق أشرف صبري  ٥٢٨٫٢٣٣جنیھ مقابل 
:ً ً رئیسیة، وھي النمو ” الرئیس التنفیذي للشركة قائال حققت فوري أھدافا

القوي وتنویع اإلیرادات وتحسین ھوامش الربحیة، ونمت اإلیرادات على 
ملیون جنیھ،  ٨٨٤٫١ملیون جنیھ إلى  ٦٠٩٫٦من  %٤٥أساس سنوي 

ملیون  ٢٤أضعاف من  ٢٫٨ونمت إیرادات الخدمات المصرفیة بمقدار 
من إجمالي  %٧٫٥ملیون جنیھ لتصل إلى  ٦٧جنیھ إلى 

 ١٩وأضاف أن إیرادات نشاط التمویل متناھي الصغر بلغت ”.اإلیرادات
ملیون جنیھ تقریبا في عامھا األول من التشغیل، مما عزز استراتیجیتنا 

 ٤٩٫٩ات، وأخیرا ارتفعت األرباح التشغیلیة من في تنویع مصادر اإلیراد
ملیون جنیھ مما یعكس الكفاءات التشغیلیة.وسلط  ١٤٥٫٤ملیون جنیھ إلى 

صبري الضوء على تأثیر فیروس كورونا على شركة فوري بقدر ما 
یتوقعھ في ظل الظروف الحالیة وفي حدود المعلومات المتاحة.وقال 

مل على رأس أولویات الشركة وبالنظر الرئیس التنفیذي إن استمرایة الع
إلى الضغوط المتوقعة على االقتصاد وظروف العمل فقد اتخذت فوري 
جمیع التدابیر الالزمة لضمان قدرتنا على مواصلة تقدیم الخدمات خالل 

.واستعرض صبري الخطوط ٢٠٢٠التسعة أشھر القادمة حتى نھایة عام 
من االستمرار في تقدیم خدمات العریضة للمحددت الرئیسیة التي ستمكننا 

ستمكننا احتیاطیاتنا النقدیة في  –:فوري لألشھر التسعة القادمة وتضمنت 

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

   ١٠٫٠٠    ١٫٤١  لیفت سالب مصر
   ١٠٫٠٠    ١١٫٢٢  القاھرة لالسكان
  ١٠٫٠٠    ٢٫٨٦  القاھرة للدواجن
  ٩٫٩٩    ١٦٫٦٣  ابوقیر لالسمدة

  ٩٫٩٨    ٦٫١٧  نیوداب

 

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

 -١٠٫٠٠    ١٦٫٧٤   بیرامیزا
 -٩٫٩٨    ١٫٤٣  سبینالكس

 -٩٫٩٧    ٣٤٫٤٠  قناة السویس لتوطین التكنولوجیا
 -٩٫٦٧    ٨٫٢٢  القاھرة للخدمات التعلیمیة

 -٩٫٣١    ٥٫٦٥  دومتي

  

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

  ٦٢٫٢٥    ١٨٦،٨٠٩،١٨٤  البنك التجاري الدولي
  ١٦٫٦٠    ١٢٩،١٥٣،٢٤٠  اوتوجي بي 

  ٧٫٧٠    ٣١،٨٢٧،١٥٦  السویدى الیكتریك
  ٧٫٨٨    ٣١،٣٨٢،٩١٠  إبن سینا فارما

  ١٢٫٤٩    ٢٤،٠٤٣،٠٦٦  ایسترن كومباني

  

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

  ٧٫٦٢    ٢،٢٣٠  العامة الستصالح األراضي
  ١٦٫٦٣    ٣٣٠،٧٦٥  ابوقیر لالسمدة

  ١٫٣٠    ١،١٣٢،٨٩٣  العربیة ادارة االصول
  ٠٫٨٢    ٦٩٩،٠١٤  العربیة لحلیج األقطان

  ١٢٫٣٥    ٣،٠٠٠  اكرو مصر

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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المیزانیة العمومیة باإلضافة إلى التسھیالت المالیة المعتمدة من دعم 
  عملیاتنا حتى في سیناریوھات متشائمة جداً 

علیھا من مواصلھ  سیساعدنا مخزون نقاط البیع لدینا وتلك التي تم التعاقد –
  التوسع في شبكة التجار والوكالء

، ال نحتاج إلى أي توسیع في القدرة ٢٠٢٠بناء على خططنا لعام  –
  التشغیلیة للبنیة التحتیة الحالیة

لقد قمنا بالفعل بتطبیق سیاسة العمل من المنزل مدعومین بالبنیة التحتیة  –
المضمونة والتي سوف تمكننا من دعم الحالیة للشركة وسھولة التواصل 

وذكر أشرف صبري أن أداء فوري .أعمال وأنشطة أثناء العمل من المنزل
المالي حتى اآلن یتماشي مع خطة العمل ولكن تأثیر األزمة على األداء 

ً التأثیر : المالي محكوم بما یلي حجم األعمال المنفذة على الشبكة، متوقعا
ى الشبكة بسبب الضغوط االقتصادیة على على حجم األعمال المنفذ عل

الشركات والمستھلكین، مما سیؤثر على الشركات التي نخدمھا وأنماط 
  اإلنفاق للمستھلكین

تعد الخدمات األساسیة التي سیحتاجھا غالبیة المصریین حتى في أوقات  –
األزمات من ضمن باقة الخدمات التي تقدمھا الشركة بما في ذلك أوقات 

صاالت وخدمات اإلنترنت وبطاقات الكھرباء المدفوعة مسبقا البث لالت
  والخدمات األخرى

 -ستستمر الخدمات المقدمة من خالل غالبیة قنوات البیع بالتجزئة لدینا –
في عملھا خالل الفترة القادمة حتى في حال  -متاجر البقالة والصیدلیات

  قیام الحكومة بتنفیذ الحظر الكامل.

خدماتنا المقدمة من خالل القنوات المصرفیة حیث أصدر نتوقع نموا في  –
البنك المركزي المصري لوائح جدیدة تسھل وتشجع المدفوعات من خالل 
القنوات اإللكترونیة بما في ذلك محافظ الھواتف المحمولة حیث تخدم بنیتنا 

  التحتیة الحالیة جمیع البنوك تقریبا في مصر

ب العمل من المنزل والقیود الزمنیة على نتوقع تأثیرا على اإلنتاجیة بسب –
على الجانب األخر أعتقد الرئیس . بعض قنوات البیع بالتجزئة لدینا

التنفیذي لفوري أن األزمة لھا تأثیر إیجابي على المدفوعات الرقمیة، والتي 
ستستمر بعد ذلك حیث یتماشي ھذا التغییر في سلوك المستھلك مع 

ونظرا ألن الظروف تتغیر كل یوم فقد استندنا .استراتیجیتنا للنمو والتنوع
  ت.في توقعاتنا على المعلومات المتاحة والتي یمكن أن تتغیر بمرور الوق

نموا باإلیرادت المجمعة لتصل  %٥٫٧أوراسكوم كونستراكشون تحقق 
  ٢٠١٩ملیار دوالر خالل  ٣٫١٨إلى 

ت حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، نموا في اإلیرادا
ملیار دوالر، مقابل  ٣٫١٨٤لتصل إلى  ٢٠١٩خالل عام  %٥٫٧بنسبة 

.وبحسب القوائم المالیة ٢٠١٨ملیار دوالر بالعام المقارن  ٣٫٠١٣٫٥
المرسلة للبورصة المصریة الیوم، فقد ارتفعت إجمالي األرباح في الفترة 

ملیون  ٣٤٠٫١ملیون دوالر مقابل  ٣٦٣٫٥إلى  ٢٠١٩دیسمبر  –ینایر 
بالفترة المماثلة.وسجلت تكالیف اإلیرادات خالل نفس الفترة مبلغ دوالر 

ملیار دوالر بالفترة المناظرة.في  ٢٫٦٧٣٫٤ملیار دوالر مقابل  ٢٫٨٢٠٫٥
 ١٣١٫١لتصل إلى  %١٤٫٩بنسبة  ٢٠١٩حین تراجعت صافي أرباح عام 

، مع ٢٠١٨ملیون دوالر بالعام المقارن  ١٥٤٫٧ملیون دوالر، مقابل 
العتبار حقوق األقلیة.وبلغ ربحیة السھم األساسیة خالل نفس األخذ في ا

دوالر بالعام المقارن.وعلى مستوى  ١٫٢٤دوالر مقابل  ١٫٠٤الفترة 
  األعمال المستقلة، أظھرت القوائم المالیة لشركة أوراسكوم كونستراكشون 

ملیون دوالر  ١٢٫١٧٠بمبلغ  ٢٠١٩تحولھا للربحیة خالل عام 
.وعلق ٢٠١٨ملیون دوالر خسائر بالعام المقارن  ٣٦٫٣٣٩مقابل 

:ً حدثت تطورات سریعة ” أسامة بشاي الرئیس التنفیذي للشركة قائال
، فاألسواق التي نعمل ٢٠١٩أثناء إعداد النتائج المالیة للسنة المالیة 

، وستظل سالمة ١٩فیھا متأثرة باألحداث العالمیة المتعلقة بكوفید 
نا ونحن نقوم حالیا بتنفیذ خطة استباقیة موظفینا على رأس أولویات

نقوم بالتواصل ” وأشار بشاي:”.شاملة تقودنا خالل المرحلة القادمة
بشكل وثیق مع عمالئنا وشركائنا لمواجھھ األحداث الجاریة 

ولفت إلى أن ”.والتخفیف من التحدیات المحتملة في المستقبل
ردیھا للكشف أوراسكوم كونستراكشون تقوم بمتابعة مقاولیھا ومو
التركیز على   عن أي تحدیات تواجھھم عالوة على ذلك نواصل

 ٢٠١٩التحصیالت والتدفقات النقدیة.وقال إن نتائج السنة المالیة 
تمكن أوراسكوم من مواجھة التحدیات المحتملة، متعمدة على 
كفائتھا في التشغیل ومالتھا  المالیة.وقال إن العقود الجدیدة زادت 

، وذلك ٢٠١٩على أساس سنوي خالل السنة المالیة  %٥١٫١بنسبة 
شاریع ذات تقنیة عالیة وتمویل متوفر من جھات م بإضافة

ارتفعت اإلیرادات واألرباح المجمعة قبل الفوائد ” عالمیة.وتابع:
على  %٢٩٫٥و %٥٫٧والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة 

التوالي على أساس سنوي، في حین أدت جھودنا المنضبطة في 
ضع صافي مجال التحصیل وإدارة رأس المال العامل إلى تحقیق و

ملیون دوالر أمریكي وتدفق نقدي تشغیلي یبلغ  ٢٧٩٫١نقدي یبلغ 
ملیون دوالر في نھایة العام.في جمھوریة مصر العربیة،  ٣١٩٫٩

قال بشاي إن أوراسكوم كونستراكشون عززت مكانتھا كرواد في 
تطویر البنیة التحتیة في مصر حیث نقوم بتنفیذ مشاریع ھامة في 

الرئیسیة مثل المیاه والنقل والمدن الجدیدة جمیع قطاعات البناء 
والرعایة الصحیة.كما تواصل الشركة التركیز على متابعة الفرص 
الجدیدة داخل المنطقة عبر القطاعات التي نمتلك فیھا میزة 
تنافسیة.وأشار الرئیس التنفیذي للشركة، أن أوراسكوم 

ً كونستراكشون حققت عملیاتھا في الوالیات المتحدة مساراً   إیجابیا
وسجلت ارتفاع في األرباح قبل الفوائم والضرائب واإلھالك 
واالستھالك، وتسلط ھذه النتائج الضوء على أدائنا لتأمین قیمة 
المشروعات تحت التنفیذ عبر القطاعات الجدیدة والقائمة بما في 
ذلك مراكز البیانات والمطارات وإسكان الطالب.إلى جانب أنشطتنا 

تطورا  ٢٠١٩جال اإلنشاءات، حیث شھد عام األساسیة في م
ً في أعمالنا المتعلقة بالدخل المتكرر، حیث قمنا بتنفیذ أكبر  ملحوظا

یوما قبل الموعد  ٤٥للطاقة المتجددة في مصر  IPPوأول مشروع 
المحدد وإضافة عدد من عقود تشغیل وصیانة عبر قطاعات النقل 

یمة المشروعات تحت ومعالجة المیاة وإدارة المرافق.وأضاف أن ق
ملیار یورو،  ٤٫٨بلغت مستوى قوى یصل إلى  BESIXالتنفیذ لمجموعة 

ملیار یورو خالل العام، ھذا یمھد الطرق  ٣٫٣حیث بلغت العقود الجدیدة 
لتطویر أعمال البناء  BESIXلفترة واعدة إلى األمام إلى جانب جھود 

تزام أوراسكوم واالمتیازات واألنشطة العقاریة.وأكد أسامة بشاي ال
دوالر للسھم  ٠٫٢١كونستراكشون تجاة المساھمین واقتراح توزیع أرباح 

بالرغم ” الواحد وھذا یمثل توزیع أرباحنا للعام الثالث على التوالي.وأشار:
والمركز المالي الحالي تسمح لنا بتوزیع  ٢٠١٩أن نتائجنا المالیة لسنة 

اع نھج متوائم مع الوضع قیمة أعلى ماتم اعتماده، فضلت اإلدارة اتب
، ومع ذلك ١٩الراھن، وعم الیقین بالتأثیرات المتحتملة فیما یتعلق بكوفید 

سیستمر مجلس اإلدارة في مراقبة مستویاتنا النقدیة واحتیاجاتنا لتقییم 
  المصدر: حابى″.٢٠٢٠إمكانیة توزیع أرباح ثانیة في عام



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
 الیوم ملیارات جنیھ لشركات المقاوالت بدایة من ٤صرف ”: اإلسكان“

 األحد 
قال الدكتور عاصم الجزار، وزیر اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

ملیارات جنیھ من  ٤العمرانیة، أنھ بدایة من األحد سیتم صرف نحو 
الوزارة للشركات المتعاملة معھا، حتى تتمكن من صرف مستحقات 
العاملین بھا.جاء ذلك خالل مداخلة للوزیر عبر تقنیة الفیدیو كونفرانس 
باجتماع الحكومة الذى ترأسھ الدكتور مصطفى مدبولى رئیس مجلس 
الوزراء.وأكد وزیر اإلسكان، على أنھ یتم تطبیق فكرة الحجر الصحى 
اآلمن في بعض مواقع العمل، من خالل معسكرات عمل یتم تأمینھا، وكذا 

ً إلى أن ھناك إعاشة بالكامل  اتخاذ جمیع إجراءات الوقایة والسالمة، مشیرأ
للعاملین بتلك المواقع، وأن الھدف الرئیسي ھو الحفاظ على صحة وسالمة 

المصدر: جریدة  العاملین، وكذا استكمال المشروعات والحفاظ على االقتصاد،

  البورصة

  القطاع الصناعىیضم الشركات الزراعیة إلى مبادرة تمویل ” المركزى“
قرر البنك المركزى ضم القطاع الزراعي إلى مبادرة القطاع الصناعي 

ملیار جنیھ  ١٠٠التى أطلقھا العام الماضى والتى تخصص تمویال بقیمة 
متناقص.وأصدر البنك كتابا دوریا تضمن تعلیمات للبنوك  %٨بعائد 

نیع الزراعي بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي واإلنتاج والتص
بما فى ذلك محطات تصدیر وتعبئة السلع الزراعیة والتالجات وغیرھا 
وكذلك الثروة السمكیة والداجنة والحیوانیة إلى مبادرة القطاع 
الصناعى.واشترط الستفادة شركات القطاع الزراعى من المبادرة أن 

ملیار ملیون جنیھ وحتى  ٥٠یتراوح حجم أعمالھا أو إیراداتھا السنویة بین 
جنیھ.وقال البنك فى كتابھ الدورى إن المبادرة الخاصة بالشركات الصغیرة 
العاملة في القطاع الزراعي، ستظل ساریة، والتي تمنح قروضا للقطاع 

متناقص، للشركات التي یتراوح حجم أعمالھا أو إیراداتھا  %٥بسعر عائد 
  ة البورصةالمصدر: جرید ملیون جنیھ. ٥٠ألف جنیھ و ٢٥٠السنویة بین 

ا یدفع شركات الصلب المحلیة لتكبد خسائر  ً ّ انھیار أسعار البلیت عالمی
  فادحة

قالت الدكتورة عالیة المھدي، رئیس مجلس إدارة الجمعیة المصریة 
ا تھدد صناعة  ً لصناعة الحدید والصلب، إن انھیار أسعار البلیت عالمیّ

ابة المال الصلب المحلیة.وأضافت المھدي، في تصریحات خاصة، لبو
ا للطن أمس،  ٣٦٠اإللكترونیة، أن أسعار البلیت انخفضت إلى  ً دوالر

ا، ینایر الماضي، أي ما یوازي  ٤٣٠مقارنة بمبلغ  ً ا  ٧٠دوالر دوالرً
ا، لم یحدث منذ  ً ا حالیّ ً ا.وأكدت أن انخفاض أسعار البلیت عالمیّ انخفاضً

فاضات تنذر ، منوھة بأن تلك االنخ٢٠٠٨األزمة العالمیة الطاحنة عام 
بكارثة وإغراق لألسواق المصریة.وأشارت المھدي إلى أن الرسوم 

ا، وكأنھا لم تكن، %١٦الوقائیة، والتي تصل إلى  ً ، لم تعد ذات قیمة حالیّ
ا.وأوضحت المھدي  ً في ظل االنخفاضات المتوالیة في أسعار البلیت عالمیّ

ا للمستویات الحالیة ال ً تي لم تحدث منذ أن انخفاض أسعار البلیت عالمیّ
، یتزامن مع بدء تخفیض الرسوم الوقائیة علي ٢٠٠٨األزمة العالمیة في 

البلیت، وھو ما یدفع شركات الصلب المتكاملة وشبھ المتكاملة إلى تكبد 
خسائر فادحة تعرقل استمرارھا.ولفتت إلى أن انخفاص أسعار الطاقة 

املة في السوق بالدول المنتجة للبلیت یزید جراح صناعة الصلب المتك
 ١٫٧المصریة، مشیرة في ھذا الصدد إلى أن أسعار الغاز انخفضت إلى 

ا، بعد أن كانت  ً دوالر  ٢٫٢دوالر للملیون وحدة حراریة بریطانیة حالیّ

  
عم الزراعة السیسي یوافق على تعدیل اتفاقیتین مع أمریكا لد

  والتجارة واالستثمار
وافق الرئیس عبدالفتاح السیسي، على التعدیل الرابع التفاقیة منحة 
المساعدة بین جمھوریة مصر العربیة والوالیات المتحدة بشأن األعمال 
الزراعیة للتنمیة الریفیة وزیادة الدخول، والموقع في القاھرة بتاریخ 

الجریدة الرسمیة الصادر في عددھا الیوم .ونشرت ٢٠١٩سبتمبر  ١٥
بالموافقة على  ٢٠١٩لسنة  ٦٦٠الخمیس، قرار رئیس الجمھوریة رقم 

التعدیل الثالث التفاقیة منحة المساعدة بین جمھوریة مصر العربیة 
والوالیات المتحدة األمریكیة بشأن تحفیز التجارة واالستثمار في 

، بحسب وكالة ٢٠١٩سطس أغ ٤مصر، والموقع في القاھرة بتاریخ 
أنباء الشرق األوسط.ومن ناحیة أخرى، نشرت الجریدة قرار رئیس 
الجمھوریة بإحالة المستشار عصام الدین على حسین كحیلة نائب رئیس 

  المصدر: مباشربمجلس الدولة إلى المعاش.

الرقابة المالیة تتلقى طلبات لتأسیس شركات تمویل استھالكي بعد 
  صدور القانون

ستتخذ شكل شركة مساھمة sن: شركات التمویل االستھالكي عمرا
. مالیین جنیھ ١٠مصریة وأال یقل رأسمالھا المصدر والمدفوع عن 

ملیون جنیھ للترخیص بمزاولة  ٢٥اشتراط تجاوز حجم التمویل 
تأسیس شركات التمویل  .إدارة الھیئة حددت ضوابط.النشاط

محمد عمران رئیس كشف .االستھالكي والترخیص لمقدمي التمویل
ھیئة الرقابة المالیة عن تقدم عدد من راغبي تأسیس شركات التمویل 
االستھالكي بطلباتھم للھیئة على النموذج المعد وفقا لشروط وضوابط 
تأسیس شركات التمویل االستھالكي ومتطلبات الترخیص بمزاولة 
النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الھیئة لكل من شركات ومقدمي 

مویل االستھالكي.وأوضح عمران، ان قرار مجلس إدارة الھیئة رقم الت
قد حدد إجراءات تأسیس شركات التمویل االستھالكي  ٢٠٢٠لسنة  ٥٦

د مرفقا بھ  َ واستھلھا بالتقدم بطلب تأسیس الى الھیئة على النموذج المٌع
طلب من وكیل المؤسسین یتضمن على وجھ الخصوص اسم شركة 

وبیان بأسماء المؤسسین ورأس المال المصدر  التمویل االستھالكي،
والمدفوع، وثالث نسخ من نموذج العقد االبتدائي والنظام األساسي 
للشركة، وشھادة اإلیداع البنكیة الصادرة عن أحد البنوك المرخص لھا 
بتلقي االكتتابات بما یفید سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، 

لشركة بقبول تعیینھ على أن یكون من مع إقرار من مراقب حسابات ا
المقیدین بسجالت الھیئة.وقال رئیس الھیئة، إن قرار المجلس قد حدد 
لشركة التمویل االستھالكي أن تتخذ شكل شركة مساھمة مصریة وأال 
یقل رأسمالھا المصدر والمدفوع عن عشرة مالیین جنیھ، كما أن 

ملك في الشركات المجلس كان حریصا على أن یطبق ذات قواعد الت
العاملة في مجال األنشطة المالیة غیر المصرفیة والتي سبق  إقرارھا 

، بأن یكون من ضمن مؤسسیھا ٢٠١٨في النصف األول من عام 
% من رأسمال الشركة وأال  ٥٠أشخاص اعتباریة بنسبة ال تقل عن 

% من رأسمالھا ویستثنى  ٢٥تقل نسبة مساھمة المؤسسات المالیة عن 
الشركات التى تزاول نشاط التمویل االستھالكي قبل العمل  من ذلك

بھذا القانون إال إذا تم االستحواذ علیھا أو تغییر ھیكل ملكیتھا بما یجاوز 
ثلث رأسمالھا المصدر.وأضاف عمران، أن مجلس إدارة الھیئة كان 
حریصا على أن یقتصر غرض الشركة على نشاط التمویل االستھالكي 

الھیئة بمزاولة أنشطة مالیة غیر مصرفیة أخرى،  ما لم ترخص لھا



 

 

وذكرت أن سعر .%٢٣دیسمبر الماضي، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 
حراریة دوالر لكل ملیون وحدة  ٤٫٨الغاز في منطقة المتوسط انخفض من 
دوالرات لكل ملیون وحدة حراریة  ٣بریطانیة في دیسمبر الماضي، إلى 

  .%٣٧٫٥بریطانیة مارس الحالي، بنسبة انخفاض 

  أسعار الغاز الطبیعي في مصر ال تزال األعلى

دوالر للملیون  ٤٫٥وأكدت أن سعر الغاز الطبیعي في مصر انخفض إلى 
دوالر للملیون  ٥٫٥ارنة بـوحدة حراریة بریطانیة في مارس الحالي، مق
ًا .%١٨وحدة حراریة أكتوبر الماضي، بنسبة انخفاض  وأوضحت أنھ وفق

ا، فإن مصر ال تزال أعلى في زیادة أسعار  ً لما سبق من أسعار الغاز عالمیّ
الغاز، وھو الذي یؤثر سلبًا على تنافسیة المنتج المصري، في ظل 

  انخفاضات أسعار الدول المنافسة.

  فرض الرسوم الوقائیة لحمایة الصناعة استمراریة

وأضافت أن األسعار الجدیدة للبلیت والغاز تدفع إلى ضرورة استمراریة 
على  %١٦فرض الرسوم الوقائیة على واردات البلیت والتي تصل إلى 

أقل تقدیر، بل ینبغي زیادتھا، في ظل االنخفاضات المتوالیة بأسعار البلیت 
ا. ً   صدر: حابىالمعالمیّ

قابة على الصادرات: سریان جمیع البطاقات االستیرادیة المنتھیة حتى الر
   انتھاء فترة الحظر

أرسلت الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ خطابا إلى 
مصلحة الجمارك یفید بسریان جمیع البطاقات االستیرادیة والتصدیریة 

تعلیق الحظر التي حتي انتھاء فترة  ١٨/٣/٢٠٢٠التي انتھت اعتبارا من 
أقرھا رئاسة مجلس الوزراء وما یستجد بشأنھا.وكانت مصلحة الجمارك 
قررت استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركیة المختلفة بالنسبة 
للواردات العاجلة واالستراتیجیة خاصة السلع الغذائیة والمستلزمات الطبیة 

 ٢٤یام األسبوع لمدة واألدویة، وكذلك الصادرات المصریة، على مدار أ
على نسخة من الخطاب الصادر من وزارة ” البورصة“ساعة.وحصلت 

الصناعة بتكلیف مصلحة الجمارك بتطبیق القرار على مستوى كافة 
  المصدر: جریدة البورصة الخدمات التي تقدمھا الموانئ والمنافذ الجمركیة. 

  

  

  

  

  

  

وأن یتوافر لدى الشركة الئحة داخلیة تنظم ضوابط واجراءات منح 
التمویل وتحدید نسب التمویل حسب قدرة العمالء على السداد وبااللتزام 
باالستعالم عن عمالئھا لدى إحدى شركات االستعالم االئتماني وآلیات 

المالیة والتعامل مع شكاوى العمالء التي یلتزم  ادارة المخاطر والمالءة
 & Fitبھا المدیرون والعاملون فیھا.ولالطمئنان إلى توافر مبدأ 

Proper  ، في القائمین على قیادة العمل بشركة التمویل االستھالكي
فقد شدد د. عمران  على توافر خبرة ال تقل عن عشر سنوات فى أحد 

ویلي أو المالي أو القانوني لدى العضو مجاالت العمل المصرفى أو التم
المنتدب بعد الحصول على مؤھل عال مناسب، وأن یكون متفرغا 
بالكامل إلدارة الشركة كما یجب أن یتوافر فى مدیري اإلدارات المالیة 
واالئتمان والمخاطر والمراجعة الداخلیة للشركة خبرة عملیة فى أحد 

المالي أو القانوني ال تقل عن  مجاالت العمل المصرفي أو التمویلي أو
سبع سنوات بعد الحصول على مؤھل عال مناسب وأن یكون كل منھم 
متفرغا التفرغ التام لمھام عمل االدارة على أن یجتاز العضو المنتدب 
أو المدیر التنفیذي ( حسب االحوال ) ومدیري االدارات المشار الیھا 

ة إلى أن الشق الثاني من المقابلة الشخصیة للھیئة .ولفت رئیس الھیئ
كان متعلقا بمنح الترخیص لمقدمى  ٢٠٢٠لسنة  ٥٦قرار المجلس رقم 

التمویل االستھالكي، من خالل التقدم بطلب الترخیص مرفقا بھ العقد 
االبتدائي والنظام األساسي للشركة والسجل التجاري والبطاقة 

نھا بما ال یقل الضریبیة، وكذا ما یفید تجاوز حجم التمویـــل المقدم م
ملیون جنیة مصري طبقا آلخر قوائم مالیة معتمدة ، و  ٢٥عن مبلغ 

أن یتخذ مقدم التمویل االستھالكي شكل إحدى شركات األموال كشركة 
مساھمة، أو شركة توصیة باألسھم، أو شركة ذات مسئولیة محدودة ، 

لس وأن یخصص مبلغ ال یقل عن الحـــــــــــد األدنى الذى یقرره مج
مالیین جنیھ مصري لمزاولة  ١٠ادارة الھیئـــــــــة على أال یقل عن 

نشاط التمویل االستھالكي.الجدیر باإلشارة ان المادة األولى من قانون 
َت مقدمي التمویل االستھالكي  رف َ تنظیم نشاط التمویل االستھالكي قد ع
بأنھم منتجي السلع او موزعوھا الذین یزاولون نشاط التمویل 

الستھالكي، وطالب القانون من مقدمي التمویل االستھالكي الذین ا
یكون نشاطھم الرئیسي توزیع السلع محل التمویل او بیعھا بالحصول 
على ترخیص من الھیئة والقید بسجل خاص لدیھا متى تجاوز التمویل 
المقدم منھم سنویا الحد الذي یقرره مجلس إدارة الھیئة بشرط أال یقل 

  المصدر: جریدة البورصةرین ملیون جنیھ.عن خمسة وعش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ملیون برمیل  ١٠٫٥جولدمان ساكس یتوقع ھبوط الطلب على النفط 

ملیون برمیل یومیا في مارس  ١٠٫٥یتوقع انخفاض الطلب على النفط 
نیسان.إجراءات العزل العالمیة ملیون برمیل یومیا في أبریل  ١٨٫٧آذار، و

تؤدي إلى انھیار غیر مسبوق في الطلب على النفط.صدمة الطلب بھذا 
الحجم الھائل ستطغى على أي رد على صعید اإلمدادات بما في ذلك 
تجمید/خفض إنتاج دول أساسیة في أوبك.یتوقع على نحو متزاید مخاطر 

في تصور أساسي مجددا  حیال انتعاش لألسعار أكثر قوة مقارنة مع ارتفاع
  المصدر: رویترز.٢٠٢٠دوالرا لبرمیل برنت بحلول الربع الرابع من  ٤٠إلى 

  مجلس الشیوخ یصوت باإلجماع لصالح حزمة التحفیز األمریكیة

وافق مجلس الشیوخ األمریكي على تمریر حزمة تحفیز تاریخیة بقیمة 
 تریلیوني دوالر، من أجل تخفیف الدمار الذي خلفھ فیروس

"كورونا".وصوت أعضاء مجلس الشیوخ، مساء أمس األربعاء، لصالح 
ً مع عدم وجود أعضاء  ٩٦مشروع قانون التحفیز باإلجماع ( مؤیدا

معارضین).وتأتي الموافقة على مشروع القانون بعد أیام من المفاوضات 
ورفضھ مرتین داخل قاعة مجلس الشیوخ التي یسیطر علیھا 

ن إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، الجمھوریین.ومن المقرر اآل
والذي من المفترض أن یقوم بالتصویت علیھ صباح غد الجمعة.ویتضمن 

صفحة مدفوعات مباشرة لألفراد وزیادة إعانات  ٨٨٠التشریع المكون من 
البطالة إضافة إلى قروض ومنح للشركات مع تعزیز موارد الرعایة 

ً نحو الصحیة بالمستشفیات والوالیات.ویو ألف مصاب  ٤٧٢جد عالمیا
ألف شخص داخل الوالیات المتحدة،  ٦٩بالكورونا من بینھم ما یزید عن 

بحسب خریطة "جونز ھوبكینز".ومن جھة أخرى، كتب زعیم األغلبیة 
في مجلس الشیوخ "میتش ماكونیل" على تویتر: "قام مجلس الشیوخ 

مررناھا بتمریر أكبر حزمة تحفیز في التاریخ األمریكي، لقد 
باإلجماع".وأضاف: "یستحق األمریكیون ھذه النتیجة، أنا فخور بقرار 

  المصدر: مباشرمجلس الشیوخ".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,327.00  1.90% السعودیة

 DFMGI 17,161.00 -0.36%  دبي
 ADI 3,771.00 -3.84% ابوظبي
 MARKET-IXP 8,660.00 0.22% الكویت

 BSEX 1,388.78 0.27% البحرین
 GENERAL 8,479.00 -0.65% قطر

 MASI 9,744.00 -0.57% المغرب
 TUN20 6,412.00 -0.19% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  21,636.78  -4.06% أمریكا
 S&P 500 2,541.47  -3.37% أمریكا
 NASDAQ 7,502.38 -4.06% أمریكا

 FTSE 100 5,510.33 -5.25% لندن
 DAX 9,632.52  -3.68% أمانیا

 Nikkei 225 19,389.43  3.88% الیابان
 %0.00 1,623.30 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %5.32- 24.94 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %2.05-  1.77 البرمیل نایمكس (دوالر)

 بالك روك تفضل إعادة التوازن في األصول عالیة المخاطر
قالت بالك روك إلدارة األصول یوم الخمیس إن موجة البیع التي 
تشھدھا السوق أتاحت للمستثمرین على المدى الطویل قیمة كبیرة، 

إعادة التوازن في ”وأبلغت عمالءھا بأنھا تفضل في الوقت الحالي 
وفي مجال األسھم، قالت الشركة إنھا تفضل “.المخاطراألصول عالیة 

األسواق األمریكیة بسبب قوة استجابة واشنطن على صعید السیاسة 
تمثل اإلجراءات غیر المسبوقة ”وجودة السوق.وأضافت بالك روك 

نمط االستجابة الحاسمة على صعید السیاسة الذي ندعو إلیھ، وتمھد 
  حابى المصدر:“.لتعاف اقتصادي في نھایة المطاف

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  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 

  0.6  0.6  غ.م.  98.6  %106.2  7.36  شراء  3,188.0  3.57  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %263.2  20.23  شراء  3,026.0  5.57  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.6  6.6 %37.2 9.18  شراء 208.8 6.69  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

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

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 -الكویت الوطني بنك 

  ٠٨/٠٤/٢٠٢٠  ٠٥/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٠٠٠  االلومنیوم العربیة
  ٠٨/٠٤/٢٠٢٠  ٠٥/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  دلتا للطباعة والتغلیف

  ٠٩/٠٤/٢٠٢٠  ٠٦/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٢٥٠ البنك التجاري الدولي (مصر)
  ٠٩/٠٤/٢٠٢٠  ٠٦/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم القسط األول ٠٫١٥  مدینة نصر لالسكان والتعمیر

  ١٢/٠٤/٢٠٢٠  ٠٧/٠٤/٢٠٢٠  سنت للسھم ٥٥  المصریة لألقمار الصناعیة (نایل سات)
  ١٥/٠٤/٢٠٢٠  ١٢/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٠  جھینة للصناعات الغذائیة

  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   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  القاھرة –المقطم  –بمبني الكلوب ھاوس اب تاون كایرو    عادیة  إعمار مصر للتنمیة  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  M.Bمقر شركة بیتا الكتریك للصناعات التابعة لشركة أم بي للھندسة    عادیة  أم بي للھندسة  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠

االتحاد الصیدلي للخدمات الطبیة   ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  واالستثمار

  المنیا –بمقر الشركة شارع عثمان بن عفان شرق محطة بنى مزار    عادیة

غیر و عادیة  للسكرالدلتا   ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  الجیزة –العجوزة  –سالم سالم  ٢٠بالمقر الرئیسى للشركة   عادیة

غیر و عادیة  ٢دیفكو  -الدولیة للثلج الجاف   ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

مصر  -روكسي  –أ ش الخلیفة المامون ٤بمقر الشركة بالعنوان فندق رویال مارشال 
  القاھرة -الجدیدة 

  الجیزة -طریق مصر اسكندریة الصحراوى –بقاعة االجتماعات بنادى القریة الذكیة   عادیة  لالسكان والتنمیة والتعمیرالمصریین   ٢٩/٠٣/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الماكو -النصر لصناعة المحوالت   ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

قسم  –المنطقة الصناعیة  –شارع الكابالت  ٣و ذلك بقاعة االجتماعات بمقر الشركة 
  القاھرة -الزیتون 

غیر و عادیة  رنج مصر لالتصاالت  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

طریق القاھرة اسكندریة الصحراوى ،  ٢٩بالقریة الذكیة الكیلو – B B126المبنى رقم 
  السادس من اكتوبر ، محافظة الجیزة



 

 

  بالم ھیلز للتعمیر  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠

 ٣٥٣٥١٢٤٠ارضى : عن طریق وسائل االتصال المسموعھ لالتصال من اى خط    عادیة
الرقم السرى :  ٤٥٦كود االجتماع # ٠٢٣٥٣٥١٢٤٠لالتصال من التلیفون المحمول : 

+ الوالیات ٤٤٢٠٣٩٨٤٩٨٤٤او االتصال على االرقام التالیة : المملكة المتحدة :  ٤٥٦#
  ٢٤٦٨٠٠+ كود االجتماع : ١٧١٨٨٦٦٤٦١٤المتحدة : 

  الجیزة -المھندسین  –شارع وادى النیل  ٢بمقر الشركة الكائن    عادیة  یةبرایم القابضة لالستثمارات المال  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  بواسطة تقنیات اإلتصال الحدیثة   عادیة  شارم دریمز لالستثمار السیاحى  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠

غیر و عادیة  عبر المحیطات للسیاحھ  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة –شارع قصر النیل  ٥٢بمقر الشركة   عادیة

  المنوفیة - ١٢٠قطعھ  –المنطقة الصناعیة الرابعة  –مدینة السادات  –مقر الشركة    عادیة  فیركیم مصر لالسمدة والكیماویات  ٢٩/٠٣/٢٠٢٠

مرسیلیا المصریة الخلیجیة لالستثمار   ٢٩/٠٣/٢٠٢٠
  العقارى

  االسكندریة -رشدى  –ب تنظیم شارع سوریا  ٣٣بالمركز الرئیسى للشركة الكائن فى    عادیة

(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانیت   ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  والرخام (ایجى ستون

  المعادي-طرة  -بمقر الشركة في طریق االوتوستراد امام عمارات الشرطة   عادیة

غیر و عادیة  اراب للتنمیة واالستثمار العقاري  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  القلیوبیة -بنھا  –الفلل  –ش كورنیش النیل  ٢٩بمقر الشركة ب   عادیة

  محافظة القاھرة –السویس  –طریق القاھرة  ٤٫٥بفندق حرس الحدود الجدید والكائن بالكیلو    عادیة  االسكندریة السمنت بورتالند  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة المرئیة أو الصوتیة   عادیة  البنك المصري الخلیجي  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الجزیرة للفنادق والسیاحة  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  فندق الجزیرة سوفیتیل بمدینة القاھرة  عادیة

غیر و عادیة  الدولیة لألسمدة والكیماویات  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  دقھلیة -المنصورة  –المشایة السفلیة  –بفندق مارشال الجزیرة   عادیة

 -السادس من اكتوبر للتنمیھ واالستثمار  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  سودیك

غیر و عادیة
  عادیة

مدینة الشیخ  –طریق القاھرة / االسكندریة الصحراوى  ٣٨بمقر الشركة الكائن بالكیلو 
  الجیزة -أكتوبر ٦ –زاید 

  )١القاھرة بقاعة (السرایا  –مدینة نصر  –بفندق انتر كونتیننتال   عادیة  المصریة لخدمات النقل (ایجیترانس)  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  محافظة االسماعیلیة –بمصنع الشركة بابوسلطان    عادیة  الطبیة لالدویةالمھن   ٣٠/٠٣/٢٠٢٠

غیر و عادیة  النعیم القابضة لالستثمارات  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

مدینة السادس من  –بقاعة المؤتمرات بالقریة الذكیة طریق مصر اسكندریة الصحراوى 
  أكتوبر ، محافظة الجیزة

امام مبنى الرقابة  –شارع حسن افالطون  ٦بدار البنك االھلى المصرى الكائن بالعنوان    عادیة  للنقابات المھنیةالوطنیة لالسكان   ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة -مدینة نصر  –االداریة 

المحور ) ١٣القطعة رقم( –السادس من اكتوبر  –بمقر الشركة فى مدینة الشیخ زاید    عادیة  ایدیتا للصناعات الغذائیة  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  الجیزة –المركزى 

غیر و عادیة  بنك التعمیر واالسكان  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  عن طریق وسائل االتصال المسموعة  عادیة

السیاحیة   ٣٠/٠٣/٢٠٢٠   عن طریق وسائل االتصال المسموعة   عادیة  بیرامیزا -بیرامیزا للفنادق والقر

 ٢٨بمقر شركة كونتكت ( احدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابیتال) الكائن فى الكیلو    عادیة  المالیةثروة كابیتال القایضة لالستثمارات   ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  طریق مصر اسكندریة الصحراوى ، الجیزة

  المنیل –شارع عبد العزیز ال سعود  ٥٩مقر الشركة    عادیة  رواد مصر لالستثمار السیاحى  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠

مدینة  -طریق مصر إسكندریة الصحراوى -٢٨الكیلو -بالقریة الذكیة -بقاعة المؤتمرات   عادیة  لالستثمارات المالیةریكاب   ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  محافظة الجیزة -السادس من أكتوبر

  المعادى –دجلة  ٢٠٦شارع  ٢٧بمقر الشركة الكائن فى    عادیة  زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠

شمال الصعید للتنمیة واالنتاج الزراعى   ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  (نیوداب)

  الھرم -شارع المریوطیة الرئیسى  ١٤٥مقر الشركة الكائن فى    عادیة

غیر و عادیة  فرتیكا للصناعة والتجارة  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة -المعادى –طریق المعراج العلوى  ٦٠٥٨بمقر الشركة الكائن فى العقار رقم   عادیة

  التجمع الخامس –أرابیال كونترى كلوب   عادیة  كفر الزیات للمبیدات والكیماویات  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠

غیر و عادیة  قنا -مصر لالسمنت   ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

مدینة نصر  - ٢٠٠٠شارع أنور المفتى مشروع طیبة  ٢٢بمقر الشركة بالقاھرة الكائن فى 
  القاھرة –

  

  

  

  



 

 

  )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 62.3 -0.57 25.00- 2,987,183 186,809,184 87.10 51.20 43.47% (مصر)

ایسترن  -الشرقیة 
 EAST 12.49 0.48 17.39- 1,959,282 24,043,066 18.78 9.99 7.34% كومباني

مجموعة طلعت 
 EKHO 0.94 -1.67 27.13- 915,685 877,558 1.59 0.82 5.25% القابضةمصطفى 

القابضة المصریة 
 TMGH 5.36 0.00 33.83- 3,703,264 19,907,644 12.00 4.04 4.31% الكویتیة

 HRHO 8.30 0.97 50.48- 2,797,123 23,241,492 20.60 6.54 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ 

 SWDY 7.70 2.53 31.31- 4,123,037 31,827,156 16.60 5.24 3.98% القابضھھیرمس 
بنك كریدي اجریكول 

 CLHO 4.60 3.14 20.96- 2,223,495 10,120,128 7.06 3.78 2.94% مصر

 CIEB 32.00 0.00 26.44- 35,450 1,134,444 48.10 31.06 2.68% المصریة لالتصاالت
جھینة للصناعات 

 JUFO 5.95 -0.83 30.81- 732,751 4,396,366 13.70 5.13 2.20% الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 MNHD 3.04 2.70 37.19- 5,131,034 15,557,024 6.05 2.40 2.20% والتعمیر
القلعة لالستشارات 

 ETEL 10.40 0.78 1.96 993,233 10,364,054 15.30 7.40 2.10% اسھم عادیة -المالیھ 
السادس من اكتوبر 

 ISPH 7.88 0.25 17.05- 3,911,588 31,382,910 11.45 5.99 1.99% -للتنمیھ واالستثمار

 CIRA 9.99 -0.10 28.03- 1,156,158 11,558,654 14.00 9.50 1.85% ابن سینا فارما
القاھره لإلستثمار و 

 ORAS 68.99 0.85 31.02- 10,310 710,754 111.00 50.05 1.68% التنمیة العقاریھ
شركة مستشفي 

 OCDI 9.35 5.53 29.33- 1,080,536 9,851,635 17.75 6.10 1.62% كلیوباترا

 CCAP 1.11 1.18 54.80- 15,704,842 17,450,098 4.10 0.81 1.49% بالم ھیلز للتعمیر
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 3.52 2.33 84.94- 2,450,463 8,519,604 9.73 2.61 1.32% والتعمیر
اوراسكوم 

 SKPC 5.55 1.83 37.99- 816,808 4,503,419 18.43 4.44 1.24%كونستراكشون بي ال 
النساجون الشرقیون 

 PHDC 1.05 1.06 40.34- 10,357,530 10,855,611 2.80 0.79 1.19% للسجاد
االسكندریة للزیوت 

 AMOC 2.14 2.64 40.88- 1,522,932 3,275,734 6.27 1.41 1.12% المعدنیة
سیدى كریر 

 AUTO 16.60 7.79 337.99 7,766,231 129,153,240 50.30 14.30 1.05% للبتروكیماویات
بایونیرز القابضة 
 PIOH 2.98 6.05 43.35- 7,205,356 21,227,456 7.65 2.38 0.80% لألستثمارات المالیة

 ESRS 5.57 2.20 45.92- 1,422,339 7,859,975 18.38 4.06 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 2.46 0.00 62.73- 4,161,221 10,334,377 7.92 2.01 0.78% إعمار مصر للتنمیة

 EMFD 2.65 -0.38 6.69- 1,282,500 3,407,999 3.72 2.13 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.32 1.26 40.70- 42,114,351 13,595,578 0.75 0.28 0.62% القابضھ
المصریة للمنتجعات 

 EGTS 1.54 7.32 35.83- 2,430,632 3,638,004 3.25 0.96 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 3.57 8.84 33.40- 3,928,618 13,906,423 6.44 2.43 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.40 -0.25 33.55- 4,366,553 1,769,320 0.85 0.35 0.25%  كیما -المصریة 
الحدید والصلب 

 DSCW 0.83 3.00 52.75- 17,539,868 14,382,849 1.65 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 شركة بریمییر من 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 بریمییر أیةشركة  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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