
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٣٠/٠٣/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  9,760.18 -1.54% -25.13% 309,087,584 145,732,705 268,365,022,691مؤشر (

 EGX 50(  1,339.83 0.05% -37.67% 340,485,600 173,475,229 331,779,161,053مؤشر (
 EGX 70(  978.09 1.95%  -23.44% 69,037,984 45,186,311 159,258,520,468مؤشر (
 EGX 100(  1,038.18 0.19% -39.89% 378,125,568 190,919,016 427,623,543,159مؤشر (

  عناوین االخبار
  جنیھات  ٣مساھمو غاز مصر یقرون توزیع كوبون بواقع

  للسھم
  عمومیة فیصل اإلسالمي تقرر زیادة رأس المال عبر أسھم

  مجانیة
  ملیون جنیھ  ١٨٢٫٥مساھمو طلعت مصطفى یُقرون توزیع

  على المساھمین
  االندماج مع مساھمو "غبور أوتو" یُقرون العدول عن قرار

  "آر جي انفستمنت"
  ٤مساھمو ایبیكو الدوائیة یُقرون توزیع كوبون نقدي بقیمة 

  جنیھات للسھم
 أبریل.. مساھمو سبأ لألدویة یناقشون زیادة رأس المال  ٢٢

  وتجزئة السھم
  جنیھ  ١٫٥مساھمو مصر بني سویف لألسمنت یقرون توزیع

  لكل سھم
  المركزي المصري یضع حدا مؤقتا للسحب واإلیداع بالبنوك

  وأجھزة الصرف 
  أعضاء البرلمان یتوقعون انخفاض معدالت النمو في موازنة

   ٢٠٢١العام المالي 
  ھاني برزي: ارتفاع معدالت الطلب على السلع الغذائیة محلیا

  یقابلھ انخفاض حاد تصدیریا 
 ٢٠٢٠حكومیة بخطة وزیرة التخطیط: زیادة االستثمارات ال-

٢٠٢١   
  تریلیون دوالر في االقتصاد  ٥مجموعة العشرین ستضخ

  العالمي لمكافحة كورونا 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٥  ٧٠  ١٠٠  

    

  المستثمرینانواع   

  

  

  

 

1,091

763

617

529

391

0

200

400

600

800

1,000

1,200

9,600

9,700

9,800

9,900

10,000

10,100
Turnover Close

؛ مصریین 
؛  عرب %٦٤٫٧٢

٠٫٤٠%

؛  أجانب
٣٤٫٨٨%

؛  مؤسسات
٩٥٫٤٤%

؛ أفراد
٤٫٥٥%



 

 

  أخبار الشركات المقیدة
  جنیھات للسھم ٣مساھمو غاز مصر یقرون توزیع كوبون بواقع 

اعتمدت الجمیعة العامة العادیة لشركة غاز مصر، حساب توزیع األرباح 
عن العام الماضي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم األحد، 

 ٣ملیون جنیھ على المساھمین بواقع  ٧٢أن العمومیة وافقت على توزیع 
جنیھ للسھم، مقسمة بین الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة بقیمة 

ملیون جنیھ.وصدقت  ١٤٫٤ملیون جنیھ، ومساھمون آخرون بـ ٥٧٫٦
العمومیة على تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة عن العام الماضي، 

لفترة.وعلى صعید الجمعیة غیر وقررت إخالء طرف مجلس اإلدارة عن ا
) من النظام األساسي بشأن غرض ٣ -١العادیة، وافقت على تعدیل المواد (

) من النظام األساسي بخصوص تحدید موقع ٤الشركة، وتعدیل المادة (
) من النظام األساسي  ٧ -٦ممارسة النشاط.وقررت كذلك تعدیل المواد (
ملیون جنیھ إلى ملیار  ٥٠٠بخصوص زیادة رأس المال الرخص بع من 

ملیون جنیھ  ٢٤٠جنیھ وزیادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 
ً على تعدیل المواد (.ملیون جنیھ ٤٨٠إلى   -٤٠ -٣٩ -٣٧ووافقت أیضا
ً بلغت ٢٠١٩) من النظام األساسي.وحققت الشركة خالل ٥٥ -٤٢ ، أرباحا

ر الماضي، مقابل ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى دیسمب ١٦٤٫٩٦
.وارتفعت إیرادات نشاط ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٣٥٫١٦أرباح بلغت 

ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٣٫٧٥الشركة خالل العام الماضي إلى 
  المصدر: مباشرملیار جنیھ في العام السابق لھ. ٢٫٥٩

  عمومیة فیصل اإلسالمي تقرر زیادة رأس المال عبر أسھم مجانیة

ة العامة العادیة لبنك فیصل اإلسالمي المصري، زیادة قررت الجمعی
رأسمال البنك المصدر والمدفوع.وأوضح البنك في بیان لبورصة مصر، 
یوم األحد، أن العمومیة وافقت على زیادة رأسمال المصدر والمدفوع 

) سھم ٠٫١٤٩بالمائة ممولة من األرباح المحتجزة بواقع ( ١٥بواقع 
الزیادة.وفوضت الجمعیة مجلس اإلدارة في  مجاني لكل سھم أصلي قبل

  ٢٠١٩اتخاذ االجراءات التنفیذیة الالزمة.یشار إلى أن البنك سجل خالل 
ملیار جنیھ خالل العام  ٢٫٥١ملیار جنیھ، مقابل  ٢٫٧١صافي ربح بلغ 

.وارتفعت إیرادات البنك خالل العام الماضي لتصل إلى ٢٠١٨السابق لھ 
 .٢٠١٨ملیار جنیھ خالل  ٨٫٢٥، مقابل ٠١٩٢ملیار جنیھ بنھایة  ٩٫٣

  المصدر: مباشر

ملیون جنیھ على  ١٨٢٫٥مساھمو طلعت مصطفى یُقرون توزیع 
  المساھمین

اعتمدت الجمعیة العامة العادیة لشركة طلعت مصطفى، إجراء توزیعات 
نقدیة على المساھمین عن أرباح العام الماضي.وأوضحت الشركة في بیان 

 ١٨٢٫٥وم األحد، أن العمومیة صدقت على توزیع یلبورصة مصر، 
جنیھ للسھم على  ٠٫٠٨٨ملیون جنیھ على المساھمین بواقع كوبون نقدي 

 ٠٫٠٤٤زیع على قسطین.وأشارت إلى أن القسط األول البالغ أن یتم التو
، والقسط الثاني البالغ ٢٠٢٠مایو  ١٥جنیھ للسھم سیتم توزیعھ بحد أقصى 

یولیو المقبل.وأضافت الشركة  ١٥جنیھ للسھم سیتم توزیعھ یوم  ٠٫٠٤٤
أن العمومیة اعتمدت تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة عن العام 

قررت إخالء طرف وإبراء ذمة وأعضاء مجلس اإلدارة عن الماضي، و
الفترة.وعلى صعید العمومیة غیر العادیة، صدقت على تعدیل كل من 

، ٢٠١٩من النظام األساسي للشركة.وحققت الشركة خالل  ٤٥و ١٩المادة 
ً بلغت  ملیار جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر الماضي،  ١٫٩٤أرباحا

، مع األخذ في االعتبار ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٫٧٧ت مقابل أرباح بلغ

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

   ١٠٫٠٠    ٧٫١٥  لالستثمار العقاري العربيالخلیجیة الكندیة 
   ١٠٫٠٠    ٨٫٠٣  القناة للتوكیالت المالحیة

  ١٠٫٠٠    ١٫٦٤  أطلس
  ١٠٫٠٠    ٤٦٫٢١  مستشفى النزھة

  ١٠٫٠٠    ٢٠٫٤٦  بیرامیزا

 

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

 -٩٫٦٦    ١٢٫٩٠   مصر بنى سویف لالسمنت
 -٨٫٧٢    ٥٫٨٦  مصر لألسواق الحرة

 -٨٫٥٨    ٤٫٩٠  االھرام للطباعة والتغلیف
 -٨٫٣٩    ٨٫٤١  وادي كوم إمبو

 -٦٫٩٥    ١٩٫٠١  الجوھرة

  

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

  ٦١٫١٤    ٦٨،٩٣٥،٥١٢  البنك التجاري الدولي
  ٥٫٢٣    ٢٧،٤٤٢،٠٦٦  طلعت مصطفى

  ٠٫٣٣    ٢٢،٢٨١،٩٣٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٨٫٢٣    ١٨،٠٣٨،٨١٦  ھیرمس

  ٧٫٦٠    ١٦،٨٥٦،٦٩٢  السویدى الیكتریك

  

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

  ٠٫٣٣    ٦٧،٨٧٧،٦١٨  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٢١    ١٥،٩١٦،٠٥٧  العربیة لالستثمارات

  ٠٫٨٢    ١٣،٩٤١،٨٥٦  دایس
  ١٫٠٩    ١٢،٦٧٤،١٩٢  القلعة

  ١٫٠٥    ٧،٥٩٣،٧٩٤  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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 ١١٫٧حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 
.وشملت ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٠٫٩ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

 ١٫٦ملیار جنیھ للنشاط العقاري، و ٨٫١٥، ٢٠١٩إیرادات الشركة خالل 
ملیار لألنشطة الخدمیة.وأوضحت  ١٫٩٩ندقي، وملیار جنیھ للنشاط الف

 ٤٩٫٥الشركة، أن رصید الوحدات المبیعة ولم یتم تسلیمھا للعمالء بلغ 
.وعلى مستوى األعمال ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٤١٫٧ملیار جنیھ مقابل 

ملیون  ٤٧١٫١٤، فقد ارتفعت أرباح الشركة إلى ٢٠١٩المستقلة خالل 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٣٠٩٫٨جنیھ، مقابل أرباح بلغت 

جنیھات  ٤مساھمو ایبیكو الدوائیة یُقرون توزیع كوبون نقدي بقیمة 
 للسھم

 -اعتمدت العمومیة العادیة لشركة المصریة الدولیة للصناعات الدوائیة 
ایبیكو، إجراء توزیعات نقدیة على المساھمین عن أرباح العام 

ورصة مصر، الیوم األحد، أن الماضي.وأوضحت الشركة في بیان لب
ملیون جنیھ على المساھمین عن  ٣٩٦٫٦٨العمومیة وافقت على توزیع 

جنیھات للسھم.وأضافت أن العمومیة  ٤بواقع كوبون نقدي  ٢٠١٩أرباح 
صدقت على تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة عن العام الماضي، 

ً وقررت إبراء ذمة المجلس عن الفترة.یشار إلى أن ا لشركة حققت أرباحا
ملیون  ٧٠١٫٣، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩ملیون جنیھ في  ٦٧١٫٤بلغت 

.وتراجعت مبیعات الشركة خالل العام الماضي إلى ٢٠١٨جنیھ في 
ملیار جنیھ في  ٢٫٨١٥ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٣٫٤١١
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة إلى ٢٠١٨

ملیون جنیھ في  ٦٥١٫٧٨ملیون جنیھ في العام الماضي مقابل  ٦١١٫٥٤
  المصدر: مباشر .٢٠١٨

 جنیھ لكل سھم ١٫٥مساھمو مصر بني سویف لألسمنت یقرون توزیع 
اعتمدت الجمعیة العامة العادیة لشركة مصر بنى سویف لألسمنت، حساب 

 .وأوضحت٢٠١٩توزیع األرباح عن السنة المالیة المنتھیة في دیسمبر 
الشركة في بیان لبورصة مصر یوم األحد، أن العمومیة وافقت على توزیع 

جنیھ لكل سھم، منھا  ١٫٥٠ملیون جنیھ على المساھمین بواقع  ١١٢٫٥
 ٧٥ملیون جنیھ، وتوزیع نقدي ثاني للمساھمین بـ ٣٧٫٥توزیع أولي بقیمة 

 ٣٢١٫١٩ملیون جنیھ من إجمالي  ١٧٨٫١٨ملیون جنیھ.وقررت ترحیل 
جنیھ صافي األرباح القابلة للتوزیع، إلى حسابت العام المالي  ملیون

التالي.وصدقت الجمعیة على تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة عن 
العام الماضي، وقررت إخالء ذمة المجلس عن الفترة.وحققت الشركة في 

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر/كانون الثاني  ٨٠٫٢٥، صافي ربح بلغ ٢٠١٩
ملیون جنیھ أرباح خالل  ٢٤١٫٤٩، مقابل ٢٠١٩ھایة دیسمبر حتى ن
ملیار جنیھ،  ١٫٨، لتسجل ٢٠١٩.وانخفضت مبیعات الشركة في ٢٠١٨
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیار جنیھ خالل  ١٫٩٩مقابل 

  

  

  

  

  

  

مساھمو "غبور أوتو" یُقرون العدول عن قرار االندماج مع "آر 
  انفستمنت"جي 

وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة جي بي أوتو، على عدول 
بشأن  ٢٠١٩سبتمبر  ٣الجمعیة العامة غیر العادیة عن قرارھا في 

الموافقة على االندماج مع شركة آر جي انفستمنت.وقالت الشركة 
في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، إن الجمعیة أقرت إلغاء كافة 

رتبة على قرار االندماج، ومن ضمنھا الموافقة على اآلثار المت
من النظام األساسي للشركة.كما قررت  ٧و ٦تعدیل المادتین 

الجمعیة إصدار كفاالت تضامنیة لصالح الشركات التابعة والشقیقة 
من النظام  ٤وذات عالقة والمرتبطة، باإلضافة إلى تعدیل المادة 

عامة العادیة، صدقت على األساسي للشركة.وفیما یخص الجمعیة ال
تقریر مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة عن 

ً بلغت  ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩ ملیون  ٢٢٣٫٥٥أرباحا
، مع األخذ ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٦٧٢٫٣جنیھ، مقابل أرباح بلغت 

في االعتبار حقوق األقلیة.وانخفضت مبیعات الشركة خالل العام 
ملیار  ٢٥٫٦٢ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٢٥٫٤ الماضي إلى

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة ٢٠١٨جنیھ في 
، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ١٫٩٩خسائر بلغت 

  .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٥٫٨٥

أبریل.. مساھمو سبأ لألدویة یناقشون زیادة رأس المال  22
 وتجزئة السھم

ركة سبأ الدولیة لألدویة والصناعات الكیماویة، إن الجمعیة قالت ش
أبریل المقبل، ستناقش  ٢٢العامة غیر العادیة المقرر عقدھا یوم 

ملیون  ٧٧مقترح زیادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 
ملیون جنیھ  ١١ملیون جنیھ بزیادة  ٨٨جنیھ مسدد بالكامل إلى 

ة اسمیة جنیھان للسھم الواحد ملیون سھم بقیم ٥٫٥موزعة على 
تمول من األرباح المرحلة وأرباح العام الظاھرة في القوائم المالیة 

.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم األحد، ٢٠١٩خالل 
ً اقتراح تخفیض القیمة االسمیة من جنیھان  أن الجمعیة ستناقش أیضا

ً وما یترتب علیھ من تجزئة السھم إلى  ٥٠إلى  أسھم.وتناقش  ٤قرشا
الجمعیة العامة العادیة المقرر عقدھا في الیوم ذاتھ الموافقة على 

، والمصادقة على تقریر مجلس ٢٠١٩مقترح توزیع األرباح عن 
 ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩اإلدارة والقوائم المالیة عن 

ملیون جنیھ  ١٫٧١٧ملیون جنیھ، مقابل  ٨٫٥٨٩صافي ربح بلغ 
 ٢٠١٩رم لھ.وارتفعت إیرادات الشركة خالل خالل العام المنص

ملیون جنیھ خالل  ٥٠٫٢٤٢ملیون جنیھ، مقارنة بـ  ٦٧٫٣٣لتسجل 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨عام 



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
المركزي المصري یضع حدا مؤقتا للسحب واإلیداع بالبنوك وأجھزة 

  الصرف 

فى إطار حرص أجھزة الدولة على صحة وسالمة المواطنین، والحد من 
مخاطر فیروس كورونا المستجد، وما اتخذتھ من قرارات شھدت استجابة 
عالیة مقدرة، فقد تقرر ولفترة مؤقتة وضع حد یومي لعملیات اإلیداع 

ً لألفراد والسح ً مصریا ب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آالف جنیھا
ً للشركات، وذلك بھدف ضمان الحمایة  ً مصریا وخمسون ألف جنیھا
وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، 
ً بتعلیمات الصحة والوقایة والمسافات اآلمنة، وما أقرتھ منظمة  والتزاما

لمیة. (ویستثنى من ھذا الحد سحب الشركات ما یلزمھا لصرف الصحة العا
مستحقات عاملیھا).وكذلك حد یومي لعملیات اإلیداع والسحب النقدي من 
ً، ومن المعروف  ً مصریا ماكینات الصراف اآللي بواقع خمسة آالف جنیھا
ً من  أن البنوك تقوم بتعقیم وتطھیر تلك الماكینات بشكل دوري.وحرصا

زي المصري على سالمة كافة المواطنین، فإنھ یدعو الجمیع البنك المرك
إلي تقلیل التعامل بأوراق النقد واالعتماد على التحویالت البنكیة واستخدام 
وسائل الدفع االلیكترونیة كالبطاقات المصرفیة ومحافظ الھاتف المحمول، 

غاء والتي أصبحت متاحة للجمیع، وتجدر االشارة بأن كافة البنوك قامت بإل
المصاریف المصاحبة للتحویالت واستخدام وسائل وأدوات الدفع 

   االلكترونیة، وذلك للتیسیر علي المواطنین.

ھاني برزي: ارتفاع معدالت الطلب على السلع الغذائیة محلیا یقابلھ 
   انخفاض حاد تصدیریا

قال ھاني برزي، رئیس المجلس التصدیري للصناعات الغذائیة، ورئیس 
شركة إیدیتا للصناعات الغذائیة، إن معدالت الطلب المحلي  مجلس إدارة

من السلع والمنتجات الغذائیة تشھد ارتفاعات ملحوظة، ولكن یقابل ھذا 
االرتفاع، انخفاض آخر من الناحیة التصدیریة، في بعض األسواق 
المختلفة.أضاف ھاني برزي في تصریحات خاصة، أن نسب تراجع 

قت الحالي غیر معلومة، ولكن األثر واضح في الصادرات الغذائیة في الو
حركات الشحن إلى األسواق األوربیة والعربیة والتي انخفضت بشكل 
واضح.وتابع، أن الشركات الغذائیة في الوقت الحالي علیھا أعباء ضخمة، 
نتیجة لبعض اإلجراءات االحترازیة، منھا قرار حظر التجوال، والذي أثر 

رادي العمال، ولكن تمت مخاطبة مجلس بشكل مباشر على عملیات و
الوزراء، للسماح للشركات بحریة االنتقال في وقات الحظر، حتى ال تتأثر 
حلقات الوصل واإلمداد لمحالت البقالة والسوبر ماركت، وبالفعل استجاب 
ا یوضح عدم سریان القرار على  ً رئیس الوزراء واستصدر كتابًا دوریّ

والمستلزمات الطبیة والمواد البترولیة المركبات التي تنقل األدویة 
والغذائیة، وكذلك أتوبیسات نقل جمیع العاملین بھذه المنشآت.الشركات 
الغذائیة تحتاج إلى دعم وتیسیرات إجرائیةوأكد برزي أن القطاع الغذائي 
من القطاعات الدفاعیة في أوقات األزمات، وھو ما یتطلب دعم الشركات 

رات، لتمكین كل شركة من تنفیذ متطلباتھا في وتقدیم المزید من التیسی
ا بالقرارات الحكومیة األخیرة التي بدأت من انخفاض أسعار  ً السوق، مشید

ولفت برزي .الفائدة، وحتى قرارات خفض أسعار الطاقة على المصانع
إلى أن التحدي الرئیسي الراھن، ھو المحافظة على إتمام عملیات التورید 

، وإمدادھا بالكمیات المطلوبة، وذلك لتوفیر جمیع إلى السالسل التجاریة
المنتجات والسلع إلى المواطنین.وفي تصریحات مؤخرة لجریدة حابي، 
ا بأزمة  ً أكد ھاني برزي أن الخامات المستوردة ھي العنصر األكثر تأثر
ا إلى أن الشركات  ً اإلجراءات االحترازیة من تفشي فیروس كورونا، مشیر

  
أعضاء البرلمان یتوقعون انخفاض معدالت النمو في موازنة العام 

   ٢٠٢١المالي 
معدالت النمو المستھدفة بالموازنة  توقع نواب في البرلمان انخفاض

عن التقدیرات المعلن عنھا  ٢٠٢٠/٢٠٢١العامة للدولة للعام المالي 
من قبل وزارة المالیة والتي تستھدف تحقیق خفض العجز الكلي إلى 

من الناتج وتحقیق فائض أولى ، بسبب تداعیات فیروس كورونا  %٦٫٣
  المستجد.

من : تقدیرات وزیرة التخطیط االقرب إلي الواقعاقتصادیة البرلمان : 
جانبھ ، اكد الدكتور اشرف العربي وكیل اللجنة االقتصادیة في البرلمان 

أنھ من الصعب تحقیق المستھدف الذي اعلن ” المال”في تصریحاتھ لـ
عنھ وزیر المالیة في ظل الظروف الراھنة .واضاف أن ما أعلنتھ 

السعید أكثر دقة واقرب إلي الواقع ، عندما اكدت وزیرة التخطیط ھالة 
في حال استمرار أزمة انتشار فیروس  %٣تراجع معدالت النمو لـ 

كورونا للعام المالي المقبل.وتوقع ان یشھد العام المالي المقبل ، نقص 
في االستثمارات االجنبیة المباشرة ، و انخفاض فرص االقتراض 

لمیة الناتجة عن تداعیات فیروس بسبب االوضاع االقتصادیة العا
كورونا .واعلنت وزیرة التخطیط في تصریحات االسبوع الماضي، أن 
أزمة انتشار فیروس كورونا سیكون لھا تأثیرات عدة على دول العالم 
التى انتشر بھا الفیروس، وھو ما یستدعى أھمیة االنتباه لتداعیات تلك 

بما ال یخل بحقوق البشر  األزمة وإیجاد آلیات للتعامل الصحیح معھا
  فى تلك الدول .

واكد النائب یاسر عمر وكیل لجنة الخطة : لالنكماش العالمي %٢-١
والموازنة في البرلمان ، أنھ من الصعب استمرار معدل النمو على ما 

% ، مشددا علي  ٦،٢تم اإلعالن عنھ والذى كان المستھدف فیھ 
االنكماش العالمى لن یزید انخفاضھ.واضاف وكیل موازنة البرلمان أن 

، وأن حركة التجارة العالمیة فى قناة السویس لن تكون كما %٢-١عن 
ھى خاصة وأن المصانع فى أوروبا والصین توقفت وقد تكون لمدة 
تصل لشھرین.وقال الدكتور محمد معیط، وزیر المالیة إن مشروع 

أكبر یستھدف الحفاظ على  ٢٠٢٠/٢٠٢١موازنة العام المالي الجدید 
قدر من االستقرار المالي ودعم النشاط االقتصادي بتحقیق خفض 

من الناتج وتحقیق فائض أولى یسمح باستمرار  %٦٫٣العجز الكلي إلى 
مسار خفض دین أجھزة الموازنة.و یستھدف مشروع الموازنة للعام 
المالي الجدید مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسین األحوال 

ً الطبقة المتوسطة ، كما تتضمن المساھمة المعیشیة للموا طنین، وخاصة
اإلیجابیة في تعزیز أنشطة ومجاالت التنمیة البشریة بمجالي الصحة 
والتعلیم، واستمرار التوسع في التسعیر السلیم للسلع والخدمات لضمان 
كفاءة تخصیص الموارد واالستخدامات من قبل كافة الجھات.إلي جانب 

عدة الضریبیة وتعظیم العائد من أصول الدولة استھداف توسیع القا
وذلك من خالل زیادة الفوائض المحولة للخزانة العامة.وتضمن 

ھ وزیر المالیة  أھم االفتراضات االقتصادیة على “العرض الذي قدمّ
فیما یتعلق بمعدالت الناتج المحلي اإلجمالي، والنمو ” المدى المتوسط

وأیضا معدالت التضخم، ومتوسط الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي، 
سعر الفائدة على األذون والسندات الحكومیة، ومتوسط سعر الصرف، 
ومتوسط سعر برمیل برنت، ومتوسط سعر القمح األمریكي.وجاء في 

تستھدف  ٢٠٢٠/٢٠٢١عرض وزیر المالیة أن موازنة العام المالي 
لى خفض معدل الدین العام كنسبة من الناتج المحلى بحیث یصل إ



 

 

ا في ال ً بحث عن موردین جدد، لمنع تأثر العملیة بدأت فعلیّ
أنھ حتى اآلن ال یوجد » حابي«اإلنتاجیة.وأضاف في تصریحاتھ لجریدة 

أي تأثیر على العملیة اإلنتاجیة، ولكن مع استمرار الوضع وازدیاد التحوط 
العالمي من األزمة فإن ھناك تأثیرات محتملة في الطریق ستظھر بقوة 

ا إلى أن التأثیر سیظھر نتیجة عقبات على التصدیر واالستیراد،  ً مشیر
عملیات الشحن وانخفاض الطلب في عدة أسواق خارجیة.وتابع ھاني 
برزي أن أسواق أوربا بالكامل باتت متأثرة، إلى جانب الوضع في الخلیج، 
ا سیظھر تأثیر حقیقي  ً األمر الذي یعني أنھ بعد تلبیة العقود المبرمة فعلیّ

ا إلى أنھ على الرغم من ذلك فإن شركتھ ال على معدالت التصدیر،  ً مشیر
تعتزم خفض اإلنتاج خالل المرحلة القریبة، ما لم یكن ھناك دافع قوي 

  المصدر: حابىیستوجب ذلك على الساحتین المحلیة والعالمیة.

   ٢٠٢١-٢٠٢٠وزیرة التخطیط: زیادة االستثمارات الحكومیة بخطة 
وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة إنھ من المستھدف قالت الدكتورة ھالة السعید، 

مقارنة بعام  ٢٠٢١-٢٠٢٠زیادة االستثمارات الحكومیة بخطة العام المالى 
ملیار  ٢١١الذى اشتمل على استثمارات حكومیة تقدر بحوالى  ٢٠٢٠-٢٠١٩

ا یتضمن مستھدفات وسیناریوھات خطة  ً جنیھ.وأصدرت وزارة التخطیط تقریر
مستدامة فى العام المالى المقبل فیما یتعلق باالستثمارات الحكومیة بعدد التنمیة ال

من القطاعات ومبادرة حیاة كریمة فى ظل مواجھة تداعیات انتشار فیروس 
كورونا.وأضافت السعید أن خطة العام المالى القادم ستشھد زیادة فى االستثمارات 

شمل الخطة زیادة فى الموجھة لخدمات الصحة لتغطیة عدد من المبادرات.وت
استثمارات خدمات التعلیم العالى من خالل التوسع فى إنشاء الجامعات 

جامعات جدیدة ھى جامعات أسیوط الجدیدة، طیبة الجدیدة،  ٦التكنولوجیة بإنشاء 
أكتوبر والغربیة بھدف ربط خریجى  ٦السالم شرق بورسعید، برج العرب، 
لتوسع فى إنشاء الجامعات األھلیة ومیكنة التعلیم الفنى الجامعى بسوق العمل، وا

كافة المستشفیات الجامعیة وتجھیزھا بالمعدات الالزمة.أوضحت السعید أن عام 
سیشھد زیادة فى استثمارات التعلیم األساسى والتكنولوجى بھدف  ٢٠٢١-٢٠٢٠

التوسع فى إنشاء فصول ومدارس جدیدة، والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجیا 
ة.وأشارت إلى زیادة استثمارات النقل والطرق لخدمة عدد من مستھدفات التطبیقی

القطاع تشمل الطرق والكبارى، السكك الحدیدیة، الموانئ الجافة، مشروعات 
مترو األنفاق والنقل النھرى.وقالت إن األھداف االستراتیجیة لمبادرة حیاة كریمة 

التركیز على تلبیة احتیاجات تتمثل فى توسیع مظلة الحمایة االجتماعیة الشاملة ب
ا وتوفیر فرص عمل الئق ومنتج.أضافت أن  المواطنین فى القرى األكثر احتیاجً
محافظات أسیوط، سوھاج، المنیا، البحیرة، قنا تأتى على رأس المحافظات الموجھ 
لھا اعتمادات الخطة االستثماریة لمبادرة حیاة كریمة للعام المالى المقبل.وأشار 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ة التخطیط إلى مبادرات وزارة الصحة المستھدفة فى تقریر وزار
ومنھا مبادرة التأمین الصحى الشامل واالستھداف الجغرافى للمحافظات ذات 

 ٩األولویة والتى تشمل تطویر عدد من المستشفیات ووحدات الرعایة األولیة فى 
ات البالزما محافظات.بجانب مبادرة المشروع القومى لالكتفاء الذاتى من مشتق

والتى تشمل استكمال المرحلة األولى إلنشاء عدد من مراكز تجمیع البالزما، 
ومبادرة تطویر أقسام الرعایة الحرجة والعاجلة بالمستشفیات.باإلضافة إلى تحقیق 
ة فى محافظات الغربیة  التغطیة الشاملة من نقاط سیارات اإلسعاف وخاصً

والتوسع فى إضافة أسرة رعایة مركزة  والمنوفیة والبحیرة والوادى الجدید،
ة رعایة أطفال بالمستشفیات الحكومیة.وأوضح التقریر أن العام  ِ وحضانات وأسر
المالى المقبل سیشھد زیادة فى استثمارات قطاع اإلسكان وخدمات الصرف 
الصحى لیشمل المشاركة فى تنفیذ مشروعات شبكة الطرق القومیة، استكمال 

ة رفح الجدیدة، وتغطیة خدمات میاه الشرب بالمناطق إدخال المرافق لمدین
المحرومة والمستجدة والدفع بمشروعات محطات تحلیة المیاه، وغیرھا من 
الخدمات.كما أنھ من المستھدف زیادة االستثمارات فى البنیة المعلوماتیة والرقمنة 

ریة، وتطویر لتشمل تھیئة البنیة التكنولوجیة والمعلوماتیة لالنتقال للعاصمة اإلدا
البنیة المعلوماتیة واستكمال میكنة الخدمات الحكومیة.وأشار التقریر إلى زیادة 

   االستثمارات فى قطاع المیاه والرى بھدف استكمال إنشاء بعض المشروعات.

بما یتوافق ویتطلب تحقیق فائض  ٢٠٢١بحلول نھایة یونیو  %٨٢٫٧
.وذكر أن موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٠من الناتج خالل عام  %٢أولى نسبتھ 

 %٦٫٣الحكومة تستھدف أیضا خفض معدل العجز الكلي لیصل إلى 
.وأكد معیط على أن وزارة المالیة  ٢٠٢٠/٢٠٢١من الناتج المحلي في 

نمو إیرادات الموازنة بمعدالت أعلى وأسرع  تكثف جھودھا الستمرار
من معدل النمو السنوي للمصروفات.وقال إن وزارتھ تستھدف ترشید 
اإلنفاق لتحقیق مستھدفات إستدامة في مؤشرات المالیة العامة، وتعمل 
بالتوازي على دفع النشاط االقتصادي لخلق فرص عمل حقیقیة، مع 

ءة اإلنفاق على برامج الحمایة تحسین جودة الخدمات العامة ورفع كفا
االجتماعیة وتحسین الخدمات األساسیة والبنیة التحتیة.وأضاف وزیر 
المالیة أن موازنة الحكومة الجدیدة تستھدف زیادة باب األجور 
وتعویضات العاملین، بشكل یحقق زیادة حقیقیة بدخول العاملین بأجھزة 

جور یفوق معدل الموازنة، من خالل استھداف معدل نمو سنوى لأل
التضخم المستھدف، مع التركیز على تحقیق معدل نمو سنوي یكون 
أعلى إلجمالى األجر المُستحق للعاملین بالدرجات الوسطى.وأوضح 
أیضا أن مشروع الموازنة العامة الجدید سوف یعمل على ضمان 
استمرار زیادة مخصصات االستثمارات العامة الممولة من الخزانة 

زیادات أخرى على جانب المصروفات العامة وذلك  بشكل یفوق أي
لضمان تحسین البنیة التحتیة وتحسین جودة الخدمات المقدمة 
للمواطنین.وعرض وزیر المالیة للمخصصات المالیة الداعمة للنمو 
التي شملتھا الموازنة الجدیدة والتي تتمثل في حزمة إجراءات الحمایة 

قریر عالوة دوریة للعاملین االجتماعیة.وأشار إلى أنھا تتضمن ت
المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة، وعالوة خاصة للعاملین غیر 
المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة، بجانب تحسین دخول الموظفین 
والعاملین بالجھاز اإلدارى للدولة وفق المستویات الوظیفیة، وتمویل 

حة لزیادة حركة الترقیات، وتمویل أیضا لبعض مبادرات وزارة الص
حوافز وإثابة األطباء وأعضاء ھیئة التمریض بالقطاع 
الصحي.وأوضح أن حزمة اإلجراءات االجتماعیة بالموازنة الجدیدة 
تتضمن أیضا توفیر اعتمادات تغطى تكلفة توصیل خدمات الغاز 

ملیون وحدة سكنیة، ومخصصات  ١٫٢الطبیعى إلى المنازل لعدد 
أمین الصحي الشامل، وزیادة مخصصات التنفیذ التدریجي لمنظومة الت

تكلفة العالج على نفقة الدولة.ویشیر مشروع موازنة العام المالي 
الجدید، بحسب ما عرضھ وزیر المالیة لتوجیھ مخصصات لدفع النشاط 
االقتصادي.وتضم مخصصات لدعم تنشیط الصادرات بزیادة قدرھا 

ات لمبادرة ملیار جنیھ عن مخصصات العام المالي الحالي، ومخصص
تشجیع المنتج المحلي ودعم االستھالك، ودعم تنمیة الصعید، وأیضا 
ترفیق المناطق الصناعیة.وذكر الدكتور محمد معیط أن مشروع 

ملیار جنیھ لمبادرات دعم  ٣٦الموازنة الجدید یتضمن تخصیص 
   قطاعات الصحة والتعلیم قبل الجامعي والتضامن االجتماعي.

  

  

  

  

  

  



 

 

  لمیة والعربیة األخبار العا
تریلیون دوالر في االقتصاد العالمي  ٥مجموعة العشرین ستضخ 

  لمكافحة كورونا 
تعھد زعماء دول مجموعة العشرین لالقتصادات الكبرى بضخ أكثر من 
خمسة تریلیونات دوالر في االقتصاد العالمي للحد من ضیاع فرص العمل 

بذل كل ما یمكن للتغلب “ونقصان الدخل نتیجة تفشي فیروس كورونا و
، حسبما ذكرت رویترز.وأبدى الزعماء وحدة تجاوزت “على ھذه الجائحة

-٢٠٠٨لوحدة منذ تأسیس المجموعة خالل األزمة المالیة في أي مظھر ل
مغلقة إنھم ، وقالوا في القمة التي انعقدت عبر دائرة تلفزیونیة ٢٠٠٩

ملتزمون باتخاذ وتطبیق كافة اإلجراءات الصحیة الضروریة للحد من 
تلتزم مجموعة العشرین ببذل ”انتشار الفیروس.وقالوا في بیانھم الختامي 

للتغلب على ھذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة  كل ما یمكن
وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي واألمم المتحدة والمنظمات 

وحمل البیان نبرة تصالحیة كانت ھي األبرز للمجموعة “.الدولیة األخرى
ة بضمان تدفق اإلمدادات الطبی”بشأن التجارة منذ أعوام، إذ تعھد الزعماء 

الحیویة والمنتجات الزراعیة الضروریة والسلع والخدمات األخرى عبر 
معالجة االضطرابات في سالسل اإلمداد ”، إلى جانب العمل على “الحدود
لكن المجموعة أحجمت عن الدعوة إلنھاء الحظر على “.العالمیة

الصادرات الذي تفرضھ بعض الدول على اإلمدادات الطبیة على الرغم 
لتنسیق االستجابات المرتبطة ”ماء قالوا إن ھناك حاجة من أن الزع

(بالتجارة الدولیة) بحیث یتم تفادي التدخالت غیر الضروریة في حركة 
وقال البیان أیضا إن إجراءات الطوارئ التي “.التنقل والتجارة الدولیة

وعبر “.موجھة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة”تھدف إلى حمایة الصحة ستكون 
النامیة ”عة عن قلقھم بشأن المخاطر التي تواجھھا الدول زعماء المجمو

خاصة في أفریقیا وفي تجمعات الالجئین، وأقروا بضرورة “ واألقل نموا
تدعیم شبكات األمن المالي العالمیة وأنظمة الصحة المحلیة.العاھل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزیز یتحدث خالل اتصال بالفیدیو خالل 

لعشرین التي انعقدت عبر دائرة تلفزیونیة مغلقة في الریاض قمة مجموعة ا
یوم الخمیس. صورة لرویترز من الدیوان الملكي السعودي.ودعت 
السعودیة، التي ترأس المجموعة حالیا، لعقد قمة استثنائیة عبر دائرة 
تلفزیونیة في ظل انتقادات لبطء استجابة المجموعة ألزمة تفشي فیروس 

أكثر من نصف ملیون شخص على مستوى العالم  كورونا الذي أصاب
ألفا ومن المتوقع أن یؤدي لركود عالمي.وقال  ٢٤وأودى بحیاة نحو 

العاھل السعودي الملك سلمان في كلمة االفتتاح إن دول المجموعة یتعین 
أن تركز على استئناف التدفق الطبیعي للسلع والخدمات، بما في ذلك 

كذلك العمل على استعادة الثقة في االقتصاد اإلمدادات الطبیة الحیویة، و
بضخ أكثر ”العالمي في أقرب وقت ممكن.وقالت المجموعة إنھا ستقوم 

من خمسة تریلیونات دوالر في االقتصاد العالمي، وذلك كجزء من 
السیاسات المالیة والتدابیر االقتصادیة وخطط الضمان المستھدفة لمواجھة 

نرحب ”كما قال البیان “.ة والمالیة للجائحةاآلثار االجتماعیة واالقتصادی
بالخطوات التي اتخذھا كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك 
الدولي لدعم الدول التي تحتاج مساعدة وذلك باستخدام كافة األدوات 

  “. بأقصى حد

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,377.00  0.79% السعودیة

 DFMGI 1,816.00 -0.86%  دبي
 ADI 3,879.00 2.87% ابوظبي
 MARKET-IXP 52.78 -2.58% الكویت

 BSEX 5,106.00 -3.05% البحرین
 GENERAL 8,431.00 -0.57% 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  -0.03 أمریكا
 NASDAQ 7,502.38 -3.79% أمریكا

 FTSE 100 5,438.29 -1.31% لندن
 DAX 9,734.64  1.06% أمانیا

 Nikkei 225 19,084.97  -1.57% الیابان
 %0.28- 1,618.70 األوقیةسعر  الذھب (دوالر)

 %6.74- 23.26 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %4.52  1.85 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  



 

 

  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.  98.9  %105.6  7.36  شراء  3,196.9  3.58  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %272.6  20.23  شراء  2,949.9  5.43  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.7  6.7 %35.0 9.18  شراء 212.2 6.80  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 -بنك الكویت الوطني 

  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  للصناعات الغذائیةجھینة 

  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

(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  لجزیرة للفنادق والسیاحةا  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  ت المھنیةالوطنیة لالسكان للنقابا  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  ثروة كابیتال القایضة لالستثمارات المالیة  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  ریكاب لالستثمارات المالیة  ٣٠/٠٣/٢٠٢٠
  محافظة الجیزة -السادس من أكتوبر

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

واالنتاج الزراعى شمال الصعید للتنمیة   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  ماویاتكفر الزیات للمبیدات والكی  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 –

طریق المعادى / العین  ٣٠مصنع القطامیة ك  –لالسمنت بالمقر الرئیسى لشركة السویس   عادیة  أسمنت حلوان  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  السخنة

طریق المعادى / العین  ٣٠مصنع القطامیة ك  –بالمقر الرئیسى لشركة السویس لالسمنت   عادیة  اسمنت بورتالند طرة المصریة  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  السخنة

  القاھرة –مصر الجدیده  -ش بیروت  ٥١السابع بالعقار بالدور   عادیة  . للوساطة في االوراق المالیةE.S.Bاصول   ٣١/٠٣/٢٠٢٠

االسماعیلیة الجدیدة للتطویر والتنمیة   ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  شركة منقسمة-العمرانیة

مركز فاید  -بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابیوم طریق االسماعیلیة السویس الصحراوي   عادیة
  االسماعیلیة –

مركز فاید  -بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابیوم طریق االسماعیلیة السویس الصحراوي   عادیة  ناالسماعیلیة مصر للدواج  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  االسماعیلیة –

  القاھرة الجدیدة –التجمع الخامس  –شارع التسعین  ٨١بمقر المركز الرئیسى للبنك بالعنوان   عادیة  مصر -البنك االھلى المتحد   ٣١/٠٣/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الدولیة للصناعات الطبیة ایكمي  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

طریق مصر االسكندریة  ٦٤فدان قطعة  ٧٥مشروع  –بمقر الشركة بأبو رواش 
  ٢٨الصحراوى الكیلو 

  القاھرة الجدیدة –التجمع الخامس  –القطاع االول  – ٢٧بمبنى السویدى الیكتریك بالقطعة   عادیة  السویدى الیكتریك  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  المنطقة الصناعیة –بمقر مصانع الشركة بمدینة بلبیس   عادیة  الشرقیة الوطنیة لالمن الغذائي  ٣١/٠٣/٢٠٢٠

الشمس بیرامیدز للفنادق والمنشأت   ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  السیاحیة

 –البرج الشمالى  –ابراج نایل سیتى  –كورنیش النیل  ٢٠٠٥بمكتب رئیس مجلس االدارة   عادیة
  القاھرة -رملة بوالق  ٣٠الدور 

  جیزة –الدقى  -شارع زمزم  ١٦بمقر الشركة الكائن   عادیة  العالمیة لالستثمار والتنمیة  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة -النزھة  –حي الملتقى العربي  ٢٤٠بفرع الشركة قطعة   عادیة  سیرامیكا ریماس -العربیة للخزف   ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  المعادى –تقسیم الالسكى  –ز احمد كامل  ١بالعنوان   ةعادی  المؤشر للبرمجیات ونشر المعلومات  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة –االمیریة  –ش السواح  ٨بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة ممفیس لالدویة   عادیة  النیل لالدویة والصناعات الكیماویة  ٣١/٠٣/٢٠٢٠

غیر و عادیة  بنك قناة السویس  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  الحدیثة الصوتیة أو األلكترونیةبواسطة تقنیات االتصال   عادیة

غیر و عادیة  بنك كریدي اجریكول مصر  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  ) بالتجمع الخامس القاھرة الجدیدة ١٣ – ٩مقر البنك الكائن بالقطع (  عادیة

غیر و عادیة  سبید میدیكال  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

طریق مصر  ٤٧من القطعة  ١بمقر مستشفى سبید بالعبور و الكائنة فى القطعة رقم 
  مدینة العبور –االسماعیلیة الصحراوى سوق العبور 

  باالضافة الى امكانیة التصویت االلكترونى Video Conferenceعن طریق   عادیة  عتاقة -مصر الوطنیة للصلب   ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة –االمیریة  –ش السواح  ٨ممفیس لالدویة بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة   عادیة  ممفیس لالدویة والصناعات الكیماویة  ٣١/٠٣/٢٠٢٠

  



 

 

  )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 61.1 -2.24 26.34- 1,129,118 68,935,512 87.10 51.20 43.47% (مصر)

ایسترن  -الشرقیة 
 EAST 12.30 0.24 18.65- 1,125,911 13,798,092 18.78 9.99 7.34% كومباني

مجموعة طلعت 
 EKHO 0.94 -2.19 27.36- 116,603 109,590 1.59 0.82 5.25% مصطفى القابضة

القابضة المصریة 
 TMGH 5.23 -2.79 35.43- 5,202,588 27,442,066 12.00 4.04 4.31% الكویتیة

 HRHO 8.23 -0.96 50.89- 2,185,929 18,038,816 20.60 6.54 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ 
 SWDY 7.60 -1.55 32.20- 2,217,676 16,856,692 16.60 5.24 3.98% ھیرمس القابضھ

بنك كریدي اجریكول 
 CLHO 4.50 -1.10 22.68- 1,217,479 5,478,786 7.06 3.78 2.94% مصر

 CIEB 32.00 0.00 26.44- 165,279 5,288,823 48.10 31.06 2.68% المصریة لالتصاالت
جھینة للصناعات 

 JUFO 5.99 -0.17 30.35- 527,444 3,162,831 13.70 5.13 2.20% الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 MNHD 3.04 0.33 37.19- 3,655,908 11,120,550 6.05 2.40 2.20% والتعمیر
القلعة لالستشارات 

 ETEL 10.40 -0.29 1.96 269,730 2,813,683 15.30 7.40 2.10% اسھم عادیة -المالیھ 
السادس من اكتوبر 

 ISPH 7.90 -1.50 16.84- 174,137 1,380,982 11.45 5.99 1.99% -واالستثمارللتنمیھ 

 CIRA 9.99 -0.10 28.03- 1,321,105 12,746,507 14.00 9.16 1.85% ابن سینا فارما
القاھره لإلستثمار و 

 ORAS 67.03 -2.77 32.98- 8,425 570,765 111.00 50.05 1.68% التنمیة العقاریھ
شركة مستشفي 

 OCDI 9.21 0.99 30.39- 835,752 7,734,920 17.75 6.10 1.62% كلیوباترا

 CCAP 1.09 -2.07 55.77- 12,674,192 13,826,316 4.04 0.81 1.49% بالم ھیلز للتعمیر
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 3.40 -2.30 85.45- 2,020,187 6,891,842 9.73 2.61 1.32% والتعمیر
اوراسكوم 

 SKPC 5.50 -0.18 38.55- 695,269 3,798,559 18.43 4.44 1.24%كونستراكشون بي ال 
النساجون الشرقیون 

 PHDC 1.05 0.19 40.17- 7,593,794 7,947,661 2.75 0.79 1.19% للسجاد
االسكندریة للزیوت 

 AMOC 2.13 -0.93 41.16- 968,385 2,045,360 6.27 1.41 1.12% المعدنیة
سیدى كریر 

 AUTO 1.65 -0.08 56.46- 3,448,492 5,744,521 5.03 1.43 1.05% للبتروكیماویات
بایونیرز القابضة 
 PIOH 3.03 2.71 42.40- 4,477,641 13,422,717 7.65 2.38 0.80% لألستثمارات المالیة

 ESRS 5.43 -1.81 47.28- 1,422,923 7,755,210 18.00 4.06 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 2.37 -4.44 64.09- 3,951,241 9,436,174 7.92 2.01 0.78% إعمار مصر للتنمیة

 EMFD 2.61 -1.88 8.10- 1,176,606 3,153,103 3.72 2.13 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.33 3.10 38.67- 67,877,618 22,281,936 0.75 0.28 0.62% القابضھ
المصریة للمنتجعات 

 EGTS 1.50 0.27 37.46- 1,053,605 1,600,111 3.25 0.96 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 3.58 1.13 33.21- 823,831 2,891,309 6.44 2.43 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.40 -0.25 32.89- 3,453,981 1,369,495 0.85 0.35 0.25%  كیما -المصریة 
الحدید والصلب 

 DSCW 0.82 0.49 52.81- 13,941,856 11,444,649 1.63 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 شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة
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