
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٣١/٠٣/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  9,521.43 -2.45% -26.96% 424,351,232 122,512,135 268,365,022,691مؤشر (

 EGX 50(  1,323.70 -1.20% -38.42% 455,761,216 157,348,379 331,779,161,053مؤشر (
 EGX 70(  981.16 0.31%  -23.20% 94,270,424 55,892,471 159,258,520,468مؤشر (
 EGX 100(  1,022.93 -1.47% -40.78% 518,621,632 178,404,606 427,623,543,159مؤشر (

  عناوین االخبار
 ١٫٥ت للمبیدات یقرون توزیع كوبون بـفر الزیامساھمو ك 

  جنیھ للسھم
 قرشاً  ٢٥مساھمو الدلتا للسكر یقرون توزیع كوبون نقدي بـ  
  ٢٫٥مساھمو فیركیم مصر یُقرون توزیع كوبون نقدي بقیمة 

  جنیھ للسھم
  للسھمقرشاً  ٥٥مساھمو سودیك یُقرون توزیع كوبون  
  ٢٠١٩ل خال %٢٤أرباح الكابالت الكھربائیة تصعد  
 سبید میدیكال تبرم اتفاقیة للمساھمة في تأسیس شركة جدیدة  
  تابعة لـ"برایم القابضة" تستحوذ على وحدة االستشارات لدى

 "برادایم انفست"
  ٢٠٢١/٢٠٢٠"المالیة" تكشف تفاصیل موازنة  
  مصر تلزم شركات المستلزمات الطبیة بتورید إنتاجھا لھیئة

  الشراء الموحد 
 أسھم األدویة والزراعة  ت الحكومیة بدعمتعلیمات للكیانا

  والتكنولوجیا فى البورصة 
  طارق عامر: الجھاز المصرفي ساند القطاع االقتصادي بقوة لم

  تحدث من قبل
 عمل عن بعد مع البورصة تنتھي من تطویر أنظمة إلكترونیة لل

  أطراف السوق المختلفة 
 اح المركزي األوروبي یطالب البنوك بوقف توزیعات األرب  
 الصین تخفض الفائدة على "الریبو العكسي" بشكل مفاجئ  
  جولدمان ساكس یتوقع تغیر قواعد اللعبة في قطاع النفط

  ة كورونابسبب أزم

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٨  ١٠٠  ٧٨  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة
  جنیھ للسھم ١٫٥مساھمو كفر الزیات للمبیدات یقرون توزیع كوبون بـ

اعتمدت الجمعیة العامة العادیة لشركة كفر الزیات للمبیدات والكیماویات، 
إجراء توزیعات نقدیة على المساھمین عن أرباح العام الماضي.وأوضحت 

في بیان لبورصة مصر یوم االثنین، أن العمومیة أقرت توزیع الشركة 
ترح مجلس جنیھ للسھم عن أرباح الماضي.واق ١٫٥كوبون نقدي بواقع 

ملیون جنیھ على المساھمین عن  ١٨إدارة الشركة في وقت سابق ، توزیع 
جنیھ  ١٫٥، بواقع ٢٠١٩دیسمبر  ٣١أرباح السنة المالیة المنتھیة في 

عمومیة على تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة عن للسھم.وصدقت ال
معیة العام الماضي، وقررت إبراء ذمة المجلس عن الفترة.وقررت الج

 ٣أعضاء لملجس إدارة الشركة لدورة أخرى مدتھا  ٨انتخاب 
ملیون جنیھ  ٢٦٫٩، صافي ربح بلغ ٢٠١٩سنوات.وحققت الشركة خالل 

ملیون جنیھ أرباح  ٦١٫١، مقابل ٢٠١٩منذ بدایة ینایر حتى نھایة دیسمبر 
ً لتسجل ٢٠١٩  ٦٧١٫٩.وانخفضت إیرادات الشركة خالل الفترة ھامشیا

ملیون جنیھ خالل  ٦٨٤٫١، مقابل ٢٠١٩نھایة دیسمبر ملیون جنیھ ب
  المصدر: مباشر.٢٠١٨

  قرشاً  ٢٥مساھمو الدلتا للسكر یقرون توزیع كوبون نقدي بـ

لتوزیعات شركة الدلتا للسكر، على قائمة اوافقت الجمعیة العامة العادیة ل
.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر ٢٠١٩المقترحة بصافي أرباح 

ملیون جنیھ على  ٣٥٫٥ین، إن الجمعیة اعتمدت توزیع یوم االثن
ً للسھم.كما اعتمدت الجمعیة تشكیل مجلس  ٢٥المساھمین، بواقع  قرشا

ً من مطلع ینایر سنوات تب ٣اإلدارة في دورتھ الجدیدة لمدة  دأ
الماضي.ووافقت الجمعیة غیر العادیة على تعدیل بعض مواد النظام 

ملیون  ٤٢٫٩كة سجلت صافي ربح بلغ األساسي وھي:یشار إلى أن الشر
 ٣٤٣٫٧٤حتى نھایة دیسمبر الماضي، مقابل  ٢٠١٩جنیھ منذ بدایة ینایر 

ادات الشركة .وتراجعت إیر٢٠١٨ملیون جنیھ أرباح خالل العام السابق لھ 
، مقابل ٢٠١٩ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر  ٢٫٣٦لتسجل  ٢٠١٩خالل 
.وعزت الشركة تراجع ٢٠١٨ھ ملیار جنیھ خالل العام المنصرم ل ٢٫٤٢

ینایر  ٢٧أرباحھا إلى انخفاض صافي الربح عن مشروع القوائم بجلسة 
؛ إلجراء بعض التسویات على المصروفات واإلیرادات والمخزون ٢٠٢٠

ً لمراجعة مراقبي الجھاز المركزي للمحاسبات.طبق   المصدر: مباشر ا

  جنیھ للسھم ٢٫٥مساھمو فیركیم مصر یُقرون توزیع كوبون نقدي بقیمة 

اعتمدت الجمعیة العامة العادیة لشركة فیركیم مصر لألسمدة والكیماویات، 
مشروع توزیع أرباح العام الماضي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة 

ملیون جنیھ على  ٤٣٫٨٧م االثنین، أن العمومیة أقرت توزیع مصر، یو
للسھم.وصدقت العمومیة على جنیھ  ٢٫٥المساھمین بواقع كوبون نقدي 

تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة عن العام الماضي، وقررت إخالء 
مسؤولیة المجلس عن الفترة.كما قررت الجمعیة إعادة تشكیل وتوصیف 

اإلدارة الستكمال دورتھ الحالیة لیصبح كالتالي:وعلى اختصاصات مجلس 
) من النظام ٤تعدیل المادة ( صعید العمومیة غیر العادیة، اعتمدت الجمعیة

ً بلغت ٢٠١٩األساسي.وحققت الشركة خالل  ملیون جنیھ  ٢٥٫٦٨، أرباحا
ملیون  ١٩٫٨، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر 

ً لتبلغ  ٢٠١٩.وانخفضت إیردات الشركة خالل ٢٠١٨جنیھ في  ھامشیا
ملیون جنیھ في  ١٢٠٫٣ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٩٩٫٨٣

  المصدر: مباشر .٢٠١٨

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

   ١١٫٤٥    ٣٫٣١  سوھاج الوطنیة
   ١٠٫٠٠    ٤٫١٨  مصر لصناعة الكیماویات

  ٩٫٩٩    ١٫٦٤  لیفت سالب مصر
  ٩٫٩٩    ٣٧٫٨٨  لتوطین التكنولوجیالسویس قناة ا

  ٩٫٩٨    ١٫٢٤  اجواء

 

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

 -٤٨٫٠٠    ٠٫٥٢   شمال إفریقیا لالستثمار العقاري
 -١٠٫٠٠    ٤٥٠٫٠٠  العز الدخیلة للصلب

 -٩٫٩٥    ١٣٫٧٦  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة
 -٩٫٨٨    ٥٫٢٠  دومتي

 -٩٫٦٦    ١٢٫٩٠  مصر بنى سویف لالسمنت

  

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

  ٥٩٫٢٠    ١٧٧،٦٥٧،٤٠٨  البنك التجاري الدولي
  ١٢٫٣٠    ٥٧،١٣٨،٦٨٤  ایسترن كومباني
  ٤٫٩٧    ١٩،٨١٣،٧٣٨  طلعت مصطفى

  ٥٨٫٢٥    ١٨،٦٤٨،٨٠٤  ایبكو
  ٠٫٣٢    ١٦،٥٨٧،٦٣٥  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  

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

  ٠٫٣٢    ٥٠،٩٥٨،٥٢٩  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٢٣    ٢٤،٤٠٢،٣٨٧  العربیة لالستثمارات

  ١٫٠٧    ١٠،١١٥،٠٤٧  القلعة
  ٠٫٨٠    ٩،٦٠٨،٤٣٥  دایس

  ١٫٠٥    ٥،٧٤٨،٩٦٣  بالم ھیلز

  
   حیث قیمة التداولأكبر خمس قطاعات من 
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ً للسھم ٥٥مساھمو سودیك یُقرون توزیع كوبون    قرشا

وافقت الجمعیة العامة العادیة لشركة السادس من أكتوبر للتنمیة واالستثمار 
ً على كل  ٥٥لى توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بواقع (سودیك)، ع قرشا

یوم االثنینن إن الجمعیة وافقت رصة مصر سھم.وقالت الشركة في بیان لبو
ملیون جنیھ جنیھ على المساھمین.وأضافت، الربح  ١٩٢٫٠٤٨على توزیع 

 ٤٦٢٫٢ملیون جنیھ، على أن یتم ترحیل  ٦٨٣٫٢٣٧القابل للتوزیع یبلغ 
اعتمدت الجمعیة استقالة ھاني صالح محمد سري الدین ملیون جنیھ.و

ً من  ریل المقبل.ووافقت أب ١كعضو ورئیس لمجلس اإلدارة اعتبارا
من النظام  ٤الجمعیة العامة غیر العادیة على تعدیل المادة 

ً بلغت  ٢٠١٩األساسي.وحققت الشركة خالل  ملیون جنیھ  ٧٢١٫٢٤أرباحا
 ٤٥٠٫٩بل أرباح بلغت ، مقا٢٠١٩ إلى دیسمبر خالل الفترة من ینایر

عت ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتف٢٠١٨ملیون جنیھ في 
ملیار جنیھ، مقابل  ٥٫٣٣إیرادات نشاط الشركة خالل العام الماضي إلى 

.وحققت سودیك إجمالي مبیعات ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٣٫٧إیرادات بلغت 
.وعلى مستوى ٢٠١٨ئة عن بالما ٣٢ملیار جنیھ بنمو  ٧٫٣وصلت إلى 

ً بلغت  ملیون جنیھ،  ١٩٥٫١٣األعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحا
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٩٣٫٥قابل خسائر بلغت م

  ٢٠١٩خالل  %٢٤أرباح الكابالت الكھربائیة تصعد 

 كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة الكابالت الكھربائیة المصریة، عن
بالمائة على أساس  ٢٣٫٧العام الماضي، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 

یوم االثنین، أنھا  یان لبورصة مصر،سنوي.وأوضحت الشركة في ب
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ١٦٦٫٧٧سجلت صافي ربح بلغ 

ً خالل  ١٣٤٫٨١دیسمبر الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
ملیار  ٢٫٠٣الشركة خالل العام الماضي لتسجل  .وتراجعت مبیعات٢٠١٨

العام السابق لھ.وفي  ملیار جنیھ خالل ٢٫١٧جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل 
ملیار  ١٫٦٤لتسجل  ٢٠١٩المقابل تراجعت تكلفة مبیعات الشركة خالل 

.وعلى صعید القوائم المستقلة، ٢٠١٨ملیار جنیھ خالل  ١٫٧جنیھ، مقابل 
ملیون  ٣٥٫٦٧المستقلة خالل العام الماضي لتسجل  ارتفعت أرباح الشركة

ً خالل ملیون جنیھ  ١٦٫٦٦جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  أرباحا
ً ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل التسعة أشھر األولى من ٢٠١٨ ، أرباحا
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر الماضي،  ١١٦٫١٨بلغت 

، مع ٢٠١٨بالفترة المقارنة من  ملیون جنیھ ٨٧٫٨مقابل أرباح بلغت 
  المصدر: مباشر األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سبید میدیكال تبرم اتفاقیة للمساھمة في تأسیس شركة جدیدة

أبرمت شركة سبید میدیكال اتفاقیة مساھمین بغرض تأسیس شركة 
بالمائة  ٣٠جدیدة باسم "برایم سبید للخدمات الطبیة بنسبة مساھمة 

الحدیثة من راس مال الشركة الجدیدة، بالشراكة مع شركة الحلول 
ورجل األعمال تامر وجیھ رئیس مجلس إدارة مجموعة برایم 
مصر ورجلي االعمال محمود فراج وأیمن صبري وآخرون.وقالت 
سبید في بیان للبورصة المصریة الیوم االثنین، إن تأسیسي الكیان 

لول لمسعادة الدولة المصریة في جھودھا الجدید یھدف إلى إیجاد ح
ل في شراكات استراتیجیة بھدف التوسع الطبیة الراھنة، والدخو

ووصول الخدمات الطبیة للعمالء في أنحاء الجمھوریة.وحققت 
ً بلغت  ٢٠١٩سبید خالل  ، ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ١٧٫٠٩أرباحا

ي ، مع األخذ ف٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٢٫٧مقابل أرباح بلغت 
ط االعتبار حقوق األقلیة.وفي العام الماضي ارتفعت إیرادات نشا

، مقابل إیرادات بلغت ٢٠١٩ملیون جنیھ في  ٨٣٫٨٩الشركة إلى 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٦٣٫١٦

تابعة لـ"برایم القابضة" تستحوذ على وحدة االستشارات لدى 
 "برادایم انفست"

یة راع االستثماریة للترویج وتغطأعلنت شركة برایم كابیتال الذ
قابضة لالستثمارات المالیة عن االكتتابات لدى شركة برایم ال

استحواذھا على وحدة االستشارات لدى برادایم انفست.وأضافت 
الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم، أن برایم كابیتال قامت بدمج 

ت الشركة العملیات الجاریة لشركة برادایم وفریق عملھا إلیھا.ولفت
ً للش ً تنفیذیا ركة، وشریف إلى أنھ تم تعیین حسین عبدالحیم رئیسا

یشار إلى .بلبل بوظیفة العضو المنتدب لالندماجات واالستحواذات
ملیون  ١١٫٦٣أن الشركة حققت خالل العام الماضي خسائر بلغت 

ملیون جنیھ في  ٣٢٫٢٣جنیھ، مقابل أرباح بلغت 
 ٦٢٫٣٥إلى  ٢٠١٩خالل .وانخفضت إیرادات الشركة ٢٠١٨

ون جنیھ في ملی ٩٩٫٧ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 
، حققت ٢٠١٩.وعلى مستوى األعمال المستقلة خالل ٢٠١٨

 ٢٢٫٤٦ملیون جنیھ خسائر، مقابل أرباح بلغت  ٩٫٩٩الشركة 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ في 

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
  ٢٠٢١/٢٠٢٠فاصیل موازنة "المالیة" تكشف ت

أعلنت وزارة المالیة أمس أبرز أرقام مشروع موازنة العام المالي 
، والتي من المقرر أن تشھد ارتفاع مخصصات الصحة ٢٠٢١/٢٠٢٠

والتعلیم واألجور والرعایة االجتماعیة. ووفقا لحساباتنا سیرتفع اإلنفاق 
یر المالیة محمد ، فیما أعلن وز%٩الحكومي خالل العام المقبل بنسبة 

ھا ستكون "أكبر موازنة في تاریخ مصر". وقال الوزیر إنھ معیط أن
 ٨ملیارات جنیھ لزیادة حد اإلعفاء الضریبي من  ٤سیجري تخصیص 

 ١٫٣اإلیرادات المستھدفة سترتفع إلى نحو ألف جنیھ. ١٥آالف جنیھ إلى 
ازنة العام ملیار جنیھ تقریبا مقارنة بمو ٢٠٠تریلیون جنیھ بزیادة تبلغ 

عجز الموازنة المستھدف سیتراجع إلى .٢٠٢٠/٢٠١٩اري المالي الج
في الموازنة  %٧٫٢نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة بـ  %٦٫٣

تریلیون  ١٫٧١اإلنفاق العام: تتوقع الحكومة ارتفاع اإلنفاق لیبلغ الحالیة.
نة ون جنیھ في الموازتریلی ١٫٥٧جنیھ خالل العام المالي المقبل، مقارنة بـ 

زیادة األجور بنسبة . ومن أبرز األرقام األخرى:%٩الحالیة، بزیادة 
ملیار جنیھ في العام  ٣٠١ملیار جنیھ، مقارنة بـ  ٣٣٥لتبلغ  %١١٫٣

ملیار  ٩٥٫٧زیادة موازنة الصحة بنحو الثلث لتصل إلى المالي الجاري.
 %٦٤دة ار جنیھ، بزیاملی ٢٨٠٫٧زیادة االستثمارات الحكومیة لتبلغ جنیھ.

 ٧زیادة حجم المساندة التصدیریة إلى عن موازنة العام المالي الجاري.
زیادة ملیارات جنیھ في العام المالي الجاري. ٦ملیارات جنیھ، مقارنة بـ 

 ١٩ملیار جنیھ، إلى جانب  ١٧٠التأمینات والمعاشات لتبلغ مخصصاتھا 
مج "تكافل تماعي وبرناملیار جنیھ تخصص لصالح معاشات الضمان االج

 ١٠٠٫٢زیادة االعتمادات المخصصة للسلع والخدمات لتبلغ وكرامة".
 ٥٫٧لتبلغ  %٧٠زیادة مخصصات اإلسكان االجتماعي بنسبة ملیار جنیھ.
أسعار البترول: اعتمد مشروع موازنة العام المالي المقبل ملیار جنیھ.

معتمد عند السعر الدوالر للبرمیل، مقارنة ب ٦١متوسط سعر البترول عند 
دوالر في الموازنة الحالیة. وتعد أسعار البترول العالمیة حالیا أقل  ٦٨

بكثیر من تلك التوقعات، إذ یتداول خام برنت والخام األمریكي عند مستوى 
دوالر. وأوضح وزیر المالیة أن سعر البترول المرتفع  ٢٠أعلى قلیال من 

حالیا یأتي للتحوط ضد أي الفعلیة المعتمد في الموازنة مقارنة باألسعار 
زیادات محتملة في سوق النفط العالمیة. وقال معیط في تصریحات 
تلفزیونیة أمس "الزم أحصن الموازنة وإال لو زاد سعر برمیل البترول 

  المصدر: إنتربرایزھتعمل إیھ".

مصر تلزم شركات المستلزمات الطبیة بتورید إنتاجھا لھیئة الشراء 
   الموحد
رة التجارة والصناعة المصریة، إلزام الشركات المصریة وزا قررت

المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبیة، بتورید منتجاتھا ومخزونھا، إلى 
 ٣الھیئة المصریة للشراء الموحد واإلمداد والتموین الطبي وذلك لمدة 

أشھروبحسب القرار الصادر، یوم االثنین، فإن التوریدات تتضمن البدل 
، قناع واقي، N 95جوانتیات التیكس، ماسك جراحي، ماسك  قیة،الوا

نظارة واقیة.وقد نص القرار على إلزام المصانع والشركات والجھات 
الموردة للمستلزمات الوقائیة والملتزمة بعقود تورید مع وزارة الصحة 
والسكان وجھاتھا وھیئاتھا التابعة وكذلك المستشفیات الجامعیة بتورید تلك 

للھیئة المصریة للشراء الموحد.وقالت وزیرة الصناعة، إن ناف األص
القرار یأتي في إطار تنفیذ خطة الدولة لتوفیر احتیاجات القطاع الطبي من 
ھذه المنتجات وذلك في إطار اإلجراءات االحترازیة التي أقرتھا الحكومة 

مع، لمواجھة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد.وأشارت نیفین جا

  
والزراعة تعلیمات للكیانات الحكومیة بدعم أسھم األدویة 

   والتكنولوجیا فى البورصة
یوجھ شركات إدارة أصولھ باستثمار السیولة » االستثمار القومى«

  النقدیة فى سوق األوراق المالیة

قالت مصادر بالمجموعة الوزاریة االقتصادیة إن حزمة تحفیز 
البورصة التى تم إطالقھا تتضمن التركیز على الشركات العاملة فى 

، مثل األدویة والتصنیع الزراعى والتكنولوجیا، التى القطاعات الحیویة
ن أزمة فیروس كورونا.وأضافت تراھن علیھا الدولة للعبور م

المصادر أن التعلیمات لن تقتصر على قیام البنك المركزى بمساندة 
لكنھا تشمل دخول الجھات الحكومیة التى تمتلك سیولة البورصة فقط، و

أسھم الشركات العاملة فى تلك  مالیة وصنادیق استثمار فى دعم
االستثمار القطاعات.وقال محمود منتصر، الرئیس التنفیذى لبنك 

إنھ وجھ شركات إدارة أصولھ فى سوق األوراق » المال«القومى، لـ
التداول، على أن یتم ذلك بشكل  المالیة لدعم البورصة ورفع مستویات

لقومى فى شركات تدیر محفظة االستثمار ا ٨احترافى.وأضاف أن 
ملیار جنیھ لعبت  ٢٠البورصة، مؤكدا أن مبادرة البنك المركزى لضخ 

حوریا فى تحقیق انتعاشة الفترة الماضیة .وتسعى الحكومة دورا م
ونا، بعدما لتحفیز االقتصاد المصرى وانتشالھ من أزمة فیروس كور

ملیار جنیھ  ٢٠أصدر الرئیس عبد الفتاح السیسى تعلیمات بتخصیص 
ك المركزى لدعم البورصة، وتم اإلعالن عن خفض ضریبة من البن

الرأسمالیة التى كان من المقرر تطبیقھا الدمغة وإرجاء ضریبة األرباح 
 ٣ضخ » مصر«و» األھلى المصرى«مایو المقبل، وأعلن بنكا 

فى البورصة.ونجحت مبادرات البنك المركزى  ملیارات جنیھ
رصة من عثرتھا األسبوع والحكومة األسبوع الماضى فى إقالة البو

المنقضى الذى حققت فیھ السوق مكاسب قیاسیة بصعود المؤشر 
ملیار  ٣٥٫٢وربح رأس المال السوقى  ٧٫٦لرئیسى نحو %ا

   المصدر: المالجنیھ.

إلكترونیة للعمل عن بعد مع أطراف البورصة تنتھي من تطویر أنظمة 
   السوق المختلفة

إلتمام أعمالھا عن بعد وموظفي  جاھزة” التكوید”و” العضویة“قطاعات 
  ورصة یعملون عن بعدالب

فرید: متابعة دوریة للتطورات.. واألولویة الستمرار النشاط بكفاءة 
  وسالمة للموظفین

اللكترونیة المساعدة أنظمتھا ا“انتھت إدارة البورصة من تطویر كافة 
على النحو الذي یسمح باستمراریة عمل قطاعات البورصة ” للتداول

كافة أطراف السوق وكذا الموظفین وذلك عن بعد، وبما ال یخل  مع
ال المطلوبة.وذلك في إطار حرص إدارة بسرعة وكفاءة انجاز األعم

كافة البورصة على استمراریة النشاط في سوق األوراق المالیة وتذلیل 
العقبات وكذلك ضمان استقرار التعامالت التي تتم بین قطاعات 

ق المختلفة وسرعة وسھولة تنفیذھا.وتأتي ھذه البورصة وأطراف السو
ً لجھود إدارة البورصة ال مصریة لدعم جھود الدولة الخطوة استكماال

الرامیة إلى تعلیق كافة التجمعات للحد من مخاطر انتشار فیروس 
جد وذلك مع الحفاظ على استمراریة نشاط كافة كورونا المست

المؤسسات.حیث سبق ذلك تطویر البورصة من خالل شركة مصر 



 

 

أنھ تم عقد اجتماع موسع منذ یومین مع ممثلي عدد من الجھات إلى 
الحكومیة والرقابیة المعنیة إلى جانب رؤساء عدد من ممثلي شركات 
المستلزمات الطبیة في مصر.وأوضحت أنھ تم االتفاق على ضرورة وضع 
آلیة فعالة لضمان تورید الكمیات الالزمة من المستلزمات الطبیة لتلبیة 

قطاع الطبي في مصر من خالل تحدید جھة واحدة الستالم ت الیاجااحت
كافة الكمیات المنتجة من المصانع، وھي الھیئة المصریة للشراء الموحد 
واإلمداد والتموین الطبي.وأكدت أن الھیئة ستتولى بدورھا التورید لكافة 
 المستشفیات الحكومیة والجامعیة، وھو األمر الذي یسھم في ضمان تلبیة

ت المستشفیات من ھذه المنتجات خاصة في ظل زیادة معدالت یاجااحت
الطلب خالل ھذه المرحلة الدقیقة.وأشادت وزیرة التجارة والصناعة 
بالدور الوطني الذي تقوم بھ الشركات المحلیة في زیادة معدالت اإلنتاجیة، 
مؤكدة حرص الوزارة على تقدیم المزید من التیسیرات أمام المصانع 

تعلق بسرعة اإلفراج عن مستلزمات االنتاج من الموانئ ما یة فیخاص
  المصدر: مباشر والجمارك لضمان عدم توقف عجلة اإلنتاج بھذه المصانع.

طارق عامر: الجھاز المصرفي ساند القطاع االقتصادي بقوة لم تحدث 
 من قبل

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الدولة المصریة 
بنك المركزي، اتخذت عدة إجراءات لحمایة االقتصاد وال كومةوالح

والمتعاملین بھ والمؤسسات، منذ بدایة أزمة كورونا، وتصدر قرارات 
جدیدة بشكل یومي.وأوضح في مداخلة لبرنامج على مسئولیتي بقناة صدى 

ملیون عمیل من األفراد،  ٢١البلد، أمس، أن القطاع المصرفي لدیھ نحو 
خاص، إلى جانب شركات قطاع األعمال العام طاع كة قألف شر ١٩٢و

والقطاع الحكومي، یتابعون عن كثب مدى التطورات واإلجراءات 
المتخذة.وردا على سؤال حول دوافع قرار الحد األقصى لإلیداع والسحب 
النقدي، قال عامر: ھذا جزء من مجموعة قرارات، عندما بدأت األزمة 

والوكاالت العالمیة أقرت بذلك،  لیینالدواستبقنا األحداث والمراقبین 
وتوجھنا األساسي ھو حمایة العمالة والموظفین في شركات القطاع 
االقتصادي، وكل القرارات التي تم اتخاذھا تدور حول ھذا الھدف.وأضاف 
عامر، أنھ تم اتخاذ قرارات كثیرة والدفع فیھا بإمكانیات عالیة، وساند 

وة لم تحدث من قبل، بھدف تخفیف ي بقتصادالجھاز المصرفي القطاع االق
األعباء المالیة عن الشركات اضطربت أسواقھا خالل فترة األزمة، حتى 
یتوفر لدیھا اإلمكانیات لالحتفاظ بالعمالة.وقال محافظ البنك المركزي، أنھ 
تم إزاحة كافة األعباء المالیة عن الشركات واألفراد في كافة القطر 

الب البنوك كافة األفراد والمؤسسات ن تط، ولأشھر ٦المصري، لمدة 
سواء كبرى أو صغیرة أو متوسطة، والھیئات الحكومیة وشركات قطاع 
األعمال العام بسداد أي مستحقات خالل ھذه الفترة.وأضاف عامر، أن 

تریلیون جنیھ،  ١٫٨إجمالي حجم الدیون المؤجل سداد أقساطھا وفوائدھا 
ملیار  ٨٠٠ار للقطاع الخاص وملی ٦٠٠وملیار قروض أفراد،  ٤٠٠منھا 

للقطاع الحكومي وشركات قطاع األعمال العام.وتابع عامر: تأجیل سداد 
المستحقات یوفر سیولة للمؤسسات تساعدھا على مواصلة عملھا 
واالحتفاظ بالعمالة لدیھا، كما تم خفض الفائدة على المقترضین من األفراد 

قتراض.ولفت محافظ اال عباءنقاط مئویة مما یخفف أ ٣والشركات 
المركزي، إلى تدشین مبادرة لألفراد المتعثرین وتم اسقاط دیون عنھم 

ملیارات جنیھ تشمل نصف أصل الدین إلى جانب الفوائد المھمشة،  ٩بقیمة 
  ملیار جنیھ دیون. ٤٠أما شركات القطاع الخاص فاستفادت بإسقاط 

  

لتمكین الشركات من عقد ” E-Magles“لنشر المعلومات نظام 
ً الستمراریة العمل والنشاط اتساقا مع اإلطار  اجتماعاتھا الكترونیا

ً القانوني المنظم لذلك.وتضمنت الخدمات المتاحة ل لعمل عن بعد وفقا
لألنظمة المساعدة للتداول والتي تم تطویرھا من قبل إدارة البورصة، 

ونظام العضویة االلكتروني ” تكوید العمالء” نظام إدارة المستثمرین
وعلى شركات “. OMNI“والمالءة المالیة ونظام الحسابات المجمعة 

مع إدارة  السمسرة الراغبة في العمل عن بعد بھذه الخدمات التواصل
البورصة التخاذ ما یلزم من إجراءات لبدء التجارب والتشغیل وفقا لما 
ھو متبع.وقال محمد فرید رئیس مجلس إدارة البورصة المصریة، إنھ 
قد تم تشكیل فرق عمل مختلفة في البورصة إلدارة ومتابعة كافة 
المستجدات ووضع سیناریوھات تضمن استمراریة العمل لیس فقط 

توي الداخلي بین موظفین البورصة وبعضھم بل وبین على المس
قطاعات البورصة وأطراف السوق المختلقة كالشركات األعضاء 

وشركة مصر للمقاصة واإلیداع والقید المركزي إلخ.وتابع ” السمسرة“
نعمل عن كثب بالتنسیق مع أطراف السوق المختلفة لضمان ” فرید،

ا التنسیق لضمان إتمام التسویات استقرار تنفیذ التداوالت في السوق وكذ
، موضحا أنھ یتم عمل متابعة دوریة لكافة ”الالزمة بعد التداوالت

التطورات التخاذ الالزم فاألولویة الستمراریة النشاط بسرعة وكفاءة 
مع الحفاظ على سالمة وصحة الموظفین وتجنب انتشار الفیروس 

ات الحكومة لكافة المستجد.وذكر رئیس البورصة، انھ والتزاما بقرار
المؤسسات بالحد من عدد الموظفین المتواجدین داخل مقار عملھم، فقد 
تم وضع خطة وبما ال تخل بتنفیذ األعمال الیومیة المطلوبة، تضمنت 
تطویر أنظمة الكترونیة تسمح للموظفین بالعمل عن بعد، حیث یعمل 

ً نحو  ائھم من موظفي البورصة عن بعد بالتنسیق مع مدر %٦٠حالیا
ً على صحة  ورؤسائھم، وذك للحد من انتشار فیروس كورونا وحفاظا
وسالمة الموظفین.وأوضح فرید، إنھ قد تم االنتھاء من تطویر أنظمة 
الكترونیة تخص قطاعي العضویة والذي یتعامل مع كافة الشركات 
األعضاء العاملة في السوق بشكل یومي، وقطاع التكوید أیضا، 

سمح لھم بإتمام تعامالتھم الیومیة عن بعد، وھو وتطویر أنظمة ربط ت
كل ھذا التطویر “األمر الذي تم تجربتھ بنجاح على مدار األیام الماضیة.

وأكثر یدعم جھود الدولة المصریة إلتمام عملیة التحول الرقمي في 
بحسب فرید ، ” إدارة النشاط االقتصادي بالسرعة والكفاءة المطلوبة

كافة التطورات التخاذ ما یلزم من إجراءات  موضحا أنھ جاري متابعة
وتدابیر تضمن سالمة واستقرار العمل في البورصة المصریة وسوق 

  المصدر: جریدة البورصةاألوراق المالیة.

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   المركزي األوروبي یطالب البنوك بوقف توزیعات األرباح

ارف في منطقة الیورو تجمید المصطلب البنك المركزي األوروبي من 
على األقل، بفعل تفاقم أزمة  ٢٠٢٠توزیعات األرباح حتى أكتوبر لعام 

كورونا في القارة العجوز.ودعا المركزي األوروبي في بیان الیوم اإلثنین، 
بنوك منطقة الیورو لتجمید توزیعات األرباح على المساھمین للحفاظ على 

استیعاب الخسائر ودعم تسھیالت على السیولة وتعزیز قدرة البنوك 
اإلقراض التي یمكن استخدامھا لمساعدة األسر والشركات الصغیرة في 
ظل تفاقم أزمة "كورونا".كما طلبت المؤسسة التي یقع مقرھا الرئیسي في 
فرانكفورت من البنوك عدم إعادة شراء األسھم، وھي أداة أخرى لمكافأة 

لسیاسة النقدیة في كل مكان خطوات عو االمساھمین، في وقت یتخذ فیھ صان
غیر مسبوقة لدعم االقتصاد العالمي.ومن المتوقع أن یؤثر اقتراح البنك 

و  ٢٠١٩المركزي األوروبي على توزیعات األرباح الخاصة بالعامین 
.وكانت العدید من الشركات الكبرى حول العالم أعلنت بالفعل تعلیق ٢٠٢٠

بینھا شركة الطیران األلمانیة من  دفع توزیعات أرباح للمساھمین،
"لوفتھانزا" وصانع الطائرات األوروبي "إیرباص".وتفاقمت حاالت 
اإلصابة بالفیروس في كل من إیطالیا وإسباانیا وألمانیا بعدد إصابات بلغ 

ألف في  ٦٢٫٤ألف في الثانیة، و ٨٠ألف حالة إصابة في األولى و ٩٧٫٦
  المصدر: مباشر الدولة الثالثة.

 تخفض الفائدة على "الریبو العكسي" بشكل مفاجئصین ال
قرر بنك الشعب الصیني خفض معدل الفائدة على اتفاقیات إعادة الشراء 

أعوام، وسط محاوالت  ٥العكسیة بشكل مفاجئ وبأكبر وتیرة في حوالي 
تخفیف تداعیات الكورونا على ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.وأوضح بیان 

عن المركزي الصیني على موقعھ اإللكتروني، ادر السیاسة النقدیة الص
 ٢٠أیام بنحو  ٧الیوم اإلثنین، أنھ قرر خفض معدل الریبو العكسي لمدة 

بالمائة.ویعتبر قرار الخفض ذاك  ٢٫٢٠بالمائة إلى  ٢٫٤٠نقطة أساس من 
أیام منذ نوفمبر/تشرین  ٧ھو الثالث من نوعھ لمعدل الفائدة العكسي لمدة 

ر بنك الشعب الصیني ضخ سیولة نقدیة في األسواق .وقرالثاني الماضي
ملیارات دوالر) في النظام المالي عبر اتفاقیات  ٧ملیار یوان ( ٥٠بقیمة 

أیام.وكان المكتب السیاسي للحزب الشیوعي  ٧إعادة الشراء العكسي لمدة 
الحاكم في الصین، قال بعد اجتماع عقد نھایة األسبوع الماضي إن الحكومة 

اءات السیاسة وتعمل على تشدید عملیات التنفیذ في محاولة إجر ستعزز
لتحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة عن إجمالي العام.وبلغ عدد 

ً، في حین أن  ٨٢المصابین بالكورونا في الصین  ألف شخص تقریبا
ألف مصاب.وكانت  ٧٢٣الحصیلة اإلجمالیة حول العالم قفزت ألكثر من 

"نومورا" خفضت تقدیرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي حاث شركة األب
 ٩:١٤.وبحلول الساعة ٢٠٢٠بالمائة خالل عام  ١السنوي للصین إلى 

ً بتوقیت جرینتش، ارتفع الیوان الصیني مقابل الدوالر األمریكي  صباحا
ً  ٠٫٠٦بنسبة ھامشیة    المصدر: مباشر یوان. ٧٫٠٩١٨بالمائة مسجال

  

  

  

 

  ربیةاالسواق العمؤشرات 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,373.00  -0.05% السعودیة

 DFMGI 1,774.00 -0.88%  دبي
 ADI 3,744.00 -3.47% ابوظبي
 MARKET-IXP 545,649.00 2.46% الكویت

 BSEX 5,312.00 3.53% البحرین
 GENERAL 8,283.00 -1.76% قطر

 MASI 9,726.00 -0.18% المغرب
 TUN20 6,434.00 0.34% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  22,327.48  3.19% أمریكا
 S&P 500 2,626.65  0.03 أمریكا
 NASDAQ 7,774.15 3.62% أمریكا

 FTSE 100 5,640.43 1.38% لندن
 DAX 9,815.97  1.90% أمانیا

 Nikkei 225 18,917.01  -0.88% الیابان
 %0.11 1,616.55 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.66- 22.45 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.53-  1.69 البرمیل نایمكس (دوالر)

جولدمان ساكس یتوقع تغیر قواعد اللعبة في قطاع النفط بسبب أزمة 
 كورونا

یھ االثنین إن وباء كورونا وما ترتب علقال محللو جولدمان ساكس یوم 
من انخفاض ألسعار النفط سیقود لقطاع نفط أقوى وأصغر 
حجما.ومُنیت أسعار الخام بانخفاض آخر كبیر یوم االثنین مع تفاقم 
الوباء فیما ال تلوح في األفق نھایة لحرب األسعار بین السعودیة 

ُرغمت المصافي حول العالم  على وقف وروسیا.في غضون ذلك، أ
لب مما یدفع المتعاملین والمحللین العملیات بسبب ھبوط حاد للط

إذا حدث انسداد ”للمسارعة لخفض التوقعات.وقال جولدمان في مذكرة 
في خطوط األنابیب بسبب إغالق المصافي ولم یجر تكوین مخزونات 
وتقلص االحتیاطي، سیقود ذلك لتحول سریع جدا للخطر صوب حدوث 

فطي لترتفع وتابع أن ذلك قد یؤدي بدوره لعجز ن.“نقص في النفط
دوالرا  ٥٥األسعار فوق السعر المستھدف في توقعات البنك البالغ 

من المرجح أن یغیر ذلك قواعد ”.وكتب جولدمان ٢٠٢١للبرمیل لعام 
ستجمع شركات النفط الكبرى أفضل ”وتابع “.اللعبة في الصناعة

.. حین تنتھي فترة التراجع، األصول في الصناعة وتتخلى عن أسوأھا 
ناك عدد أقل من الشركات ولكن القیود الرأسمالیة ستظل سیكون ھ

  المصدر: حابى“.قائمة

  



 

 

  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.  99.4  %104.4  7.36  شراء  3,214.8  3.6  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %283.1  20.23  شراء  2,868.4  5.28  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.7  6.6 %35.2 9.18  شراء 211.9 6.79  ایجیترانس

  

  جانیةتوزیعات االسھم المجدول 
  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

  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
  ١٦/٠٤/٢٠٢٠  ١٣/٠٤/٢٠٢٠  دوالر للسھم ٠٫٠٨  دوالربال -بنك فیصل االسالمي المصري 
  ١٦/٠٤/٢٠٢٠  ١٣/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٢٨٣٣٢  بالدوالر -بنك فیصل االسالمي المصري 

  ١٦/٠٤/٢٠٢٠  ١٣/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  یوتوبیا لالستثمار العقارى والسیاحى
  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠١/٢٠٢٠  ھ مصرىجنی ٠٫٧٥القسط الثانى   باكین -البویات والصناعات الكیماویة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

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

االسماعیلیة الجدیدة للتطویر والتنمیة   ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  ةشركة منقسم-العمرانیة

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

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

  القاھرة الجدیدة –التجمع الخامس  –شارع التسعین  ٨١بمقر المركز الرئیسى للبنك بالعنوان   عادیة  مصر -ك االھلى المتحد البن  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  لالمن الغذائيالشرقیة الوطنیة   ٣١/٠٣/٢٠٢٠

نشأت الشمس بیرامیدز للفنادق والم  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  ا ریماسسیرامیك -العربیة للخزف   ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  المعادى –تقسیم الالسكى  –احمد كامل ز  ١بالعنوان   عادیة  المؤشر للبرمجیات ونشر المعلومات  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة –االمیریة  –ش السواح  ٨فیس لالدویة بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة مم  عادیة  النیل لالدویة والصناعات الكیماویة  ٣١/٠٣/٢٠٢٠

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

غیر و عادیة  بنك كریدي اجریكول مصر  ٣١/٠٣/٢٠٢٠
  ة) بالتجمع الخامس القاھرة الجدید 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 –لصحراوى سوق العبور االسماعیلیة ا

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

روبكس العالمیة لتصنیع البالستیك   ٠١/٠٤/٢٠٢٠
  واالكریلك

 –المنطقة الصناعیة الثالثة  –ة بمقر الشركة الرئیسى الكائن بمدینة برج العرب الجدید  عادیة
  االسكندریة

  القاھرة -مدینة نصر  –الحى الثامن  –ھاوس بالقاعة الملكیة فندق اكوا   عادیة  المصریین لالستثمار والتنمیة العمرانیة  ٠٢/٠٤/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الجیزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى  ٠٤/٠٤/٢٠٢٠
  القاھرة –باب اللوق  –الفلكى  شارع ٤٦فى مقر الشركة   عادیة

غیر و عادیة  العبور لالستثمار العقارى  ٠٤/٠٤/٢٠٢٠
  سنتر بالحى األول بمدینة العبوربمقر المركز التجارى للشركة العبور   عادیة

  محافظة الشرقیة –بنادى الرواد بحى البنوك بمدینة العاشر من رمضان   عادیة  المنصورة للدواجن  ٠٤/٠٤/٢٠٢٠
  القاھرة -مصر القدیمة  -دار السالم  -میدان أثر النبى  ٢بمقر الشركة   عادیة  وادي كوم امبو الستصالح االراضي  ٠٤/٠٤/٢٠٢٠

غیر و عادیة  القاھرة للدواجن  ٠٥/٠٤/٢٠٢٠
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة

  االسكندریة) –طریق الحریة  ٧١ى و البرى (بمقر الشركة القابضة للنقل البحر  عادیة  بورسعید لتداول الحاویات  ٠٥/٠٤/٢٠٢٠
  الدور االول –الزمالك  –شارع عزیز اباظة أ ٤بمقر الشركة الكائن فى   عادیة  رواد -رواد السیاحة   ٠٥/٠٤/٢٠٢٠
  بفندق النیل ریتزكارلتون  عادیة  مصر للفنادق  ٠٥/٠٤/٢٠٢٠

غیر و عادیة  مستشفي القاھرة التخصصي  ٠٦/٠٤/٢٠٢٠
  القاھرة -بجوار كارفور المعادى  –زھراء المعادى  –شارع السعادة  ٤ن الكائن فى بالعنوا  عادیة

 –القاھرة  –ب كورنیش النیل رملة بوالق  ٢٠٠٥ –ابراج نایل سیتى  –بفندق فیرمونت   عادیة  تیلكوم القابضةجلوبال   ٠٨/٠٤/٢٠٢٠
  قاعة الفندر و الیم

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  میةالمصریة للمشروعات السیاحیة العال  ٠٩/٠٤/٢٠٢٠

غیر و عادیة  شركة مستشفي كلیوباترا  ٠٩/٠٤/٢٠٢٠
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة

االخوة المتضامنین لإلستثمار العقاري   ١١/٠٤/٢٠٢٠
  واألمن الغذائي

غیر و عادیة
  الجیزة –ش میشیل باخوم الدقي  ١٧بالعنوان   عادیة

عامة الستصالح االراضي و التنمیة و ال  ١١/٠٤/٢٠٢٠
  التعمیر

غیر و عادیة
  القاھرة –السالم مقر الشركة بشارع الفیوم دار   عادیة

غیر و عادیة  القاھرة للزیوت والصابون  ١١/٠٤/٢٠٢٠
  بنادى ضباط القوات المسلحة بالزمالك  عادیة

غیر و عادیة  ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة  ١١/٠٤/٢٠٢٠
  النزھة الجدیدة –بفرع الشركة الكائن فى جوزیف تیتو   ةعادی

غیر و عادیة  االتصاالترایة لخدمات مراكز   ١٢/٠٤/٢٠٢٠
  الجیزة –اكتوبر  ٦مدینة  –الحى المتمیز  –بفندق نوفوتیل السادس من اكتوبر   عادیة

رق للمراتب االسنفجیة ) الكائن في جنوب بورسعید المنطقة بمقر مصنع الشركة (الش  عادیة  بورسعید للتنمیة الزراعیة والمقاوالت  ١٣/٠٤/٢٠٢٠
  C8الصناعیة 

روبكس العالمیة لتصنیع البالستیك   ١٣/٠٤/٢٠٢٠
  واالكریلك

 –المنطقة الصناعیة الثالثة  –مقر الشركة الرئیسى الكائن بمدینة برج العرب الجدیدة   غیر عادیة
  االسكندریة



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠نة لمؤشر إي جي إكس لشركات المكوا

  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 59.2 -3.03 28.67- 3,004,504 177,657,408 87.10 51.20 43.47% (مصر)

ایسترن  -الشرقیة 
 EAST 12.30 0.33 18.65- 4,659,402 57,138,684 18.78 9.99 7.34% كومباني

مجموعة طلعت 
 EKHO 0.92 -1.91 28.53- 344,113 317,474 1.59 0.82 5.25% مصطفى القابضة

القابضة المصریة 
 TMGH 4.97 -5.69 38.64- 3,961,860 19,813,738 12.00 4.04 4.31% الكویتیة

 HRHO 8.01 -2.91 52.21- 1,901,329 15,249,947 20.60 6.54 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ 
 SWDY 7.59 -0.13 32.29- 1,969,435 14,784,605 16.60 5.24 3.98% ھیرمس القابضھ

بنك كریدي اجریكول 
 CLHO 4.50 0.00 22.68- 182,557 814,270 7.06 3.78 2.94% مصر

 CIEB 29.50 -7.81 32.18- 68,299 2,019,645 48.10 29.00 2.68% المصریة لالتصاالت
جھینة للصناعات 

 JUFO 5.86 -2.33 31.86- 864,143 5,100,491 13.70 5.13 2.20% الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 MNHD 3.04 0.00 37.19- 4,097,902 12,363,805 6.05 2.40 2.20% والتعمیر
لالستشارات  القلعة

 ETEL 10.25 -1.73 0.49 537,676 5,513,829 15.30 7.40 2.10% اسھم عادیة -المالیھ 
السادس من اكتوبر 

 ISPH 8.01 1.01 15.68- 1,303,692 10,434,801 11.45 5.99 1.99% -للتنمیھ واالستثمار

 CIRA 9.60 -0.52 30.84- 993,000 9,532,800 14.00 9.16 1.85% سینا فارماابن 
القاھره لإلستثمار و 

 ORAS 63.51 -6.26 36.50- 5,600 363,440 111.00 50.05 1.68% التنمیة العقاریھ
شركة مستشفي 

 OCDI 9.25 -0.11 30.08- 362,137 3,311,879 17.75 6.10 1.62% كلیوباترا

 CCAP 1.07 -1.93 56.50- 10,115,047 10,752,744 4.04 0.81 1.49% ھیلز للتعمیربالم 
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 3.29 -3.52 85.92- 2,121,325 7,005,832 9.73 2.61 1.32% والتعمیر
اوراسكوم 

 SKPC 5.33 -2.38 40.45- 393,991 2,110,195 18.43 4.44 1.24%كونستراكشون بي ال 
النساجون الشرقیون 

 PHDC 1.05 0.10 40.28- 5,748,963 5,964,927 2.75 0.79 1.19% للسجاد
االسكندریة للزیوت 

 AMOC 2.08 -1.42 42.54- 750,101 1,555,043 6.27 1.41 1.12% المعدنیة
سیدى كریر 

 AUTO 1.62 -0.28 57.26- 3,354,458 5,450,044 5.03 1.43 1.05% للبتروكیماویات
بایونیرز القابضة 
 PIOH 2.95 -1.67 43.92- 3,707,088 10,945,147 7.65 2.38 0.80% لألستثمارات المالیة

 ESRS 5.28 -3.12 48.74- 1,542,153 8,180,258 18.00 4.06 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 2.31 -3.35 65.00- 1,759,449 4,104,553 7.92 2.01 0.78% إعمار مصر للتنمیة

 EMFD 2.58 -3.73 9.15- 1,319,109 3,420,069 3.72 2.13 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.32 -1.22 40.33- 50,958,529 16,587,635 0.75 0.28 0.62% القابضھ
المصریة للمنتجعات 

 EGTS 1.45 -4.54 39.58- 1,045,660 1,570,997 3.25 0.96 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 3.60 2.56 32.84- 722,795 2,542,031 6.44 2.43 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.40 -0.25 34.39- 5,109,383 1,991,544 0.85 0.35 0.25%  كیما -المصریة 
الحدید والصلب 

 DSCW 0.80 -2.07 53.95- 9,608,435 7,753,392 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 بریمییر تغییرلـشركة 

 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 بحثيال 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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