
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

02/04/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 9,424.89 -1.76% -27.70% 463,633,632 125,933,054 258,611,672,910 (EGX 30مؤشر )

 1,329.21 -1.43% -38.17% 515,315,872 151,357,674 321,483,772,223 (EGX 50مؤشر )

 986.27 -0.87% -22.80% 118,642,536 48,877,977 157,894,362,729 (EGX 70مؤشر )

 1,017.97 -1.26% -41.06% 582,276,160 174,811,031 416,506,035,639 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  قرشاً للسهم 80مساهمو السويدي إلكتريك ُيقرون توزيع 

  جنيه للسهم 3.42مساهمو كريدي أجريكول ُيقرون توزيع كوبون 

  مساهمو ابن سينا فارما ُيقرون توزيعات نقدية ومجانية وزيادة رأس
 المال

  التعمير واالستشارات الهندسية ُيقرون زيادة رأس المال مساهمو
 عبر أسهم مجانية

  أشهر 8في  %18أرباح مطاحن مصر الوسطى تتراجع 

  راميدا الدوائية" تستحوذ على مستحضر جديد من األدوية المضادة"
 لاللتهابات

 دومتي تطرح منتجاً جديداً ضمن توسعات قطاع المخبوزات 

 وفتح التداول على حق اكتتاب العز الدخيلة البورصة تقرر عدم إدراج 

  مليار  280.7مليار جنيه إلى  211الحكومة ترفع استثماراتها من
 لدفع االقتصاد 

 “الغرف “تقبل مستندات المستوردين بدون توثيق ” الصناعة
 ” التجارية

  آمال التعافى السريع تداعب الصناعات الكيماوية 

 ليكم االستمرار بكامل طاقتكم رئيس الوزراء لشركات المقاوالت: ع
 لتوفير فرص العمل 

  السيراميك“حظر التجوال يزيد الضغوط على ” 

  ميدترونيك ألجهزة »مصانع تدرس االستفادة من إتاحة تصميم
 محلًيا« التنفس

 “أجهزة ”بجيبوتي و” للكابالت“فرص تصديرية ”: التمثيل التجاري
 بتونس ” معالجة

 زمة كورونا سيؤدي لـ"اقتصاد مختلف" األمم المتحدة: التعافي من أ 

 خبراء لجولدمان ساكس: أسعار النفط تتجه إلى تراجع أكثر حدة 

  وزير الطاقة الروسي يبحث أسواق النفط مع نظيره األمريكي 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 45 124 12 

  

 انواع المستثمرين 

 

 

 

 

5
2

9

3
9

1

5
4

4

8
3

7

6
1

6

0

200

400

600

800

1,000

9,100
9,200
9,300
9,400
9,500
9,600
9,700
9,800
9,900

10,000
M

ill
io

n
s

Turnover Close

; مصريين 
70.67%

;  عرب 
2.52%

;  أجانب
26.81%

;  مؤسسات
91.58%

;  أفراد
8.41%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة

 قرشاً للسهم 80مساهمو السويدي إلكتريك ُيقرون توزيع 

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إلكتريك على توزيع 
الشركة لت .وقا2019مليار جنيه أرباحاً على المساهمين عن عام  1.746

 80يوم األربعاء، إن الجمعية وافقت على توزيع في بيان لبورصة مصر، 
مليون سهم(.وأشارت  1.433قرشاً للسهم بعد استبعاد أسهم اإلثابة )

مليار جنيه، سيتم  3.366الشركة، إلى أن األرباح القابلة للتوزيع تبلغ 
مليون جنيه حصة  91.85توزيع حصة المساهمين، باإلضافة إلى 

مليار جنيه.وصدقت الجمعية على تقرير  1.528لعاملين، وترحيل ا
مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن 

مليار  4.163أرباحاً بلغت  2019.وحققت الشركة خالل 2019عام 
مليار جنيه خالل العام المنصرم  5.109جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 

 46.628ادات الشركة خالل العام الماضي لتصل إلى له.وارتفعت إير
.وعلى مستوى 2018مليار جنيه خالل عام  42.490مليار جنيه، مقابل 

 2.414لتصل إلى  2019األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل 
المصدر:  مليار جنيه خالل العام السابق له. 2.423مليار جنيه، مقارنة مع 

 مباشر

 جنيه للسهم 3.42ي أجريكول ُيقرون توزيع كوبون مساهمو كريد

مصر، مشروع -اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول 
توزيع األرباح المقترحة عن العام الماضي.وأوضح البنك في بيان 
لبورصة مصر، يوم األربعاء، أن العمومية وافقت على توزيع كوبون 

نيه لكل سهم عن أرباح ج 3.42نقدي على المساهمين بواقع 
.وصدقت الجمعية على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية عن 2019

العام الماضي، وقررت إخالء طرف المجلس عن الفترة.كما رخصت 
العمومية لمجلس اإلدارة بإبرام عقود معاوضة مع األطراف المرتبطة مع 

مليون  60.15مجموعة كريدي أجريكول خالل العام الجاري بحدود مبلغ 
مليون  250جنيه، وقرض الشركة المصرية للتمويل العقاري بحد أقصى 

 -4جنيه.وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على تعديل المادتين )
أرباحاً بلغت  2019( من النظام األساسي للشركة.وحقق البنك خالل 6

في العام مليار جنيه  2.2، مقابل أرباح بلغت 2019مليار جنيه في  2.36
مليار جنيه،  5.96السابق له.وزادت إيرادات البنك في العام الماضي إلى 

.وعلى مستوى األعمال 2018مليار جنيه في  5.6مقابل إيرادات بلغت 
مليار جنيه في العام الماضي،  2.36المستقلة، حقق البنك أرباحاً بقيمة 

 اشرالمصدر: مب .2018مليار جنيه في  2.19مقابل أرباح بلغت 

مساهمو ابن سينا فارما ُيقرون توزيعات نقدية ومجانية وزيادة رأس 
 المال

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة ابن سينا فارما، إجراء توزيعات 
حت الشركة نقدية ومجانية على المساهمين عن أرباح العام الماضي.وأوض

يوم األربعاء، أن الجمعية وافقت على توزيع في بيان لبورصة مصر، 
ً العام الماضي بواقع  57.4أرباح نقدية بإجمالي  مليون جنيه عن أرباحا

قروش لكل سهم.وأضافت أن تقرر كذلك توزيع أسهم  7كوبون نقدي 
سهم مجاني لكل سهم لزيادة  0.17مليون جنيه بواقع  35مجانية بإجمالي 

مليون  960مليون جنيه موزع على  240رأسمال الشركة المصدر إلى 
قرشاً للسهم.وصدقت الجمعية على تقرير مجلس  25سهم بقيمة اسمية 

اإلدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وقررت إبراء ذمة المجلس عن 
مليون جنيه في العام  328.77الفترة.وحققت الشركة أرباحاً بلغت 

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

  10.00   12.10  القاهرة لالسكان

  9.99   30.94  العامة للصوامع والتخزين

  9.96   5.63  قنا -مصر لألسمنت 
  9.95   6.63  العربية للصناعات الهندسية

  9.04   3.74  والتعميردلتا لالنشاء 

 

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

 -62.67   3.05  القومية لالسمنت
 -11.49   12.17  أورانج

 -10.74   137.00  فودافون
 -10.00   3.06  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -10.00   0.63  برايم القابضة

  

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

  12.25   122,285,784  ايسترن كومباني
  58.00   107,999,240  البنك التجاري الدولي

  5.49   40,130,172  جهينة
  55.10   29,206,460  ايبكو

  1.51   25,986,984  جي بي اوتو

 

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

  0.33   30,071,902  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.51   17,191,362  جي بي اوتو
  1.10   10,056,238  الحديد والصلب المصرية

  12.25   9,987,948  ايسترن كومباني
  0.82   9,023,435  دايس

 
  حيث قيمة التداولأكبر خمس قطاعات من 
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.وارتفعت 2018يه في مليون جن 262.5الماضي، مقابل أرباح بلغت 
مليار جنيه مقابل مبيعات  16.6مبيعات الشركة خالل العام الماضي إلى 

 المصدر: مباشر.2018مليار جنيه في  13.3بلغت 

مساهمو التعمير واالستشارات الهندسية ُيقرون زيادة رأس المال عبر 
 أسهم مجانية

ت الهندسية على وافقت الجمعية العامة العادلية لشركة التعمير واالستشارا
لت الشركة أسهم(.وقا 10توزيع حصة عينية على المساهمين )سهم لكل 

 2.49يوم األربعاء، إن حصة العاملين تبلغ في بيان لبورصة مصر، 
مليون جنيه.واعتمدت الجمعية  3.4مليون جنيه، وحصة مجلس اإلدارة 

وافقت .و2019تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة والقائم المالية عن 
الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 

مليون جنيه، وذلك بقيمة األسهم  274.43مليون جنيه إلى  249.38
مليون سهم  19.6المجانية.وأشارت الشركة، إلى أن الزيادة توزيع على 

 من 7و 6و 4جنيهاً.واعتمدت الجمعية تعديل المادة  14قيمة كل سهم 
 المصدر: مباشر النظام األساسي للشركة.

 أشهر 8في  %18أرباح مطاحن مصر الوسطى تتراجع 

أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى، تراجع صافي ربح 
بالمائة  17.9أشهر األولى من العام المالي الحالي بنسبة  8الشركة خالل الـ

يوم حت الشركة في بيان لبورصة مصر، على أساس سنوي.وأوض
مليون جنيه منذ بداية يوليو  64.38األربعاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس  78.43حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 
الفترة من العام المالي الماضي.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 

ي، مقابل مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماض 47
مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي  52.8أرباح بلغت 

مليون  266.16الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من  692.7جنيه، مقابل إيرادات بلغت 

 المصدر: مباشر العام المالي الماضي.

مستحضر جديد من األدوية المضادة "راميدا الدوائية" تستحوذ على 
 لاللتهابات

-أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية
راميدا، عن توقيع اتفاقية استحواذ على مستحضر دوائي ينتمي إلى عائلة العقاقير 
غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات.وأوضحت الشركة، في بيان صادر اليوم 

عاء، أن المستحضر الدوائي المستحوذ عليه يعد أبرز األدوية المثلية في األرب
المجموعة المضادة لاللتهابات ويصفه األطباء الذين يعانون من آالم التهاب 
المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدفي أو هشاشة العظام والعديد من 

 71.3ستحضر الجديد األمراض المزمنة ذات الصلة.وأضافت أن إيرادات الم
مليون جنيه خالل العام الماضي، بينما بلغ معدل النمو السنوي المركب لمبيعات 

، وفقاً لتقرير مؤسسة 2019و 2015بالمائة تقريباً بين عامي  41المستحضر 
إيكويفيا.وأشارت إلى أن المستحضر الجديد ينفرد بأكبر هامش ربح إجمالي على 

قامت الشركة باالستحواذ عليها حتى  مستوى جميع المستحضرات التي
اآلن.ونوهت "راميدا" بأنها تطلع إلى طرح تركيزين إضافيين من الدواء خالل 
العام الجاري لتعزيز األصناف المتاحة منه في السوق.وحققت الشركة أرباحاً 

مليون  128.78مليون جنيه خالل العام الماضي مقابل أرباح بلغت  81.67بلغت 
م السابق له مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات جنيه في العا

مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  893.9الشركة خالل العام الماضي إلى 
مليون جنيه.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة في  805.5
يه في مليون جن 128.72مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  82.98إلى  2019

 المصدر: مباشر .2018

 دومتي تطرح منتجاً جديداً ضمن توسعات قطاع المخبوزات

دومتى، بطرح منتج الخبز -قامت شركة الصناعات الغذائية العربية
الفينو كخطوة جديدة في التوسع في قطاع المخبوزات.وأوضحت 
الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه سيتم إنتاج المنتج الجديد 
بواسطة خطوط إنتاج المخبوزات القائمة دون الحاجة إلى ضخ 

بق، قامت دومتي بتوقيع عقد توريد استثمارات جديدة.وفي وقت سا
األمريكية،  AMFوتركيب خط إنتاج جديد للمخبوزات مع شركة 

مليون جنيه.وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة  50بتكلفة 
 3.5دومتي في وقت سابق، إن شركته تستهدف مبيعات تزيد على 

 156.16.وحققت الشركة أرباحاً بلغت 2020مليار جنيه في 
مليون  154.6جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت مليون 

جنيه في العام السابق له، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وبلغت 
مليار جنيه، مقابل مبيعات  2.66مبيعات الشركة في العام الماضي 

.وعلى مستوى األعمال 2018مليار جنيه في  2.58بلغت 
مليون جنيه في العام  140.2غت المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بل

مليون جنيه في العام السابق  139.4الماضي، مقابل أرباح بلغت 
 المصدر: مباشر له.

البورصة تقرر عدم إدراج وفتح التداول على حق اكتتاب العز 
 الدخيلة

قررت البورصة المصرية، عدم إدراج وفتح التداول على حق 
سكندرية، بعد انتهاء الفترة اإل -اكتتاب شركة العز الدخيلة للصلب 

المحددة بإغالق جلسة، يوم الثالثاء.وأرجعت البورصة، في بيان، 
قرارها إلى أن السعر السوقي للسهم األصلي لم يتجاوز سعر 
االكتتاب لسهم الزيادة خالل الفترة المحددة.وكانت البورصة قررت 

يلة في وقت سابق، عدم تحريك الحدود السعرية على سهم العز الدخ
اإلسكندرية، نظراً لزيادة قيمة سعر االكتتاب وعالوة  -للصلب

اإلصدار المعلن عن القيمة السوقية ألسهم الشركة.يشار أن لجنة 
 -القيد، وافقت على قيد حق االكتتاب لشركة العز الدخيلة للصلب 

مليون سهم.وقالت اللجنة في  12.175لعدد  (IRAXاإلسكندرية )
، إن عدد األسهم ستكون حقاً منفصالً عن بيان سابق لبورصة مصر

بمناسبة دعوة قدامى المساهمين لالكتتاب في أسهم األصلي السهم 
جنيه، بزيادة مليار  2.553مليار جنيه إلى  1.336الزيادة من 

سهم مليون  12.175مليار جنيه، موزعة على  1.217قدرها 
 1076.85ى جنيه للسهم، باإلضافة إل 100بقيمة اسمية قدرها 

جنيه/ للسهم عالوة إصدار.وأوضحت أن ذلك دون مصاريف 
االكتتاب النقدي أو األرصدة الدائنة لصالح إصدار وذلك عن طريق 

بالمائة من األسهم التي  91.10قدامى المساهمين في حدود نسبة 
رأس المال المصدر قبل الزيادة.وتابعت: كما أن ذلك يمتلكها في 

القانونية الالزمة للقيد وعلى لشركة للمستندات في ضوء استيفاء ا
قدامى المساهمين لالكتتاب في أسهم الزيادة المعتمدة األخص دعوة 

فبراير/ شباط  13المالية الصادرة بتاريخ من الهيئة العامة للرقابة 
كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد الجاري، و

كتتاب بنظام اإليداع المركزي بتاريخ حقوق االالمركزي على قيد 
 فبراير الجاري. 25

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

مليار لدفع  280.7مليار جنيه إلى  211الحكومة ترفع استثماراتها من 
  االقتصاد

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، أنه من 
مليار جنيه في عام  211االستثمارات الحكومية من المستهدف زيادة 

.ووفًقا لوزارة 20/2021مليار فى العام المالى  280.7إلى  19/2020
، ومن المقرر أن ترفع %33التخطيط يصل معدل الزيادة إلى 
لة من الخزانة من  ملياًرا،  230مليار جنيه إلى  140االستثمارات المموَّ

ة التخطيط إن ذلك يساعد فى تحفيز .وقالت وزير%64بزيادة قدرها 
النشاط االقتصادى، وفى الوقت نفسه تعزيز اإلجراءات التحفيزية لمواجهة 
ا.  فيروس كورونا المستجّد الذى تواجهه الدولة المصرية والعالم حالّيً
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة االستثمارية للعام المالى 

ت فى عدد من القطاعات الحيوية، تستهدف عدًدا من المبادرا 20/2021
مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا ورفع كفاءة البنية التحتية والري.ومع 
ظهور تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع، أكدت الحكومة 
أن األولويات ستتغير بحيث تكون للصحة والقطاعات المرتبطة بها في 

مشروعات الطرق والبنية  خطة العام المقبل، إلى جانب استكمال
التحتية.وأكدت وزيرة التخطيط أن األولوية الحالية هي للمواطن، بصرف 

 المصدر: المال النظر عن الخسائر االقتصادية.

  آمال التعافى السريع تداعب الصناعات الكيماوية

وضع قطاع الصناعات الكيماوية، آماالً على حزمة القرارات واإلجراءات 
تخذتها الحكومة، والبنك المركزى، كى يخرج القطاع بأقل األخيرة التى ا

« كورونا»الخسائر. بل وتوقعوا سرعة التعافى مجدداً، فور انحسار وباء 
عالمياً.قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات 
الكيماوية واألسمدة، إنَّ أداء البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة ومد 

أشهر دون غرامات، وخفض أسعار الكهرباء  6القروض آجال سداد 
والغاز، ستساعد المستثمرين على تخطى األزمة الراهنة وستحميهم من 
التعثر، وستمكن الصناعة من التعافى سريعاً، وتقليل األعباء عن 
المصانع.أضاف أن المصانع لجأت إلى تقليل كثافة العمالة بمصانعها، 

روس كورونا المستجد، وانخفض على أثر كإجراء احترازى لمواجهة في
يتم التعامل مع كل مصنع على حدة وفقاً آللية »ذلك حجم اإلنتاج، قائالً: 

العمل به وطبيعة منتجه. ومن الصعب وضع خطط وتعميمها على مختلف 
، أن معظم الطلبات التصديرية تم تأجيلها «أبوالمكارم»أكد «.القطاعات

وق األوروبى، إذ تأجلت غالبية التعاقدات وإلغاء بعضها، خصوصاً فى الس
أشهر مقبلة.وأوضح أن السوق األفريقى، يعتبر  6و 3لمدد تتراوح بين 

بديالً جيداً لتوجيه الصادرات المصرية إليه خالل الفترة الحالية; للتقليل 
من حدة التراجع فى األسواق التقليدية.وقال المهندس نادر عبدالهادى، 

بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ  عضو شعبة البالستيك
القرارات التى اتخذتها الحكومة وفرت وقتاً كافياً لتعافى الشركات خالل 
الفترة المقبلة واستعادة مكانتها سريعاً فى ظل تخفيض طاقاتها 
حالياً.وأعرب عن مخاوفه من حدوث سيناريو اإلغالق التام للمصانع، لما 

لبية; ألنه سيدخل الشركات فى تحديات ضخمة يصعب له من تأثيرات س
تجاوزها، وسيؤثر على سالسل اإلمداد وتوافر السلع االستهالكية.أشار 

، إلى أن بعض القطاعات مثل المطهرات والمنظفات وكذلك «عبدالهادى»
المناديل الورقية ومواد التعبئة والتغليف واألكياس يوجد عليها طلب 

لحالية. وحال التوقف سيلحق الضرر بالسوق متزايد، خالل الفترة ا
وسيتسبب فى نقص السلع. ولفت إلى أهمية منح استثناءات، لضمان 

 

الغرف “المستوردين بدون توثيق تقبل مستندات ” الصناعة“
  ”التجارية

قررت وزارة التجارة و الصناعة، قبول المستندات المقدمة من 
المصانع والمستوردين دون الحاجة إلى توثيقها من الغرف 

أحمد الوكيل، رئيس ”التجارية.وقالت الوزارة فى خطاب موجه لـ
سخة منه، على ن” البورصة“، وحصلت ”الغرفة التجارية باألسكندرية

إنه تم التنسيق مع مصلحة الجمارك بوزارة المالية ليتم قبول تلك 
المستندات طالما استوفت باقى االشتراطات األخرى مع أخذ تعهد على 
المستورد بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك.وكانت الغرفة 
التجارية باألسكندرية، قد طالبت وزارة الصناعة بقبول المستندات من 
المصانع والمستوردين دون توثيق الغرف التجارية والقنصليات 
المصرية وذلك بناءاً على الخطاب الذى ورد إلى الغرفة من شعبة 
خدمات النقل الدولى والمستوردين بشأن غلق بعض الغرف التجارية 

 المصدر: جريدة البورصة ”.كورونا“بالمدن فى ظل انتشار فيروس 

اوالت: عليكم االستمرار بكامل طاقتكم رئيس الوزراء لشركات المق
  لتوفير فرص العمل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء; إن شركات 
المقاوالت يجب أن تعمل بكامل طاقتها فى كل المواقع، ألن قطاع 
التشييد والبناء من أهم القطاعات التى توفر فرص العمل، وتحقق 

لى ضرورة أن تتخذ شركات أهداف التنمية المنشودة مشدداً ع
المقاوالت إجراءاتها االحترازية والوقائية لمجابهة فيروس 

صناعة،  90كورونا.أضاف أن قطاع التشييد والبناء يرتبط به أكثر من 
وبالتالى فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة 

عاصم  العمل فى هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.وأشار الدكتور
الجزار وزير اإلسكان إلى أنه تم التواصل مع مسئولى شركات 
المقاوالت المختلفة، بهدف تنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية فى 

نتولى “المواقع، وإنجاز األعمال لتعويض الفترة الماضية.وتابع الجزار 
حالياً سداد مستحقات المقاولين، حتى يتم سداد مستحقات العمال، وتم 

المصدر: ”. مليار جنيه من مستحقات شركات المقاوالت 3.8أمس صرف 

 جريدة البورصة

  ”السيراميك“حظر التجوال يزيد الضغوط على 

جاء خفض أسعار الطاقة وضم المنتج لبرنامج دعم الصادرات وإزالة 
الفوائد المتراكمة على الغاز الطبيعي، فضال عن استثناء الخامات من 
ساعات الحظر.. في مقدمة مقترحات قطاع السيراميك للخروج من 
األزمة الراهنة بأقل الخسائر وسرعة تعافي القطاع.قال وجيه بسادة، 

رة شركة سيراميكا ألفا، إن الشركات المنتجة رئيس مجلس إدا
للسيراميك تتجه حاليا لتقليل طاقاتها اإلنتاجية; نتيجة تراجع التوريدات 
للمشروعات اإلنشائية، فضال عن شبة التوقف في حركة التصدير.وأكد 
أهمية خفض أسعار الغاز والكهرباء وفقا ألسعارها العالمية ،كي 

طها، وحتى تتعافى سريعا بعد انتهاء هذه تستطيع المصانع مواصلة نشا
األزمة بدال من أن تكون مكبلة بمزيد من األعباء.أوضح بسادة أهمية 
ضم منتج السيراميك لبرنامج رد األعباء التصديرية، أسوة بباقي 
القطاعات وأسوة بمنتجات الدول المنافسة ; لكي يستطيع السيراميك 

ى إزالة الفوائد المتراكمة عن المصري المنافسة عالميا، باإلضافة إل
تأخر سداد فواتير الغاز.وتوقع توقف العمل بالمصانع خالل الفترة 



 

 

استمرار عمل المصانع التى تنتج السلع الحيوية التى يوجد طلب عليها 
وفقاً ألهمية المنتج للسوق، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية 

نع مع مراعاة عدم التكدس.وفيما يخص فى آلية تنقل عمال هذه المصا
الشركات التى قللت حجم العمالة لديها وأوقفت بعض خطوط إنتاجها 

يجب أن تكون هناك »وتضررت من الوضع الحالى، قال عبدالهادى: 
أولوية لهذه الشركات فيما بعد لعرض منتجاتها فى المنافذ التابعة للدولة، 

حكومية، فضالً عن تيسير الحصول وأن تكون لها أولوية فى المناقصات ال
 المصدر: جريدة البورصة «.على القروض البنكية

« ميدترونيك ألجهزة التنفس»مصانع تدرس االستفادة من إتاحة تصميم 
 محلًيا

يدرس عدد من مصانع المستلزمات الطبية المصرية، فرص االستفادة من إتاحة 
لحقوق الملكية الفكرية ، «ميدترونيك لتصنيع أجهزة التنفس الصناعى»شركة 

، أنها تشارك عالنية مواصفات التصميم، «ميدترونيك»الخاصة بأجهزتها.وأكدت 
لتمكين المشاركين من مختلف الصناعات من تقييم خيارات التصنيع السريع 
ألجهزة التنفس الصناعى; لمساعدة األطباء والمرضى فى ظل انتشار فيروس 

شركة القابضة للصناعات المعدنية، إنَّ وقال مدحت نافع، رئيس ال«.كورونا»
الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية مستعدة لتصنيع أجهزة التنفس 

« كورونا»الصناعى، والتعاون بشتى الصور، وذلك للمساندة فى مواجهة فيروس 
، «البورصة»وتلبية احتياجات السوق المحلى.وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ

بيراً من الرسائل منذ إطالق الدعوة، وأنه تم التواصل مع أنه تلقى عدداً ك
أصحابها، مشيراً إلى اقتراب مجموعات عمل من تصنيع نموذج أولى، وسوف 
تبدأ الشركة القابضة فى تقديم المصنع والمعدات والطاقات الفنية والبشرية.أشار 

وأن الشركة  إلى انه سيتم توفير جميع اإلمكانات لمرحلة التصنيع بكميات كبيرة،
لن تنافس أى محاولة قائمة، مؤكداً أنه ليس هناك أى هدف ربحى بل الهدف هو 
التكامل مع كل الجهود المخلصة.وكان قد ذكر نافع، على صفحته الرسمية بموقع 
التواصل االجتماعى )فيس بوك(، أمس، أن مصانع السيارات التابعة هى األقرب 

اإلمكانيات التقنية المحدودة، مقارنة  إلنتاج أجهزة التنفس الصناعى، برغم
بمتطلبات إنتاج هذا النوع من التصنيع المتخصص.وقال أحمد الشافعى، نائب 
رئيس مجلس إدارة المجموعة الطبية الهندسية، المتخصصة فى صناعة حضانات 

مخصص « ميدترونيك»األطفال وأجهزة العالج الضوئى، إنَّ الجهاز الذى أتاحته 
نزلى، وال يستخدم فى الرعاية المركزة، ولم تتح الشركة كل لالستخدام الم

، أن شركته تدرس، حالياً، «البورصة»منتجاتها، بل هذا المنتج فقط.أضاف لـ
تصنيع أجهزة تنفس صناعى أخرى، حتى تصل إلى أنسب احتياجات السوق 

الدراسة ستتطلب بعض الوقت، خاصة أن »المصرى فى الظروف الحالية. وتابع 
، أن تصنيع هذا النوع من «الشافعى»وأوضح «.ألة تتعلق بحياة المرضىالمس

األجهزة يعتمد فى األساس على استيراد بعض المكونات الرئيسية من الخارج، 
وأزمات االستيراد قد تعرقل عملية تصنيع أجهزة التنفس الصناعى محلياً.وقال 

ألدوية، إنَّ مصر هشام الفتى، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة ا
، وال تحتاج إلى ضخ «ميدترونك»يمكنها االستفادة من الجهاز الذى أتاحته شركة 

استثمارات ضخمة، ولكن سنضطر الستيراد بعض المكونات المهمة التى ال 
، أنه يفضل «البورصة»تصنع محلياً مثل األنابيب الهوائية والفالتر.وأضاف لـ

الل الشراكة مع إحدى الكيانات األجنبية التى االستفادة من تلك التصميمات من خ
تمتلك خبرة فى تصنيع أجهزة التنفس الصناعى تحديداً.وأوضح أن هذا النوع من 
األجهزة يجب أن ُيصنع بدقة واحترافية; ألنها صناعة ال تحتمل أى نسبة 

، فى بيان، إنَّ إتاحة «ميدترونيك»خطأ.وقال بوب وايت، نائب الرئيس التنفيذى لـ
هدفه زيادة اإلنتاج العالمى فى إطار مواجهة  «PB 560»لتصميم ا

وأشار إريك وينكلز، المتحدث باسم الشركة، إلى التعاون مع شركة «.كورونا»
لبدء تصنيع مكونات أجهزة التنفس الصناعى حتى إنتاج األجهزة « تسال»

 المصدر: جريدة البورصة بالكامل.

 

، %50المقبلة، موضحا أنه لجأ إلى خفض الطاقات اإلنتاجية بنسبة 
تزامنا مع الوضع الراهن، خصوصا أن الخامات يتم نقلها من أسوان 

بضائع مع تطبيق . والوقت المسموح به للسير غير كافي لنقل هذه ال
ساعات الحظر، وهو نفس األمر لتوزيع وبيع البضائع.وقال فاروق 
مصطفى، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن األحداث العالمية 
تسببت في توقف األنشطة التجارية بمعظم الدول، وتوقف الطلبات 
التصديرية خصوصا للسوق الليبية التي تستوعب جزءا كبيرا من 

السيراميك.ولفت إلى أهمية تذليل العقبات في حدود صادرات 
اإلمكانيات المتاحة لتقليل خسائر القطاع خصوصا أنه من القطاعات 

مصنًعا،  34ألف عامل في  400كثيفة العمالة ،إذ يستوعب نحو 
مليار جنيه.أكد مصطفى أهمية أن يكون  15وباستثمارات تقدر بنحو 

كينه من نقل الخامات والمنتجات هناك استثناء لقطاع السيراميك لتم
أثناء أوقات حظر التجوال، فضال عن العودة مرة أخرى إلى نقل 
خامات السيراميك من خالل النقل النهري )الصنادل النهرية( التي 

سنوات، وهو ما سيخفف الضغط  10توقف االعتماد عليها منذ نحو 
نظر في على الطرق فضال عن انخفاض تكلفته.وأوضح أهمية إعادة ال

الطرق التي ترهق المصانع الناقلة لخاماتها من أماكن ” كارتة“رسوم 
بعيدة، فضال عن أهمية تخفيض سعر الغاز الطبيعي للمصانع وفقا 
لألسعار العالمية لمساعدة المصانع على تغطية تكاليفها للحفاظ على 

 المصدر: جريدة البورصة استثماراتها.

أجهزة ”بجيبوتي و” للكابالت“ فرص تصديرية”: التمثيل التجاري“
  بتونس” معالجة

أعلن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة عن 
فرصة تصديرية بكل من تونس وجيبوتي، للسلع الهندسية; لكي تتقدم 
الشركات المصرية بالعطاءات لهذه المناقصات.وقال مكتب التمثيل 

، والتي (BT&MTكابالت ) التجاري في جيبوتي عن مناقصة لتوريد
تأتي من قبل إعالن هيئة كهرباء جيبوتي والتي دعت الشركات لتقديم 
عطاءات التوريد لهذه الكابالت ، ويأتي ذلك في إطار حصول حكومة 
جيبوتي على ائتمان من مؤسسة التنمية الدولية لتغطيبة تكلفة الكهرباء 

وفقا إلجراءات  المستدامة.وأشار الجهاز، إلى أن تقديم العطاءات
المناقصة الدولية على النحو المحدد في سياسة المشتريات الخاصة 
بالعمليات اللمولة من قروض البنك الدولي لإلنشاءات والتعمير 
وإئتمانيات المؤسسة الدولية للتنمية، كما يمكن شراء المستندات 

دوالر.أوضح مكتب التمثيل التجاري  100الخاصة بالمناقصة مقابل 
س، أن الديوان التونسي للتطهير يطلب عروضا دولية لتكليف بتون

شركة متخصصة أو مجموعة شركات إلنجاز خدمات معالجة 
.وتطلب المناقصة 1واستخراج الحماة بمنطقة الزهير جنوب مليان 

توفير وتركيب وتجربة وحدة تجفيف ميكانيكي للحماة بواسطة آلة طرد 
وأدوات قياس ووحدة معالجة  مركزي، وكذلك اقتناء مضخات كهربائية

مايو  25الفيزيوكيمائية، علما أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو 
المقبل.وحددت المناقصة الضمان الوقتي أو البنكي على قسطين بأن 

آالف يورو، فيما  3000دينار تونسي أو  10000يكون القسط األول 
المصدر:  يورو. 2600دينار تونسي أو  8500يصل القسط الثاني إلى 

 جريدة البورصة

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

  لف"األمم المتحدة: التعافي من أزمة كورونا سيؤدي لـ"اقتصاد مخت

"التعافي من أزمة كورونا يجب أن يؤدي إلى اقتصاد مختلف"، هذا 
ملخص تحليل حول االختبار غير المسبوق الذي يواجهه العالم حالياً مع 

المميت.ويوضح تقرير لألمين العام لألمم المتحدة "أنطونيو تفشي الوباء 
غوتيريس" نشر على موقع األمم المتحدة أمس الثالثاء، أن مئات اآلالف 

" الذي ينتشر بشكل كبير 19-من األشخاض يتعرضون لإلصابة بـ"كوفيد
في عديد من األماكن وتسبب في اضطرابات بالمجتمعات وضغوط 

.وذكر أن صندوق النقد الدولي أعاد تقييم اآلفاق هبوطية على االقتصادات
، معلناً أننا دخلنا 2021و 2020الخاصة بتقديرات النمو العالي عن عامي 

أو  2009في حالة من الركود االقتصادي سيئة كما كان الوضع في عام 
أسوأ.ودعا "غوتيريس" إلى ضرورة أن تكون االستجابة حاسمة وجماعية 

ومعالجة الدمار االجتماعي واالقتصادي الذي خلفه  لكبح انتشار الفيروس
الفيروس في كافة المناطق.وأكد أن المسؤولية المشتركية والتضامن 
العالمي هما الرسالة الرئيسية، حيث يجب على الدول التعاون ليس فقط 
لهزيمة فيروس "كورونا" ولكن أيضاً لمعالجة عواقبه الوخيمة.ومن 

لمتقدمة بشكل فوري تلك األقل نمواً من أجل الضروري أن تساعد الدول ا
دعم أنظمتهم الصحية وقدرتهم على االستجابة لوقف انتقال العدوى، وفقاً 
للتقرير.وأشار إلى أن المطلووب هو استجابة متعددة األطراف واسعة 

بالمائة على األقل من الناتج المحلي  10النطاق ومنسقة وشاملة تبلغ 
على أهمية أن يكون تخفيف الديون أولوية، بما اإلجمالي العالمي.وشدد 

المصدر: .2020في ذلك اإلعفاءات الفورية على مدفوعات الفائدة عن عام 

  مباشر

 خبراء لجولدمان ساكس: أسعار النفط تتجه إلى تراجع أكثر حدة

قال خبراء في القطاع في مقابالت نشرها جولدمان ساكس إن أسعار   
فعل تراجع الطلب في ظل أزمة فيروس كورونا، النفط قد تواصل النزول ب

التي يفاقمها صراع على الحصص السوقية بين اثنين من كبار المنتجين 
 31بينما تنفد قدرات التخزين في العالم.وقال البنك في مذكرة بتاريخ 

، مع “لصناعة عالمية أكثر متانة”مارس آذار إن التراجع قد يفسح المجال 
ض اإلنتاج.وقال الخبير النفطي والكاتب الحائز حدوث انتعاش في ظل خف

على جائزة بوليتزر دانيال يرجين لجولدمان ساكس إن الطلب قد يتراجع 
مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، أو حتى أكثر من ذلك، مشيرا  20
، بينما تخوض السعودية “أكبر تراجع في الطلب في العصر الحديث”إلى 

 29و 20ك أسعار النفط حاليا في نطاق بين وروسيا حرب أسعار.وتتحر
دوالرا بعدما تراجعت في مارس آذار بعد انهيار اتفاق على كبح اإلمدادات 
بين منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وروسيا ومنتجين آخرين، في 
إطار ما ُيعرف بأوبك+.وقال جاري روس مؤسس مجموعة بايرا للطاقة 

لتخلص من الفائض الحالي ومدة بقاء األسعار إن المدة التي يحتاجها ا
منخفضة تعتمدان أكثر على تطورات وباء فيروس كورونا.وأضاف روس 

إذا تكللت جهود السيطرة على الوباء بالنجاح خالل األشهر الثالثة أو ”
األربعة المقبلة، وبدأنا نشهد انتعاشة في الصيف، فإننا قد نرى ارتفاعا 

لكن جيف كوري رئيس أبحاث السلع “.2021كبيرا في نمو الطلب في 
األولية العالمية لدى جولدمان أعاد ذكر وجهة نظر البنك وهي أن برنت 
سيبقى على األرجح قرب عشرين دوالرا للبرميل ألنه من السهل على 
منتجي الخام التخزين في المياه أكثر من منتجي خام غرب تكساس الوسيط 

 المصدر: رويترزغطا شديدا على السعر.األمريكي القياسي الذي سيواجه ض

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,569.00 0.98% السعودية

 DFMGI 1,704.00 -0.97% دبي

 ADI 3,745.00 0.28% ابوظبي

 MARKET-IXP 49.94 -10.49% الكويت

 BSEX 5,286.00 -2.27% البحرين

 GENERAL 8,195.00 -0.15% قطر

 MASI 9,626.00 -0.81% المغرب

 TUN20 6,489.00 0.09% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 20,943.51 -4.44% أمريكا

 S&P 500 2,470.50 -0.04 أمريكا

 NASDAQ 7,360.58 -4.41% أمريكا

 FTSE 100 5,454.57 -3.83% لندن

 DAX 9,544.75 -3.94% أمانيا

 Nikkei 225 17,818.72 -1.37% اليابان

 %0.14- 1,591.44 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %8.43 27.77 البرميل خام برنت )دوالر(

 %2.08 1.62 البرميل نايمكس )دوالر(

 وزير الطاقة الروسي يبحث أسواق النفط مع نظيره األمريكي 

الطاقة الروسية يوم األربعاء إن الوزير ألكسندر نوفاك قالت وزارة 
بحث مع وزير الطاقة األمريكي دان برويليت عبر الهاتف التعاون 
المشترك.وأكد الوزيران على أن انخفاض الطلب وفائض اإلمدادات 
في سوق النفط يشكالن مخاطر في األجل الطويل.وقالت الوزارة إن 

اجة للتعامل على نحو بناء مع الح”الوزيرين سلطا الضوء على 
  المصدر: رويترز“.التحديات القائمة والحاجة لمواصلة الحوار

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.6 0.6 غ.م. 106.0 %91.7 7.36 شراء 3,429.1 3.84

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %278.1 20.23 شراء 2,906.5 5.35 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.7 0.8 6.8 6.8 %33.0 9.18 شراء 215.4 6.90

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

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

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 08/04/2020 05/04/2020 للسهمجنيه  1.250 مصر -بنك الكويت الوطني 

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

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

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

 09/04/2020 06/04/2020 للسهم القسط األولجنيه  0.15 مدينة نصر لالسكان والتعمير

 12/04/2020 07/04/2020 سنت للسهم 55 المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(

 15/04/2020 12/04/2020 جنيه للسهم 0.20 جهينة للصناعات الغذائية

 15/04/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الخامس  قناة السويس للتأمين

 15/04/2020 12/04/2020 جنيه للسهم 2.500 التعمير واالسكانبنك 

 16/04/2020 13/04/2020 دوالر للسهم 0.08 بالدوالر -بنك فيصل االسالمي المصري 

 16/04/2020 13/04/2020 جنيه للسهم 1.28332 بالدوالر -بنك فيصل االسالمي المصري 

 16/04/2020 13/04/2020 للسهم جنيه 1.500 يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

 30/04/2020 27/01/2020 جنيه مصرى 0.75القسط الثانى  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 القاهرة -مدينة نصر  –الحى الثامن  –هاوس بالقاعة الملكية فندق اكوا  عادية المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية 02/04/2020

 الجيزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى 04/04/2020
غير و عادية

 عادية
 القاهرة –باب اللوق  –شارع الفلكى  46فى مقر الشركة 

 العبور لالستثمار العقارى 04/04/2020
غير و عادية

 عادية
 بالحى األول بمدينة العبوربمقر المركز التجارى للشركة العبور سنتر 

 محافظة الشرقية –بنادى الرواد بحى البنوك بمدينة العاشر من رمضان  عادية المنصورة للدواجن 04/04/2020

 القاهرة -مصر القديمة  -دار السالم  -ميدان أثر النبى  2بمقر الشركة  عادية وادي كوم امبو الستصالح االراضي 04/04/2020

 



 

 

 القاهرة للدواجن 05/04/2020
غير و عادية

 عادية
 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة

 السكندرية(ا –طريق الحرية  71بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى ) عادية بورسعيد لتداول الحاويات 05/04/2020

 الدور االول –الزمالك  –أ شارع عزيز اباظة 4بمقر الشركة الكائن فى  عادية رواد -رواد السياحة  05/04/2020

 بفندق النيل ريتزكارلتون عادية مصر للفنادق 05/04/2020

 مستشفي القاهرة التخصصي 06/04/2020
غير و عادية

 عادية
 القاهرة -بجوار كارفور المعادى  –زهراء المعادى  –شارع السعادة  4بالعنوان الكائن فى 

 جلوبال تيلكوم القابضة 08/04/2020
 –القاهرة  –ب كورنيش النيل رملة بوالق  2005 –ابراج نايل سيتى  –بفندق فيرمونت  عادية

 قاعة الفندر و اليم

 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة عادية المصرية للمشروعات السياحية العالمية 09/04/2020

 شركة مستشفي كليوباترا 09/04/2020
غير و عادية

 عادية
 الحديثةبواسطة تقنيات االتصال 

11/04/2020 
االخوة المتضامنين لإلستثمار العقاري 

 واألمن الغذائي

غير و عادية

 عادية
 الجيزة –ش ميشيل باخوم الدقي  17بالعنوان 

11/04/2020 
العامة الستصالح االراضي و التنمية و 

 التعمير

غير و عادية

 عادية
 القاهرة –مقر الشركة بشارع الفيوم دار السالم 

 القاهرة للزيوت والصابون 11/04/2020
غير و عادية

 عادية
 بنادى ضباط القوات المسلحة بالزمالك

 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 11/04/2020
غير و عادية

 عادية
 النزهة الجديدة –بفرع الشركة الكائن فى جوزيف تيتو 

 راية لخدمات مراكز االتصاالت 12/04/2020
غير و عادية

 عادية
 الجيزة –اكتوبر  6مدينة  –الحى المتميز  –بفندق نوفوتيل السادس من اكتوبر 

 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت 13/04/2020
بمقر مصنع الشركة )الشرق للمراتب االسنفجية ( الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة  عادية

 C8الصناعية 

13/04/2020 
البالستيك روبكس العالمية لتصنيع 

 واالكريلك

 –المنطقة الصناعية الثالثة  –مقر الشركة الرئيسى الكائن بمدينة برج العرب الجديدة  غير عادية

 االسكندرية

 الجولف سيتى بمدينة العبور-بمبنى نادى الجولف عادية اليكو -االستثمار العقاري العربي  14/04/2020

 قاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى غير عادية ريكاب لالستثمارات المالية 15/04/2020

 المتحدة لالسكان والتعمير 16/04/2020
غير و عادية

 عادية
 االسكندريه -بفندق سيسل 

 القاهرة -المعادى  –طريق مصر حلوان الزراعى  19 –بفندق المعادى  -بقاعة رحاب عادية المصرية للدواجن 16/04/2020

 السادس من أكتوبر -فندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد  عادية راية القابضة لالستثمارات المالية 16/04/2020

16/04/2020 
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف 

 يونيباك -و الورق 

 عادية
 2ناعية ب المنطقة الص -بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان

 شونة الشركة العامة للصوامع والتخزين –مقر الشركة الكائن فى ميدان السواح  عادية ابن سينا فارما 18/04/2020

 المالية و الصناعية المصرية 18/04/2020
غير و عادية

 عادية
 القاهرة -شارع شريف  23بمقر الشركة 

 بايونيرز القابضة لألستثمارات المالية 18/04/2020
غير و عادية

 عادية

متفرع من شارع التسعين الجنوبى أمام الجامعة األمريكية التجمع  90مبنى مول بوينت 

 الخامس القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 آخر سعر الكود اسم الشركة

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من 

أول العام 

% 

 التداول قيمة كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 )مصر(
COMI 

58.0 -1.31 30.12- 1,870,995 107,999,240 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.25 -0.81 18.98- 9,987,948 122,285,784 18.78 9.99 7.34% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

0.93 -0.64 27.91- 686,514 639,891 1.59 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

4.84 -3.01 40.25- 4,782,180 23,223,346 12.00 4.04 4.31% 
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

8.40 1.33 49.88- 2,123,043 17,874,224 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

7.78 -0.77 30.60- 1,449,333 11,228,254 16.60 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

4.45 -3.26 23.54- 640,579 2,864,942 7.06 3.78 2.94% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

30.00 1.66 31.03- 24,814 740,309 48.10 29.00 2.68% 
للصناعات جهينة 

 الغذائية
JUFO 

5.49 -8.50 36.16- 7,422,111 40,130,172 13.70 5.13 2.20% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.15 1.29 34.92- 5,000,881 15,535,022 6.05 2.40 2.20% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

10.50 0.00 2.94 570,678 5,993,618 15.30 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سينا فارما

7.70 -3.63 18.95- 594,336 4,507,561 11.45 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

9.50 -4.81 31.56- 135,404 1,285,338 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

ORAS 
62.50 -3.83 37.51- 26,343 1,664,219 111.00 50.05 1.68% 

اكتوبر  السادس من

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
9.17 -1.50 30.69- 228,365 2,100,120 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
CCAP 

1.06 -2.21 56.83- 6,371,120 6,778,466 4.02 0.81 1.49% 
مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير
HELI 

3.34 -1.47 85.71- 1,441,375 4,788,969 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

5.40 -2.17 39.66- 595,625 3,240,313 18.43 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.05 -2.52 40.46- 6,370,478 6,695,896 2.74 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.11 -2.31 41.71- 1,291,744 2,721,534 6.27 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

1.51 -0.46 60.16- 17,191,362 25,986,984 5.03 1.43 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

2.94 -2.97 44.11- 2,925,897 8,515,763 7.65 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

5.35 -2.19 48.06- 2,256,002 12,173,535 17.99 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

2.30 -2.13 65.15- 1,588,715 3,656,752 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.55 -1.92 10.21- 1,611,799 4,104,848 3.72 2.13 0.73% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.33 -1.81 39.96- 30,071,902 9,895,768 0.75 0.28 0.62% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

1.53 -4.38 36.25- 3,541,850 5,482,451 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

3.84 1.32 28.36- 472,002 1,807,875 6.44 2.43 0.39% 
مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.41 1.99 31.89- 5,636,224 2,292,347 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

0.82 -0.97 53.26- 9,023,435 7,420,096 1.63 0.68 0.11% 
 * السهم يتداول بالدوالر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

 research@ premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)تليفون:   قسم البحوث
  


