
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٥/٠٤/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  9,455.38 0.32% -27.47% 629,040,128 129,909,371 261,386,550,169مؤشر (

 EGX 50(  1,341.35 0.91% -37.60% 723,560,256 157,840,837 324,629,159,590مؤشر (
 EGX 70(  995.86 0.97%  -22.04% 166,376,240 49,679,201 158,172,031,526مؤشر (
 EGX 100(  1,024.34 0.63% -40.69% 795,416,384 179,588,572 419,558,581,694مؤشر (

  عناوین االخبار
 البورصة تعتمد قید أسھم زیادة رأسمال بلتون القابضة  
  عمومیة اسیوط اإلسالمیة تقرر توزیع أرباح على المساھمین

   ٢٠١٩عن عام 
  ملیون سھم من  ٩٫٩أودن لالستثمارات توافق على شراء

  حصة ایجي كابیتال في ایدج للتطویر 
 »٢٠للصناعات الغذائیة توقع عقد قرض دولي بقیمة » إیدیتا 

توقع عقد قرض ” إیدیتا”التابعة لـ” دیجما“ملیون دوالر و 
  ملیون جنیھ ١٥٥بـ” كریدي أجریكول“من 

 اري یعتمدون نتائج األعمال مساھمو إمیرالد لالستثمار العق
 وترحیل األرباح

  المركزي" یقرر اإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغییر بعد"
  خفض استثنائي طارئ

  محمد سعد الدین : خفض أسعار الغاز للمصانع یزید تنافسیة
  المنتج المصري

 »انخفاض بعجز المیزان التجاري في  %٣٠٫٣» : اإلحصاء
  ینایر

  جنیھ للطن خالل أبریل  ٥٠٠أسعار الحدید في مصر تنخفض  
  التوسع باستخدام الغاز كوقود للسیارات یسھم فى تخفیض

  الطلب على البنزین 
 خالل  %١٥ملیار جنیھ مبیعات بنك مصر من شھادات الـ ١٥٫٧

  أیام  ٩
  الرقابة المالیة تحدد مراقب حسابات واحد لثالث صنادیق

  استثمار بحد أقصى 
 مب: نعمل مع الصین على أمور عدیدة من بینھا التجارة ترا  
  جولدمان ساكس: األسوأ لم یأتي بعد لسوق الدیون  
  ألكسندر نوفاك: روسیا ال تعتزم زیادة إنتاج النفط  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ١١  ٧٢  ٨٨  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة
  البورصة تعتمد قید أسھم زیادة رأسمال بلتون القابضة

وافقت لجنة قید األوراق المالیة بالبورصة المصریة على قید أسھم زیادة 
 ٣٣٨٫٠٣القابضة من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بلتون المالیة 

ملیون جنیھ  ٥٥٣٫٢٧ملیون جنیھ، بزیادة قدرھا  ٨٩١٫٣ملیون جنیھ إلى 
ت ملیون سھم بقیمة اسمیة جنیھین للسھم الواحد.وأضاف ٢٧٦٫٦٣لعدد 

ً بموجب شھادة إیداع البورصة في بیان  یوم الخمیس، أن الزیادة مسددة نقدا
ب النقدي ومن عن طریق االكتتا ٢٠٢٠فبرایر  ٦بنكیة مؤرخة في 

األرصدة الدائنة للمساھمین، ومن األرصدة الدائنة المستحقة لشركة 
أوراسكوم لالستثمار القابضة.وأوضحت، أن قید حق االكتتاب لشركة 
ً عن السھم األصلي للشركة و تم تداولھ خالل  بلتون المالیة القابضة منفصال

اریخ فتح باب ( ت ٢٠١٩ دیسمبر ١٨یوم األربعاء الموافق الفترة من 
( قبل موعد غلق  ٢٠٢٠ینایر  ١٤االكتتاب) وحتى یوم الثالثاء الموافق 

وأشارت، إلى أنھ سیتم إدراج أسھم الشركة باب االكتتاب بثالثة أیام عمل).
ً من بدایة جلسة تداول یوم  بعد الزیادة النقدیة على قاعدة البیانات اعتبارا

ل.حققت بلتون المالیة القابضة، خالل أبریل المقب ٧الموافق الثالثاء 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ٩١٫٥، صافي خسارة بلغ ٢٠١٩

ملیون جنیھ خسائر خالل  ٨٢٫٤١دیسمبر الماضي، مقابل 
 ٢٤٣.وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام الماضي، وسجلت ٢٠١٨

قوائم المالیة .وعلى صعید ال٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٣٤٢ملیون جنیھ مقابل 
 ٢٠٢٫٤٣حیث سجلت  ٢٠١٩المستقلة، انخفضت خسائر الشركة خالل 

  لمصدر: مباشرا.٢٠١٨ملیون جنیھ خسائر خالل  ٢١٠٫٣٦ملیون جنیھ، مقابل 

عمومیة اسیوط اإلسالمیة تقرر توزیع أرباح على المساھمین عن عام 
٢٠١٩   

ن اجتماع ، ع(AITGأعلنت شركة اسیوط اإلسالمیة للتجارة والتنمیة (
مارس،  ٢٦الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة یوم الخمیس الموافق 

، حیث بلغت ٢٠١٩حیث وافقت على مشروع توزیع األرباح عن عام 
قرش للسھم الواحد.كما  ٠٫٢٥ملیون جنیھ بواقع  ٣٫٣٤٢حصة المساھمین 

ساسي من النظام األ ٤وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على تعدیل المادة 
للشركة.كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالھا عن الفترة من 

، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩
ملیون جنیھ عن  ٥٫٩٥٥ملیون جنیھ مقابل صافي ربح بلغ  ٧٫٢٢٢بلغ 

نفس الفترة من العام السابق.تعد اسیوط االسالمیة الوطنیة للتجارة والتنمیة 
وفة باسم: اسیوط االسالمیة للتجارة)، شركة عامة مدرجة في (المعر

، والتي تعمل في قطاع التمویل ١٩٩٦البورصة المصریة منذ ینایر 
المتنوع مع التركیز على الحیازات المتعددة القطاعات.یقع مقر شركة 
أسیوط اإلسالمیة الوطنیة للتجارة في أسیوط، مصر، وقد تم تأسیسھا في 

  .١٩٨٧دیسمبر 

ملیون سھم من حصة ایجي  ٩٫٩أودن لالستثمارات توافق على شراء 
  كابیتال في ایدج للتطویر 

، عن اجتماع الجمعیة العامة (ODINأعلنت شركة اودن لالستثمارات(
مارس، حیث وافقت على شراء عدد  ٢٨العادیة یوم السبت الموافق 

ملیون سھم من الحصة المملوكة لشركة ایجي كابیتال جروب  ٩٫٩٩٩
في رأسمال شركة  %٢٥لالستثمار واالستشارات المالیة البالغة حوالي 

العادلة للسھم  ایدج للتطویر وإدارة المشروعات (شركة تابعة) بالقیمة
ملیون جنیھ.كما  ١٩٫٩٩٩جنیھ لكل سھم، بقیمة إجمالیة  ٢البالغة حوالي 

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

   ٩٫٩٩    ٣٠٫٩٤  العامة للصوامع والتخزین
   ٩٫٩٧    ٢٫١١  لیسیكو مصر

  ٩٫٩٦    ٨٫٦١  ایدیتا
  ٩٫٩١    ٥٫٩٩  قنا -مصر لألسمنت 

  ٩٫٨٩    ٥٫٢٢  سبأ

 

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

 -١٠٫٠٠    ٠٫٦٣   برایم القابضة
 -١٠٫٠٠    ٤٥٠٫٠٠  العز الدخیلة للصلب

 -١٠٫٠٠    ١٦٫٢٠  للزیوت والصابونمصر 
 -٩٫٩٥    ٣٫٨٠  االسماعیلیة للدواجن

 -٧٫٥٥    ٧٫٣٥  الخلیجیة الكندیة لالستثمار العقاري العربي

  

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

  ٥٧٫١٣    ٣٠١،٧٢١،٧٩٢  البنك التجاري الدولي
  ٨٫٦١    ٤٢،٤٣٧،٩٤٠  ایدیتا

  ٨٫٣٨    ٣٩،١٠٠،٦٢٤  السویدى الیكتریك
  ٤٫٨٣    ٣٧،٢٧٢،١٢٠  طلعت مصطفى

  ٨٫٨٠    ٢٨،٢٨٤،١٥٤  ھیرمس

  

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

  ٠٫٣٣    ٢٦،٠٠٤،٧٧٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫١٠    ١٢،٩٥٠،٤٥٤  القلعة

  ١٫٠٦    ٩،٦٣٠،٣٨٧  بالم ھیلز
  ٠٫٢٣    ٩،٠٢٩،٥٥١  العربیة لالستثمارات

  ٠٫٩٣    ٨،٠٩٣،٥٠٥  القابضة المصریة الكویتیة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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وافقت الجمعیة على بیع كامل الحصة المملوكة للشركة في رأسمال شركة 
ملیون  ١٨٫٧٠٨أودن كابیتال جروب لالستثمارات المالیة البالغة عدد 
من  %٤١٫٥٨لي سھم بشركة ایجي كابیتال جروب، والتي تمثل نسبة حوا

جنیھ للسھم بقیمة إجمالیة  ٠٫٧٠رأسمال شركة أودن كابیتال بسعر 
ملیون جنیھ.ایضا وافقت الجمعیة على إبرام عقد تقدیم خدمات  ١٣٫٠٩٦

الترویج وتغطیة االكتتاب مع شركة المصریین لالسكان والتنمیة والتعمیر، 
وطرح نسبة  وشركة أمواج لالستثمار العقاري والسیاحي، للترویج لقید

من الحصة المملوكة لشركتي المصریین لالسكان والتنمیة والتعمیر 
وأمواج لالستثمار العقاري والسیاحي في رأسمال شركة إمیرالد لالستثمار 
العقاري بالبورصة.كانت الشركة قد أعلنت عن القوائم المالیة للفترة من 

افي  ، حیث أظھرت النتائج تكبد ص٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩
.في مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح ١،٢٠١،٥٨٦خسائر مجمع 

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨جنیھ خالل الفترة من  ٢،٠٥٧،٢١٠
.وفي السیاق ذاتھ حققت الشركة صافي ربح غیر مجمع ٣١/١٢/٢٠١٨

 ١،٨٩٢،٦٣٧، قدره ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩عن الفترة من 
ل الفترة المقارنة من جنیھ ، خال١ ٤٨٧،٥٦جنیھ، نظیر صافي ربح بلغ 

العام المالي السابق.شركة أودن لإلستثمارات المالیة، إحدى الشركات 
الرائدة في االستثمار في كافة المجاالت، اكتسبت الشركة على مدى عمرھا 

خبرات عدیدة ومتنوعة في كافة  ١٩٨٤االقتصادي الذي بدأ منذ عام 
ستثمار العقاري وقطاع القطاعات االستثماریة بصفة عامة، وفي قطاع اال

الخدمات المالیة بصفة خاصة.ساھمت الشركة في تأسیس العدید من 
الشركات في كافة القطاعات االستثماریة، كما اكتسبت الشركة على مدى 
تاریخھا خبرات عدیدة ومتنوعة في قطاع االستثمار العقاري، وقطاع 

یج وتغطیة إدارة األصول، والخدمات المالیة غیر المصرفیة، والترو
االكتتاب، واالستثمار المباشر، والتمویل، واالستحواذ، واالندماج، 

  وتأسیس الشركات وإدارتھا وكافة أعمال البورصات واألوراق المالیة.

مساھمو إمیرالد لالستثمار العقاري یعتمدون نتائج األعمال وترحیل 
  األرباح

اري على القوائم صدقت الجمعیة العمومیة لشركة إمیرالد لالستثمار العق
یوم وأضافت الشركة في بیان ، وترحیل األرباح.٢٠١٩المالیة لعام 

األربعاء لبورصة مصر، أن الجمعیة صدقت على تقریر مجلس اإلدارة 
.كما أقرت مقترح مجلس اإلدارة بشأن ٢٠١٩عن نشاط الشركة خالل 

بخصوص  ٢٠١٩توزیع األرباح عن السنة المالیة المنتھیة في دیسمبر 
ملیون جنیھ للعام المقبل.كما قررت إخالء طرف وإبراء  ٣٠٫٤حویل ت

ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالیة الماضیة، إعادة تشكیل مجلس 
ً ٢٠٢٠اإلدارة لدورة جدیدة تبدأ عام  .یشار إلى أن الشركة حققت أرباحا

، ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر  ٢٦٫١٥بلغت 
.وبلغت إیرادات نشاط ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٧٫٦٢ح بلغت مقابل أربا

ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٥٩٫٣٢نحو  ٢٠١٩الشركة خالل العام 
  لمصدر: مباشرا .٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٥٦

  

 ٢٠للصناعات الغذائیة توقع عقد قرض دولي بقیمة » إیدیتا«
توقع عقد قرض من ” إیدیتا”التابعة لـ” دیجما“و  ملیون دوالر

  ملیون جنیھ ١٥٥بـ” كریدي أجریكول“
أعلنت شركة إیدیتا للصناعات الغذائیة عن توقیع عقد قرض متوسط 

ملیون دوالر قابل  ٢٠األجل مع مؤسسة التمویل الدولیة بقیمة 
للزیادة لتمویل خطة التوسع فى مصر والمغرب ودول 

فى إفصاح مرسل للبورصة المصریة أن  أخرى.وأضافت إیدیتا
 ٢٠عقد القرض مدتھ سبع سنوات ویتیح للشركة الحصول على 

ملیون دوالر  ١٠ملیون دوالر كشریحة أولى قابلة للزیادة بقیمة 
مارس الماضى،  ٢٤أخرى .وقالت إیدیتا للصناعات الغذائیة فى 

إنھا تتفاوض مع مؤسسة التمویل الدولیة للحصول على قرض 
ویل خطة التوسع بالمغرب ومصر.جاء ذلك فى بیان للرد على لتم

استفسارات البورصة المصریة بخصوص ما نشر آنذاك تحت 
ملیون دوالر من مؤسسة  ٣٥إیدیتا تتفاوض القتراض “عنوان 

ویھدف القرض إلى تمویل النفقات الرأسمالیة ”.التمویل الدولیة
رب ودول الخاصة بالمجموعة فى مصر وخطة التوسعات بالمغ
  أخرى إضافة إلى إعادة تمویل جزء من الدیون المالیة.

  ملیون جنیھ ٥٥إیدیتا ترفع حصتھا في شركة حلویات بـ

وأعلنت ایدیتا فى وقت سابق عن إطالق مجموعة جدیدة من 
بالسوق ” بون بون“منتجات الحلویات تحت عالمة تجاریة باسم 

إبریل  ٨فى المصریة.وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة 
عبارة عن عصا حلوى بنكھات ” البون بون“الماضى إن منتجات 
 e15جنیھ للعبوة، وسیتم تصنعیھا بمصنع  ٢الفاكھة وذلك بسعر 

بمحافظة بنى سویف وذلك بعد أبرامھا اتفافیة شراء خط إنتاج 
 confindel LTDجدید.ووقعت إیدیتا اتفاقیة لشراء حصة شركة 

ملیون جنیھ مصرى فى شركة إیدیتا  ٥٥بقیمة  %٢٢٫٧البالغة 
.وتعمل %٩٩٫٩٨لصناعة الحلویات لتبلغ بذلك إجمالى حصة إیدیتا 

عالمات تجاریة، من  ٩فى إنتاج األغذیة الخفیفة، وتقدم » إیدیتا«
بینھا (مولتو، وتودو، وبیك رولز، وفریسكا وھوھوز).ویبلغ 

 ملیون ٧٢٥ملیون جنیھ، موزع على  ١٤٥رأسمال الشركة نحو 
ا » إیدیتا للحلویات«قرشا، وتمتلك  ٢٠سھم بقیمة اسمیة  مصنعً

 ٤ألف متر، بإجمالى  ٢٥، على مساحة »بنى سویف«بمحافظة 
ملیون جنیھ  ٣٣٦٫٨خطوط إنتاج.وحققت الشركة صافي ربح قدره 

وقعت .٢٠١٧ملیون جنیھ في  ٢٤٣٫٠٤، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٨خالل 
عقد ” إیدیتا للصناعات الغذائیة“التابعة لشركة ” دیجما للتجارة“شركة 

للحصول على قرض ” كریدي أجریكول“قرض متوسط األجل مع بنك 
سنوات.وأضافت شركة  ٥ملیون جنیھ والذي تصل مدتھ إلى  ١٥٥بقیمة 

أن القرض بغرض تمویل التوسعات الخاصة بشبكة التوزریع ” إیدیتا“
لصناعات الغذائیة عقد قرض ووقعت شركة إیدیتا ل”.دیجما للتجارة”لـ

 ٩٦متوسط األجل مع بنك الكویت الوطني للحصول على قرض بقیمة 
أن ” إیدیتا“سنوات.وأضافت شركة  ٧ملیون جنیھ والذي تصل مدتھ إلى 

القرض بغرض تمویل النفقات الرأسمالیة الخاصة بالمجموعة في 
عقد ” إیدیتا”مصر.وأشارت الشركة إلى توقیع شركة دیما للتجارة التابعة ل

قرض متوسط األجل مع بنك كریدي أجریكول للحصول على قرض بقیمة 
سنوات، وذلك لتمویل  ٥ملیون.وأضافت الشركة أن مدة القرض  ١٥٥

وزادت مبیعات إیدیتا خالل العام التوسعات الخاصة بشبكة التوزیع.
ملیار جنیھ في  ٣٫٠٤ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٣٫٧الماضي إلى 

ملیون جنیھ  ١٥١.واقترح مجلس إدارة إیدیتا فى وقت سابق توزیع ٢٠١٧
  جنیھ للسھم. ٠٫٢٠٨، بواقع ٢٠١٨على المساھمین، عن أرباح 



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
المركزي" یقرر اإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغییر بعد خفض "

  استثنائي طارئ
قررت لجنة السیاسة النقدیة بالبنك المركزي في اجتماعھا یوم الخمیس 
الماضي اإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغییر، وذلك بعد أقل من ثالثة 
أسابیع على قرار البنك المركزي، في اجتماع الطارئ للجنة السیاسة 

 ٣٠٠مارس الماضي، بخفض أسعار الفائدة الرئیسیة بواقع  ١٦النقدیة یوم 
-نقطة أساس، في خطوة تھدف لدعم االقتصاد في مواجھة تأثیرات "كوفید

أسعار الفائدة الحالیة: تبلغ أسعار الفائدة التي حددھا البنك المركزي ".١٩
سعر  %١٢٫٧٥لإلقراض و %١٣٫٢٥لإلیداع و %١٢٫٢٥للیلة واحدة 

كانت العملیة الرئیسیة للبنك المركزي، وفق بیان لجنة السیاسة النقدیة. 
مرات خالل العام الماضي، بإجمالي  ٤اللجنة قررت تخفیض أسعار الفائدة 

  إنتربرایزالمصدر: نقطة أساس بین فبرایر ونوفمبر الماضیین. ٤٥٠تخفیض بلغ 

محمد سعد الدین : خفض أسعار الغاز للمصانع یزید تنافسیة المنتج 
 المصري

جمعیة مستثمرى الغاز المسال أكد الدكتور محمد سعد الدین رئیس   
ورئیس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن حزمة القررات اإلقتصادیة التى 

، ومن ” كورونا المستجد“اتخذتھا الحكومة مؤخرا بسبب تداعیات فیروس 
بینھا خفض أسعار الغاز ، یؤكد الوعى الكامل للحكومة بمصالح القطاع 

تصاد المصرى.واعتبر رئیس لجنة الخاص الذى یمثل العمود الرئیسى لالق
أن قرارى  –فى تصریحات صحفیة الیوم  –الطاقة باتحاد الصناعات 

قروش وتوحید سعر الغاز عند  ١٠خفض أسعار الكھرباء للمصانع بقیمة 
دوالر للملیون وحدة، یعدان أھم قرارت دعم الصناعات وسیساھمان  ٤٫٥

ویخففان من أعباء فى زیادة تنافسیة المنتج المصرى عند التصدیر 
المنتجین فى أحداث الركود االقتصادى الحالیة.وشدد على أن خفض أسعار 
الغاز وتوحیدھا لكل الصناعات دون تمییز یعتبر أحد أبرز المطالب 
للمستثمرین لدعم الصناعة الوطنیة، مشیرا إلى أنھ یتواءم اآلن مع 

تجریھا الحكومة انخفاض أسعار البترول عالمیا وفى إطار المعادلة التى 
:” المصریة كل ثالثة أشھر إلعادة تسعیر الطاقة محلیا.وتابع سعد الدین 

یمر العالم أجمع بظرف استثنائى تسبب فى حالة ركود اقتصادى حاد دفع 
حكومتنا المصریة إلى التنبؤ مبكرا بضرورة وضع إجراءات حمایة 

القتصاد للمواطنین والمستثرین على السواء حتى ال یحدث أي ضرر ل
المصرى أو یزید التضخم وكان لھذه اإلجراءات نتائجھا اإلیجابیة 

بكافة الجھود التى بذلتھا الدولة لحمایة ” سعد الدین“وأشاد ”.الملموسة
االقتصاد المصرى والمستثمرین وتخفیف األعباء االقتصادیة على كاھل 

ك ودعم المجتمع بأكملھ بتأجیل التزامات المصریین من أقساط لدى البنو
فورى للمصدرین بقیمة ملیار جنیھ ودراسة الحكومة لدعم الصادارات 
بشكل كبیر خالل المرحلة المقبلة باإلضافة إلى دعم البورصة المصریة 

  المصدر: المال.%٣ملیار جنیھ وخفض أسعار الفائدة بنسبة  ٢٠بقیمة 

   جنیھ للطن خالل أبریل ٥٠٠أسعار الحدید في مصر تنخفض 
كشف رئیس الشعبة العامة لمواد البناء باالتحاد العام للغرف التجاریة، عن 

جنیھ.وقال  ٥٠٠انخفاض سعر طن الحدید خالل شھر أبریل الجاري بنحو 
أحمد الزیني في اتصال ھاتفي مع "مباشر"، إن شركتي السویس للصلب 

 ٥٠٠والمصریین للصلب خفضتا أسعار الحدید خالل الشھر الجاري بقیمة 
 ٩٧٠٠جنیھ للطن تسلیم أرض مصنع ونحو  ٩٥٠٠-٩٤٥٠جنیھ، لیسجل 

جنیھ للطن للمستھلك.وأضاف رئیس الشعبة، أن شركة حدید عز ثبتت 

  
 انخفاض بعجز المیزان التجاري في ینایر %٣٠٫٣» : اإلحصاء»

دوالر خالل شھر ملیار  ٢٫٨٤وبلغت قیمة العجز في المیزان التجاري 
ملیار دوالر لنفـس الشھر مـن العام السابق بنسبة  ٤٫٠٧ینایر، مقابل 

٪.ومن أھم مؤشرات اإلحصاء ارتفاع قیمة  ٣٠٫٣انخفاض قدرھا 
ملیــار دوالر خـالل  ٢٫٤٨٪ حیـث بلغـت  ١٫٤الصادرات بنسبـة 

ملیار دوالر لنفس الشھر من العام  ٢٫٤٥مقابل  ٢٠٢٠شھـر ینایر 
بق.ویرجع ذلك إلى ارتفاع قیمة صادرات بعض السلع وأھمھا: السا

٪، عجائن ومحضرات  ٧٫٣٪،أسمدة بنسبة  ١٠٢٫٦(بترول خام بنسبة 
٪).بینما  ٢٢٫٢٪، سجاد وكلیم بنسبة  ١٨٫١غذائیة متنوعة بنسبة 

مقابل  ٢٠٢٠انخفضت قیمة صـادرات بعض السلع خـالل شھر ینایر 
السابـق وأھمھـا (مالبس جاھزة بنسبة مثیلتھا لنفس الشھر من العام 

٪، لدائن بأشكالھا االولیة بنسبة  ٩٫٢%، منتجات البترول بنسبة  ٦٫٩
%).وبحسب اإلحصاء  ٣١٫٠% ، فواكھ طازجة بنسبة  ٢٨٫١

ملیار دوالر  ٥٫٣٢٪حیث بلغت  ١٨٫٤انخفضت قیمة الواردات بنسبة 
الشھر من ملیار دوالر لنفس  ٦٫٥٢مقابل  ٢٠٢٠خـالل شھر ینایر 

العام السابق.ویرجع ذلك إلى انخفاض قیمة واردات بعض السلع 
٪ ،مواد اولیة من حدید أو صلب  ٣٤٫١وأھمھا (منتجات البترول بنسبة 

%، ذرة بنسبھ  ١٩٫٢٪،لدائن بأشكالھا االولیة بنـسبة  ٢٨٫٩بنـسبھ 
%).بینما ارتفعت قیمة واردات بعض السلع خالل شھر ینایر  ٩٫٧

ل مثیلتھا لنفس الشھر من العام السابق وأھـمھا : (سیارات مقاب ٢٠٢٠
٪، محركات ومولدات  ١٥٫٠٪، قمح بنسبة  ٦٫٩ركوب بنسبة 

  المصدر: المال ٪). ٥٥٫١ومحركات كھربائیة بنسبة 

التوسع باستخدام الغاز كوقود للسیارات یسھم فى تخفیض الطلب 
  على البنزین 

ل والثروة المعدنیة في بیان أكد المھندس طارق المال وزیر البترو
على أھمیة التوسع فى استخدامات الغاز  ١/٠٤/٢٠٢٠صادر بتاریخ 

الطبیعى وخاصة فى السیارات فى إطار توجھ الدولة لزیادة استخدام 
الغاز الطبیعى فى وسائل النقل المختلفة باعتباره مصدر آمن ونظیف 

ً عن مردوده االقتصادى والبیئى وتحقیق أقصى اس تفادة من فضال
ً إلى ضرورة تطویر  موارد الدولة المتزایدة من الغاز الطبیعى مشیرا
مجال خدمات تموین السیارات بالوقود والتوسع فى إنشاء محطات 
التموین بالغاز الطبیعى بمختلف المحافظات لتیسیر تقدیم الخدمات 
للمواطنین .جاء ذلك خالل انعقاد الجمعیة العامة لشركة الغاز الطبیعى 

عبر الفیدیو  ٢٠١٩للسیارات ( كارجاس ) العتماد نتائج أعمالھا لعام 
كونفرانس .وأوضح المال أن التوسع فى استخدام الغاز الطبیعى كوقود 
للسیارات سیسھم فى تخفیض الطلب على استھالك الوقود السائل من 
بنزین وسوالر والذى یتم استیراد جانب من احتیاجات السوق المحلى 

ً منھما ، ا ألمر الذى سیؤدى لتعظیم االستفادة من ثرواتنا البترولیة مؤكدا
حرص الوزارة على توفیر أنواع مختلفة من الوقود أمام المستھلك بما 
یتالءم مع كافة الشرائح واستخداماتھا .واستعرض المھندس ھشام 

حیث  ٢٠١٩الصفتى رئیس الشركة نتائج أعمال الشركة خالل عام 
ً على مستوى حققت الشركة انتشار ً واسعا ً جغرافیا محافظة وتم  ١٩ا

افتتاح مشروعات جدیدة وتشغیلھا مثل محطة جراج شركة الصعید 
ً لفحص وتجدید األسطوانات وآخر  للنقل والسیاحة والتى تتضمن مركزا
لتغییر الزیوت وذلك بمحافظة بنى سویف ، كما تم افتتاح مركز تحویل 

وتجدید األسطوانات بمحطة مدینة نصر وافتتاح أول مركز لفحص 



 

 

جنیھ  ١٠٠األسعار، بینما خفضت مصانع الدرفلة أسعارھا بنحو 
للطن.وأشار الزیني، إلى أن أسعار الحدید خالل أبریل تسجل تتراوح بین 

آالف  ١٠و ٩٥٠٠طن تسلیم أرض مصنع، وبین جنیھ لل ٩٨٠٠و ٩٢٠٠
جنیھ للطن للمستھلك.وأوضح رئیس الشعبة، ھناك عدة عوامل دفعت 
األسعار إلى االنخفاض، وتشمل تراجع أسعار الكھرباء والغاز للمصانع، 
ً عن الركود التي تشھده  وأسعار الخردة والبلیت والخامات بأنواعھا، فضال

أن األسعار الحالیة ما زالت مرتفعة حیث السوق المصریة.وذكر الزیني، 
ً انخفاض أسعار الحدید لنحو   ٩أن السعر عادل أقل من الحالي، متوقعا

آالف جنیھ خالل الشھر المقبل.كان رئیس الشعبة صرح لـ"مباشر" بأن 
مالیین  ٨إلى  ٧مالیین طن، مقارنة بنحو  ١٠تنتج في الوقت الحالي نحو 

وكشفت النشرة الشھریة أسعار مواد البناء .٢٠١٩طن خالل العام الماضي 
الصادرة عن اإلدارة المركزیة لالحتیاجات ومواد البناء بوزارة اإلسكان 

جنیھ،  ١٠٤٠٠نحو  ٢٠٢٠تسجیل متوسط سعر طن الحدید خالل ینایر 
 ٩٦٠٠آالف جنیھ، وفي مارس الجاري نحو  ١٠وفي فبرایر نحو 

الحدید خالل مارس  جنیھ.وأظھرت النشرة انخفاض متوسط سعر طن
بالمائة عن مارس  ١٧٫٦جنیھ، بانخفاض نسبتھ  ٩٦٠٠الماضي إلى 

بالمائة عن شھر  ٤جنیھ، وانخفاض نسبتھ  ١١٦٥٠والذي سجل  ٢٠١٩
  لمصدر: مباشرا آالف جنیھ. ١٠فبرایر السابق والذي سجل 

   أیام ٩خالل  %١٥ملیار جنیھ مبیعات بنك مصر من شھادات الـ ١٥٫٧

 ١٥نك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، أن مبیعات شھادة الـكشف رئیس ب
ملیار  ١٥٫٧، بلغت نحو االربعاءبالمائة، منذ طرحھا للعمالء حتى 

جنیھ.وأضاف محمد اإلتربي في اتصال ھاتفي مع "مباشر"، الیوم 
ً تخطت الـ بالمائة، لنحو  ٨٥الخمیس، أن مبیعات تلك الشھادة إلكترونیا

ً من العمالء خالل الفترة ألف عمیل.وأكد  ٥٦٫٩٠٤ أن ھناك انتظاما
الراھنة، نتیجة تداعیات فیروس كورونا المنتشر على مستوى أنحاء 

 ً ً لمدة عام یصرف عائدھا  ١٥الجمھوریة.وتمنح الشھادة عائدا بالمائة سنویا
ً، وھي أعلى فائدة في الجھاز المصرفي.وتبدأ فئات الشھادة من ألف  شھریا

در لألفراد الطبیعیین أو القصر، ویمكن االقتراض جنیھ ومضاعفاتھا وتص
بضمان الشھادة، باإلضافة إلى إمكانیة إصدار بطاقات ائتمانیة بضمانھا 

ً.كما یمكن استرداد الشھادة بعد مضي  ً من یوم العمل  ٦أیضا أشھر بدءا
ً لقواعد االسترداد  التالي لتاریخ الشراء (تاریخ اإلصدار)، وذلك وفقا

مارس الجاري، ربط  ٢٠كام المنظمة.وقرر بنك مصر في والشروط واألح
شھادات استثمار عن طریق الموبایل واإلنترنت فقط، في ظل مخاوف 
بشأن انتشار فیروس كورونا.وكان رئیس بنك مصر محمد اإلتربي، قال 

مارس ، لـ"مباشر"، إن مصرفھ والبنك األھلي قاما بطرح شھادة  ١٩في 
ً.وأشار إلى أنھ تم  ١٥لسوق ھو استثماریة بأعلى عائد في ا بالمائة سنویا

طرح تلك الشھادة بھدف دعم عمالء البنكین خالل الفترة المقبلة، نتیجة 
انتشار فیروس كورونا على مستوى أنحاء الجمھوریة.وأتاح بنك مصر 

بالمائة من خالل  ١٥للعمالء، إمكانیة شراء شھادة ابن مصر ذات العائد 
ً ماكینات الصراف اآللي  والواتس اب، ویقدم البنك ھذه الخدمة حصریا

لعمالئھ لتوفیر سبل آمنة وسھلة للتعامل من خالل شبكة صراف آلي 
  منتشرة في جمیع أنحاء الجمھوریة. 

  

  

  

  

الكابالت بمحافظة القاھرة ، ھذا فضال عن انتشار الشركة على مستوى 
 %٤٠محطة تموین بالغاز الطبیعى بنسبة  ٧٧المحافظات من خالل 

مركز تحویل سیارات للعمل بالغاز الطبیعى بنسبة  ٢٢باإلضافة إلى 
م تحویل من إجمالى السوق المحلى .وأوضح رئیس الشركة أنھ ت %٢٩

مقارنة  ٢٠١٩سیارة للعمل بالغاز الطبیعى خالل عام  ٢٢٦٤٩عدد 
   . %١٢٢بزیادة نسبتھا  ٢٠١٨سیارة خالل عام  ١٠٢١٢بنحو 

الرقابة المالیة تحدد مراقب حسابات واحد لثالث صنادیق استثمار 
  بحد أقصى 

وافق مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة، على إجراء تعدیل في 
ضوابط وإجراءات الترخیص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر 
أنشطة مالیة غیر المصرفیة بنفسھا أو مع غیرھا نشاط صنادیق 

.بإضافة بند جدید ٠٢/٠٤/٢٠٢٠االستثمار، وفقا لبیان صادر بتاریخ 
یجیز قیام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات ثالثة صنادیق 

قصى، وذلك بمراعاة تجنب تعارض مختلفة في وقت واحد بحد أ
المصالح على النحو الذي تحدده نشرة االكتتاب أو مذكرة المعلومات 
بحسب األحوال.وسبق للرقابة المالیة أن اصدر مجلس ادارتھا القرار 

وحدد فیھ ضوابط وإجراءات الترخیص للبنوك  ٢٠١٨) لسنة ٥٨رقم (
رفیة أن تباشر ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالیة غیر المص

بنفسھا أو مع غیرھا نشاط صنادیق االستثمار، وجاء في مادتھ السابعة 
ً لمعایر المحاسبة المصریة  أن یُعد الصندوق قوائم مالیة مستقلة طبقا
وبما یتفق وطبیعة نشاطھ، ویتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان 

عد لھذا الغرض للحسابات یتم اختیارھما من بین المقیدین في السجل المُ 
لدى الھیئة على أن یكونا مستقلین عن بعضھما وعن كل من مدیر 
ً من األطراف ذوي العالقة بالصندوق، ویكون لكل من  االستثمار وأیا
مراقبي حسابات الصندوق االطالع على دفاتر الصندوق وطلب 
البیانات واإلیضاحات وتحقیق الموجودات.ویلتزم مراقبا الحسابات 

راجعة المصریة، وبإعداد تقریر بنتائج المراجعة ویجب أن بمعایر الم
ً، وفي حالة االختالف فیما بینھما  ً مشتركا یعد مراقبا الحسابات تقریرا

   یوضح التقریر أوجھ الخالف ووجھة نظر كل منھما.

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   ترامب: نعمل مع الصین على أمور عدیدة من بینھا التجارة

الرئیس األمریكي دونالد ترامب أنھ أجرى مكالمة ھاتفیة جیدة مع أكد 
نظیره الصیني شي جین بینغ، لكنھ یعتقد أن األرقام المعنلة من جانب بكین 
ً.وقال ترامب في مؤتمر  بشأن حصیلة ضحایا الكورونا منخفضة نسبیا
صحفي یومي عقد في البیت األبیض، أمس األربعاء، إنھ ھاتف الرئیس 

ً على العدید من األمور شي في  اللیلة الماضیة.وتابع: "نحن نعمل معا
المختلفة بما في ذلك التجارة، إنھم یشترون الكثیر، وینفقون الكثیر من 
المال، إنھم یعطونھ إلى مزارعینا".وفي الوقت نفسھ، یعتقد الرئیس 
األمریكي أن األعداد المبلغ عنھا من جانب الصین فیما یتعلق بحاالت 

الوباء قلیلة بعض الشيء.وذكر ترامب إن حصیلة بكین تبدو وكأنھا  ضحایا
 ً ً: "نحن حقا ً بالنظر إلى ما شھدناه وما تم اإلبالغ عنھ، قائال منخفضة نسبیا
ال نعلم".لكن الرئیس أكد أنھ لم یتلق أیة تقاریر استخباراتیة تظھر أن 

اإلصابات الصین لم تبلغ أرقام إصابات الفیروس الخاصة بھا.وشھد عدد 
ً لتصل إلى  ً، من بینھم  ٩٣٩بالكورونا قفزة قویة مؤخرا ألف حالة عالمیا

ألف حالة في الوالیات المتحدة، في حین أن الصین أبلغت عن إصابة  ٢١٧
ً عن  ألف مصاب.وكان الرئیس األمریكي حذر من أن  ٨٢ما یزید قلیال

الیات المتحدة، األسبوعین القادمین سیكونان "مؤلمین للغایة" بالنسبة للو
   المصدر: مباشر ألف شخص. ٢٤٠وسط توقعات بارتفاع حصیلة الوفیات إلى 

   جولدمان ساكس: األسوأ لم یأتي بعد لسوق الدیون

قال محلل في بنك "جولدمان ساكس" األمریكي إن األسوأ لم یأت بعد 
بالنسبة للسندات ذات التصنیف االئتماني غیر االستثماري، مع توقعات 
بالمزید من حاالت التخلف على سداد الدیون.وكتب المحلل "لطفي 
القروي" في مذكرة نشرتھا وكالة "بلومبرج" الیوم الخمیس، إنھ على 
الرغم من خطوات مجلس االحتیاطي الفیدرالي غیر المسبوقة لضخ 
السیولة في النظام المالي الذي یعاني من الفیروس فإن التحدیات التي 

المقترضة ال تزال كبیرة.وتابع: "وكما كان الحال في تواجھ الشركات 
فترات الھبوط االقتصادي الماضیة، ستستمر الضائقة المالیة في االرتفاع 
مما یؤدي إلى ارتفاع حاالت التخلف عن سداد الدیون، وانخفاض 
التصنیف االئتماني".وكان االئتمان في صمیم اضطرابات األسواق المالیة 

ً بتفشي فیر وس كورونا كورونا، حیث تركت عملیات اإلغالق متأثرا
وحظر السفر غیر المسبوقة عشرات الشركات التي تتصارع لبناء مخزون 
ً، حیث  نقدي.وارتفعت تكلفة اقتراض األموال في األسواق المالیة مؤخرا

نقطة  ١٧٩فروق العوائد على السندات الدوالریة عالیة الجودة قفز متوسط 
ل من العام الجاري، وھو أعلى صعود على اإلطالق أساس في الربع األو

ً لمؤشر "بلومبرج باركلیز".ویتوقع المحلل أن یرتفع معدل التخلف  وفقا
ا إلى  ١٢عن سداد الدیون لمدة  ً بالمائة، كما یرى أنھ على مدى  ١٣شھر

ملیار دوالر  ٥٥٥األشھر الستة المقبلة سیتم تخفیض تقییم سندات بقیمة 
اربة" من "الدرجة االستثماریة"، وھو ما یضاف إلى إلى "تصنیف المض

ملیار دوالر تم تخفیض تصنیفھا االئتماني بالفعل منذ  ١٤٩سندات بقیمة 
  المصدر: مباشر بدایة العام.

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,750.00  2.74% السعودیة

 DFMGI 16,911.00 0.40%  دبي
 ADI 3,758.00 0.35% ابوظبي
 MARKET-IXP 47.78 -4.97% الكویت

 BSEX 5,347.00 0.09% البحرین
 GENERAL 8,458.00 3.21% قطر

 MASI 9,396.00 -1.72% المغرب
 TUN20 6,254.00 -1.33% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  21,052.53  -1.69% أمریكا
 S&P 500 2,488.65  -0.02 أمریكا
 NASDAQ 7,373.08 -1.53% أمریكا

 FTSE 100 5,415.50 -1.18% لندن
 DAX 9,525.77  -0.47% أمانیا

 Nikkei 225 17,820.19  0.01% الیابان
 %0.43 1,619.30 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %13.93 34.11 البرمیل (دوالر)خام برنت 
 %5.97  1.65 البرمیل نایمكس (دوالر)

   ألكسندر نوفاك: روسیا ال تعتزم زیادة إنتاج النفط

قال وزیر الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لرویترز یوم الخمیس إن 
بالده ال تعتزم زیادة إنتاج النفط بسبب فائض المعروض في 

 ٢٦بالمئة إلى أقل من  ٥٠العالمیة بنحو السوق.وھوت أسعار الخام 
دوالرا للبرمیل منذ إخفاق منظمة أوبك ومنتجین كبار آخرین للنفط 
بقیادة روسیا في االتفاق على تمدید خفض إنتاج الخام.لكن أسعار النفط 
قفزت یوم الخمیس بنسبة عشرة بالمئة بعدما قال الرئیس األمریكي 

عودیة وروسیا قریبا إلى اتفاق ینھي دونالد ترامب إنھ یتوقع توصل الس
حرب األسعار الدائرة بینھما.وقال نوفاك إن روسیا لم تبحث بعد 

   حابىالمصدر:  الوضع في سوق النفط مع السعودیة لكنھا ال تستبعد ھذا.

  



 

 

  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.  103.5  %96.3  7.36  شراء  3,348.7  3.75  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %277.4  20.23  شراء  2,911.9  5.36  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.8  6.9  6.9 %31.0 9.18  شراء 218.8 7.01  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

  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  التجاري الدولي (مصر)البنك 

  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

  ١٥/٠٤/٢٠٢٠  ١٢/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٢٫٥٠٠  بنك التعمیر واالسكان
  ١٦/٠٤/٢٠٢٠  ١٣/٠٤/٢٠٢٠  دوالر للسھم ٠٫٠٨  بالدوالر -بنك فیصل االسالمي المصري 

  ١٦/٠٤/٢٠٢٠  ١٣/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٢٨٣٣٢  بالدوالر -االسالمي المصري بنك فیصل 
  ١٦/٠٤/٢٠٢٠  ١٣/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  یوتوبیا لالستثمار العقارى والسیاحى

  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠١/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٧٥القسط الثانى   باكین -البویات والصناعات الكیماویة 

  

  العمومیةالجمعیات 
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

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

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

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



 

 

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة  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

العامة الستصالح االراضي و التنمیة و   ١١/٠٤/٢٠٢٠
  التعمیر

غیر و عادیة
  القاھرة –مقر الشركة بشارع الفیوم دار السالم   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 –تیتو بفرع الشركة الكائن فى جوزیف   عادیة

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

بمقر مصنع الشركة (الشرق للمراتب االسنفجیة ) الكائن في جنوب بورسعید المنطقة   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

  الجولف سیتى بمدینة العبور-بمبنى نادى الجولف  عادیة  الیكو -االستثمار العقاري العربي   ١٤/٠٤/٢٠٢٠
  قاعة المؤتمرات بالقریة الذكیة طریق مصر اسكندریة الصحراوى  غیر عادیة  ریكاب لالستثمارات المالیة  ١٥/٠٤/٢٠٢٠

غیر و عادیة  المتحدة لالسكان والتعمیر  ١٦/٠٤/٢٠٢٠
  االسكندریھ -بفندق سیسل   عادیة

  القاھرة -المعادى  –طریق مصر حلوان الزراعى  ١٩ –بفندق المعادى  -بقاعة رحاب  عادیة  المصریة للدواجن  ١٦/٠٤/٢٠٢٠
  السادس من أكتوبر -الفؤاد فندق نوفوتیل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار   عادیة  رایة القابضة لالستثمارات المالیة  ١٦/٠٤/٢٠٢٠

یونیفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغلیف   ١٦/٠٤/٢٠٢٠
  یونیباك -و الورق 

  ٢المنطقة الصناعیة ب  -بمقر الشركة بمدینة العاشر من رمضان  عادیة

  التخزینشونة الشركة العامة للصوامع و –مقر الشركة الكائن فى میدان السواح   عادیة  ابن سینا فارما  ١٨/٠٤/٢٠٢٠

غیر و عادیة  المالیة و الصناعیة المصریة  ١٨/٠٤/٢٠٢٠
  القاھرة -شارع شریف  ٢٣بمقر الشركة   عادیة

غیر و عادیة  بایونیرز القابضة لألستثمارات المالیة  ١٨/٠٤/٢٠٢٠
  عادیة

متفرع من شارع التسعین الجنوبى أمام الجامعة األمریكیة التجمع  ٩٠مبنى مول بوینت 
  القاھرةالخامس 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )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  
 (مصر)

COMI 57.1 -1.02  31.17-  5,265,710   301,721,792   87.10   51.20  43.47% 

ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 12.25 0.08  18.98-  1,586,144   19,429,034   18.78   9.99  7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 0.93 -0.43  28.06-  8,093,505   7,541,687   1.59   0.82  5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 4.83 -0.62  40.37-  7,650,070   37,272,120   12.00   4.04  4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 8.80 4.51  47.49-  3,214,136   28,284,154   20.60   6.54  4.03% 

 SWDY 8.38 8.13  25.25-  4,654,388   39,100,624   16.60   5.24  3.98% السویدى الیكتریك

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 4.30 -3.80  26.12-  2,271,605   9,737,919   7.06   3.78  2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 29.50 -1.11  32.18-  510,043   15,047,688   48.10   29.00  2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 5.45 0.74  36.63-  1,165,710   6,467,098   13.70   5.13  2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 3.20 2.89  33.88-  3,131,744   9,967,142   6.05   2.40  2.20% 

 ETEL 10.60 0.95  3.92   666,111   7,083,630   15.30   7.40  2.10% المصریة لالتصاالت

 ISPH 7.61 0.40  19.89-  1,254,355   9,554,989   11.45   5.99  1.99% ابن سینا فارما

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 9.70 2.21  30.12-  1,588,527   15,408,712   14.00   9.16  1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 63.41 0.38  36.60-  58,402   3,730,600   111.00   50.05  1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 9.20 0.00  30.46-  428,676   3,972,299   17.75   6.10  1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 1.10 3.29  55.33-  12,950,454   13,989,248   4.02   0.81  1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 3.32 0.00  85.79-  1,722,731   5,796,689   9.73   2.61  1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 5.35 -1.65  40.22-  1,072,004   5,818,736   18.43   4.44  1.24% 

 PHDC 1.06 0.57  39.77-  9,630,387   10,212,894   2.74   0.79  1.19% للتعمیربالم ھیلز 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 2.13 0.95  41.16-  1,549,977   3,319,548   6.27   1.41  1.12% 

 AUTO 1.50 -0.08  60.42-  6,813,196   10,297,277   5.03   1.43  1.05% جى بى اوتو

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 2.96 1.72  43.73-  3,801,309   11,237,870   7.65   2.38  0.80% 

 ESRS 5.36 -0.74  47.96-  3,577,196   19,532,428   17.99   4.06  0.79% حدید عز

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 2.35 2.17  64.39-  2,442,171   5,745,709   7.92   2.01  0.78% 

 EMFD 2.57 0.78  9.51-  2,772,797   7,145,081   3.72   2.13  0.73% إعمار مصر للتنمیة

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 0.33 -0.91  39.96-  26,004,776   8,522,138   0.75   0.28  0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 1.57 1.68  34.42-  1,720,208   2,727,278   3.25   0.96  0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 3.75 -2.09  30.04-  446,838   1,681,781   6.44   2.43  0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 0.41 0.74  31.89-  6,547,196   2,704,640   0.85   0.35  0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 0.82 -0.61  53.21-  7,319,005   5,989,327   1.63   0.68  0.11% 

  * 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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