
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٦/٠٤/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  9,272.88 -1.93% -28.87% 258,972,912 107,567,761 258,700,170,874مؤشر (

 EGX 50(  1,320.53 -1.55% -38.57% 289,086,240 123,603,496 321,062,076,824مؤشر (
 EGX 70(  986.21 -0.97%  -22.80% 87,365,568 33,215,888 157,167,262,836مؤشر (
 EGX 100(  1,012.67 -1.14% -41.37% 346,338,464 140,783,649 415,867,433,710مؤشر (

  عناوین االخبار
 الت: ال یوجد مستجدات تخص صفقة فودافون لالتصا المصریة

  المحتملة بخالف مانشر
  قرشاً للسھم ٣٠إیكون تقترح توزیع كوبون  
  مطاحن شمال القاھرة تقر زیادة حصتھا في أسھم "المتحدة

  %١٨٫٤للمطاحن" إلى 
  أشھر ٨خالل  %٢٤أرباح اإلسكندریة لألدویة ترتفع  
 ا التجاري الدولي مستعد للركود وتسری ً ح موظفین لیس خیار

ا ً   مطروح
 »ملیون جنیھ العام  ١٦تضخ استثمارات بقیمة » إیكمى

  الماضى
  ملیارات جنیھ لترفیق مجمعات صناعیة خالل  ٥مصر تتیح

٢٠٢١-٢٠٢٠   
  مالیین جنیھ لشركات  ٨حمایة المستثمر یستھدف صرف

  السمسرة الشھر الجارى 
 صر إلى بسبب كورونا.. تراجع مؤشر مدیري المشتریات بم

   ٢٠١٧أدنى مستویاتھ منذ ینایر 
  الحكومة المصریة: أزمة "كورونا" ستدفع بالتعجیل ببعض

  اإلصالحات الھیكلیة 
  ینكمش بأسرع وتیرة القطاع الخاص غیر النفطي في السعودیة

  بفعل كورونا
 +مصدر سعودي: تأجیل أسعار خام مایو لما بعد اجتماع أوبك  

  

  الرئیسي )EGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ١٠  ١٠٣  ٥٥  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة
المصریة لالتصاالت: ال یوجد مستجدات تخص صفقة فودافون المحتملة 

 بخالف مانشر
أیھ مستجدات في موقفھا  التصاالت، إنھ ال یوجدقالت الشركة المصریة ل

فیما یخص اعتزام مجموعة فودفوان العالمیة التصرف في حصتھا 
 ٢٣و ٥ینایر و ٢٩یخ بفودافون مصر بخالف ماتم اإلفصاح عنھ بتار

ً على استفسار البورصة عن  فبرایر الماضي.وأشارت الشركة في بیان ردا
لمحتملة، أن مجلس اإلدارة قام في آخر المستجدات بشأن صفقة فودافون ا

 citiفبرایر الماضي، بالموافقة على تعیین تحالف قوي یشمل كال من  ١٩
ركاه كمستشار ھیرمیس كبنوك استثمار ومكتب التمیمي وش EFGو 

قانوني لتقدیم دراسة وافیة للخیارات المتاحة للشركة فیما یخص التعامل 
ابي قد إنفردت بالكشف عن مع حصتھا في فودافون مصر.كانت بوابة ح

فوز تحالف ھیرمیس ـ سیتي بنك، بدور مستشار المصریة لالتصاالت في 
ن مصر، في فودافو %٤٥لبالغة نحو تحدید بدائل التعامل مع حصتھا ا

عقب توقیع فودافون العالمیة مذكرة تفاھم لبیع حصتھا في الوحدة المحلیة 
المصدر: ر.ملیار دوال ٢٫٣٩بنحو  STCإلى شركة االتصاالت السعودیة 

  حابى

  قرشاً للسھم ٣٠إیكون تقترح توزیع كوبون 
اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الھندسیة المعماریة لإلنشاء والتعمیر 

ً للسھم  عن أرباح  ٣٠توزیع  ایكون، - ، مع التنازل عن حصة ٢٠١٩قرشا
المجلس.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر یوم األحد، إن المجلس 

ملیون جنیھ، وبقیمة دفتریة  ١٫٤اعتمد بیع أصول ثابتة متنوعة بقیمة 
 ٢٩٦٫٧لغ ملیون جنیھ، محققة أرباح بیع أصول ثابتة بمب ١٫١قدرھا 

من النظام األساسي  ٤ق المجلس على تعدیل المادة ملیون جنیھ.وواف
للشركة، بشأن مركز الشركة ومحلھا القانوني.وحققت الشركة خالل 

ملیون جنیھ  ٣٧٤٫٥٦ملیون جنیھ، مقابل  ١٥٠ربح بلغ  ،  صافي٢٠١٩
 ١٫٦لتسجل  ٢٠١٩.وارتفعت إیرادات الشركة في ٢٠١٨أرباح خالل 

، مع األخذ ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٫٤١مقابل ،  بنھایة دیسمبر ملیار جنیھ
في االعتبار حقوق األقلیة.وعلى صعید القوائم المستقلة، ارتفع صافي ربح 

ملیون جنیھ بنھایة  ٥٥٫٤٨ام الماضي حیث سجلت الشركة خالل الع
ملیون جنیھ صافي ربح في  ٣٦٫٥٨دیسمبر/كانون األول، مقابل 

  لمصدر: مباشرا.٢٠١٨

القاھرة تقر زیادة حصتھا في أسھم "المتحدة للمطاحن" مطاحن شمال 
 %١٨٫٤إلى 

قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاھرة، إنھا رفعت حصتھا في رأسمال 
بالمائة.وأوضحت  ١٨٫٤٢المتحدة للمطاحن والصناعات المكملة لـشركة 

یان لبورصة مصر، یوم األحد، أن مجلس اإلدارة وافق على الشركة في ب
 ٦٧٫٢٥شریف فؤاد بباوي في المتحدة للمطاحن، والبالغة  شراء حصة

ألف سھم.وأضافت أن عدد األسھم اإلجمالي التي تمتلكھا الشركة بعد 
ألف سھم من الشركة المتحدة.یشار إلى أن الشركة  ٩٤٨٫٧٢الشراء بلغ 

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة  ٤٫٦١سجلت صافي ربح بلغ نحو 
ً خالل نفس الفترة من  ١٣٫٥٩مقابل فبرایر الماضي،  ملیون جنیھ أرباحا

-٢٠١٩العام المالي الماضي.وحققت الشركة خالل النصف األول من 
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة  ١٫٦٨١صافي ربح بلغ  ٢٠٢٠

ً خالل نفس الفترة من  ٤٫١٩٧دیسمبر الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
راجعت إیرادات الشركة خالل الستة أشھر األولى العام المالي الماضي.وت

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

   ٩٫٩٩    ٣٠٫٩٤  العامة للصوامع والتخزین
   ٩٫٩٩    ٩٫٤٧  ایدیتا

  ٩٫٩٥    ٢٫٣٢  لیسیكو مصر
  ٩٫٨١    ٤٫٠٣  جولدن كوست
  ٧٫٢١    ٢٧٫٨٠  النیل لالدویة

 

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

 -١٠٫٠٠    ٠٫٦٣   برایم القابضة
 -٩٫٩٨    ١٠٫١٠  ممفیس لالدویة

 -٩٫٩٧    ٩٫٥٧  المصریة لالتصاالت
 -٩٫٥٧    ٥٫٢٠  االھرام للطباعة والتغلیف

 -٩٫٤٣    ٣٫٨٤  ایجیفرت

  

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

  ٥٦٫١٠    ٨٥،٦٧٥،١٩٢  البنك التجاري الدولي
  ٠٫٨٥    ٣١،٥٤٦،٣٣٨  دایس
  ٥٥٫٠٠    ١٧،٢٢١،٨٣٠  ایبكو

  ٨٫٢٦    ١٤،٧٠٧،٨١٣  السویدى الیكتریك
  ١٫٠٧    ١٣،٢٢٥،١٤٥  القلعة

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  ولكمیة التدا  السھم
  ٠٫٨٥    ٣٧،٦٨١،٤١٨  دایس

  ٠٫٣٢    ١٨،٣٦٦،٠٨٥  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٠٧    ١٢،٣٤٦،٤٤٥  القلعة

  ٠٫٢٢    ٥،٤٣٨،٩٧٣  العربیة لالستثمارات
  ١٫٤٤    ٥،٣٧٨،٣٢٤  جي بي اوتو

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر،  ٢٨٢٫٩٧من العام المالي الجاري لتسجل نحو 
 جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.ملیون  ٣٥٧٫٦مقابل 

  المصدر: مباشر

  أشھر ٨خالل  %٢٤أرباح اإلسكندریة لألدویة ترتفع 

كندریة لألدویة والصناعات الكیماویة، خالل الـ ارتفعت أرباح شركة اإلس
بالمائة على  ٢٣٫٩٧بنسبة  ٢٠٢٠-٢٠١٩أشھر األولى من العام المالي  ٨

شركة في بیان لبورصة مصر، یوم األحد، أن أساس سنوي.وأوضحت ال
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة فبرایر،  ١١٨صافي الربح بلغ 

ً خالل نفس الفترة من العام المالي ملیون جنیھ أر ٩٥٫٢٦مقابل  باحا
مالیین جنیھ،  ٧٠٩الماضي.وارتفعت اإلیرادات خالل نفس الفترة لتسجل 

ل نفس الفترة من العام المالي ملیون جنیھ خال ٥٩٩٫٠٩مقابل 
-٢٠١٩أشھر األولي من العام المالي  ٧الماضي.وحققت الشركة خالل الـ 

ھ.وارتفعت اإلیرادات خالل ملیون جنی ١٠٣٫١٢صافي ربح بلغ  ٢٠٢٠
ملیون جنیھ خالل نفس  ٥٢٩ملیون جنیھ، مقابل  ٦٢٣٫٣١نفس الفترة إلى 

  مباشرالمصدر:  الفترة من العام المالي الماضي.

  ملیون جنیھ العام الماضى ١٦تضخ استثمارات بقیمة » إیكمى«

قیمتھا بضخ استثمارات » إیكمى«قامت الشركة الدولیة للصناعات الطبیة 
ملیونا كانت مستھدفة خالل  ٤٠، من إجمالى ٢٠١٩ملیون جنیھ عام  ١٦

 –.وقال ھشام صابر، رئیس مجلس إدارة الشركة  ٢٠٢٠و ٢٠١٩عامى 
ملیونا، الذى تم ضخھ، كان  ١٦إن مبلغ الـ  –» المال«لـ  فى تصریحات

ألفا «تمویال ذاتیا من الشركة، وتم توجیھھ لالستحواذ على شركتى 
خطوط إنتاج  ٣بالعاشر من رمضان، وتطویر» نیو ألفا«، و»كالمیدی

للسرنجات وسنون اإلبر، وعملیات مرتبطة بتطویر جودة اإلنتاج.وأشار 
ملیونا كانت تعتزم  ٤٠ن إجمالى تمویالت قیمتھا إلى أن المبلغ كان م

، وإعادة ھیكلة ١٠الشركة ضخھا لتطویر خطوط إنتاجھا البالغ عددھا 
.وتابع أنھ من المقرر أن ٢٠١٩/٢٠٢٠كامل، خالل عامى الشركة بشكل 

ملیون جنیھ كخطوط ائتمان  ٢٤یتم استیفاء باقى التمویالت البالغ قیمتھا 
حالیا بالتفاوض مع بنوك حكومیة، و خاصة من البنوك، حیث نقوم 

للحصول على ھذه المبالغ، إال أننا نواجھ بعض الصعوبات.وأشار صابر 
ملیون جنیھ، فإن  ٢٤الحصول على التمویالت البالغة  إلى أنھ نتیجة تعطل

الخطة االستثماریة للعام الحالى جمدت بشكل مؤقت، وبمجرد توفر 
» إیكمى«فورى.وحول احتمال لجوء األموال الالزمة ستستأنف بشكل 

إن » صابر«لبیع أصول متعطلة لدیھا لتمویل الخطة االستثماریة، قال 
فى الظروف الراھنة مع األوضاع االقتصادیة اللجوء لحل كھذا لیس متاحا 

الحالیة.وعن تأثر الشركة بقرار وزارة التجارة والصناعة األخیر بإلزام 
جوانتیات  –ة (البدل الواقیة مُصنعى ومصدرى المستلزمات الطبی

نظار واقى)  -قناع واقى – ٩٥ماسك إن  –ماسك جراحى  -التیكس
ھ لیس لھ تأثیر على الشركة نظرا ألنھا للتورید لھیئة الشراء الموحد، قال إن

تراجعا قویا فى » إیكمى«متخصصة فى إنتاج السرنجات فقط.وشھدت 
ألف جنیھ، مقابل  ٤٧لتصل إلى  ٨٨أرباحھا العام الماضى بنحو %

  المصدر: المال.٢٠١٨ملیون عام  ٣٨٦٫٦
  

االتجاري الدولي مستعد للركو ً  د وتسریح موظفین لیس خیار
ا ً   مطروح

 -الدوليقال ھشام عز العرب، رئیس مجلس إدارة البنك التجاري 
مصر، إنھ من المبكر جدا توقع تداعیات انتشار فیروس كورونا 
على أداء البنك التجاري الدولي، ولكن عز العرب أكد على ثقتھ 

أي من أن البنك یتمتع برأسمال كاف وقادر على تحمل حدوث 
ركود حاد في االقتصاد المصري، بحسب ما جاء في حوار لھ مع 

ة، وفقا لـ ایكونمي بالس إنھ في وتقول المجل”.یورومني“مجلة 
الوقت الذي تعزز فیھ الحكومة المصریة التدابیر الحتواء فیروس 

 ٢٠١١، كیف أن ثورة ”یورومني”، قال عز العرب، لـ”كورونا“
األزمة الحالیة.وقال عز العرب إن  جعلت البنك مستعدا للتعامل مع

حة ان ھذه لیست المرة األولى التي یمر بھا البنك بأزمة، موض
كان عاما صعبا للغایة ولكن أحداثھ كانت بمثابة تجربة  ٢٠١١

تعلیمیة قیمة.وقال إنھ عندما انھارت األوضاع كان التجاري الدولي 
مستقبلھ، البنك الوحید الذي یوظف أشخاص ویدربھم ویستثمر في 

وأضاف أن مثل ھذا النھج ھو ما ساعد البنك في األزمة الحالیة 
للتركیزعلى حمایة موظفیھ ودعم عمالءه، على التحرك سریعا 

األزمة “ولكن نطاق االنھیار االقتصادي ھو العامل الجدید وقال 
وقالت المجلة إن مصر استجابت سریعا ”.الحالیة أزمة عالمیة

حظر تجوال وأغلقت جمیع الخدمات الحتواء الفیرس وفرضت 
الحكومیة باستثناء الرعایة الصحیة، ومع ذلك توقع كبیر 

آالف  ١٠قتصادیین في رینیسانس كابیتال أن یبلغ عدد الحاالت اال
حالة في منتصف أبریل.ومع ركود قطاع السیاحة والتجارة 
العالمیة، تم خفض المستویات المستھدفة لنمو الناتج المحلي 

.وقال عز العرب إن ٢٠٢٠لعام  %٥٫٦من  %٥٫١ي إلى اإلجمال
لیة، موضحا أنھم أجروا أھم شيء بالنسبة للبنك كان المالءة الما

اختبارات تحمل قاسیة ولدیھم ما یكفي من رأس المال، وأضاف أنھ 
في مثل ھذه المواقف یركز على المالءة المالیة مثل ینایر 

ى حمایتھ من .وساعدت سیاسة التخصیص في البنك عل٢٠١١
الصدمات الخارجیة وتبلغ نسبة تغطیة المخصصات للقروض غیر 

 %٦٠ون قاعدة األصول في البنك من حوالي .وتتك%٢٣٣المنتظمة 
في نھایة  %٢٦استثمارات سیادیة، وبلغت نسبة كفایة رأس المال 

ملیار جنیھ  ٥٢، ویمتلك البنك رأس مال إجمالي بقیمة ٢٠١٩
منھ مصنف كالشریحة األولى  %٩٠ر، ملیار دوال ٣٫٣مصري او 

لقد خصصنا خط ساخن یعمل “من رأس المال.وقال عز العرب: 
ساعة للموظفین الذین یشعرون أنھم لیسوا بصحة  ٢٤على مدار 

وال یدخل أحد أي فرع بدون غسل أیدیھم، وقمنا بتعقیم كل … جیدة
وأكد عز العرب على أن تسریح العمالة لیس خیارا مطروحا ”.شيء

أنھم یدفعون للعاملین رواتبھم كاملة ومكافآتھم، موضحا أن و
إن البنك ” یورومني“لبنك.وقالت الموظفین ھم األصول الحقیقیة ل

التجاري الدولي یقود جبھة الصیرفة الرقمیة في مصر، واعترف 
عز العرب بأن التحول للصیرفة على االنترنت أھم من أي وقت 

المترددین على الفروع.ویلتزم  مضى قائال إنھم یریدون تقلیل عدد
البنك بتطبیق توجیھات البنك المركزي المصري بتمدید آجال 

ستحقاق وفوائد قروض الشركات الصغیرة والمتوسطة، وشطب ا
من أساسي مبلغ القروض المتعثرة للشركات الصغیرة  %٥٠

  المصدر: ایكونومى بلسوالمتوسطة.



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
بسبب كورونا.. تراجع مؤشر مدیري المشتریات بمصر إلى أدنى 

   ٢٠١٧نذ ینایر مستویاتھ م
" لألبحاث بالتعاون مع بنك IHS Markitأظھرت دراسة شركة "

اإلمارات دبي الوطني، فشل القطاع الخاص غیر المنتج للنفط في مصر 
مع تعطل  من الھروب من آثار جائحة فیروس كورونا خالل شھر مارس،

السیاحة وإنفاق المستھلكین.وقالت دراسة، اطلع "مباشر" علیھا، إن 
وس كورونا تسبب في انخفاض ملحوظ بكل من النشاط التجاري فیر

والمبیعات، حیث انخفضت العمالة بشكل أكبر، كما تراجعت الثقة في 
اإلنتاج المستقبلي إلى مستوى قیاسي منخفض، ولكن على صعید إیجابي 

ً.وأوضحت أن مؤشر مدیري ظل تضخ م تكالیف مستلزمات اإلنتاج ضعیفا
ً من المشتریات الرئیسي ال خاص بمصر التابع للمجموعة سجل ھبوطا

في شھر مارس وھو أدنى مستوى منذ  ٤٤٫٢نقطة في فبرایر إلى  ٤٧٫١
؛ مما یشیر إلى تدھور حاد في ظروف العمل بنھایة الربع ٢٠١٧ینایر 

ً بتراجع األول من العام الجاري .وأضافت أن االنخفاض كان مدفوعا
دیدة في الشركات المصریة حیث ملحوظ في كل من اإلنتاج والطلبات الج

سنوات، منوھة إلى  ٣انخفض مستوى النشاط بأكبر وتیرة لھ منذ أكثر من 
انخفاض أحجام األعمال الجدیدة أدى إلى تقلیص اإلنتاج.وبینت الدراسة، 

ً إلى  حد كبیر عن تفشي فیروس كورونا حیث أشارت أن االضطراب ناتجا
أثر بشدة بتراجع الرحالت الجویة شركات كثیرة إلى أن النشاط السیاحي ت

فیما ذكرت شركات أخرى التأثیر المستمر الناتج عن إغالق المصانع 
الصینیة مما أدى إلى انخفاض توافر مستلزمات اإلنتاج.وتابعت: "نتیجة 

سواق المحلیة مما تسبب في انخفاض ملحوظ انتشار الفیروس تباطأت األ
. حیث أفادت التقاریر بضعف بالطلبات الجدیدة في الشركات المصریة.

المبیعات بسبب انخفاض العمالة في حین انخفضت أحجام الصادرات 
سنوات".وأشارت إلى أن التباطؤ أدى إلى  ٧بأسرع وتیرة في أكثر من 

نتاج خالل شھر مارس، مع مزید من االنكماش في شراء مستلزمات اإل
وات، حیث سن ٣تسارع معدل االنخفاض إلى أسرع مستوى في أكثر من 

انخفض مستویات المخزون ولكن بوتیرة ھامشیة كانت أقل حدة. ونوھت 
كذلك إلى انخفاض أعداد الموظفین في القطاع غیر المنتج للنفط للشھر 

یر بنقص العمالة الخامس على التوالي في شھر مارس، حیث أفادت التقار
في الشركات بسبب مغادرة الموظفین بحثا عن فرص أخرى، وفي ظل 

نخفاض المبیعات لم یتم استبدال الكثیرین في ھذه المناصب.واستطردت ا
الدراسة "ومع ذلك تمكنت الشركات من تقلیل حجم األعمال المتراكمة في 

ي شھر مارس حیث أشارت أحدث البیانات إلى أول انخفاض شھري ف
ً في األداء  األعمال المتراكمة.. وفي نفس الوقت شھدت الشركات تراجعا

طل السفر بسبب كورونا وإغالق المصانع الصینیة".وأضافت أن بسبب تع
الضغوط التضخمیة ارتفعت في شھر مارس بفعل ارتفاع الدوالر كما 
شھدت بعض الشركات زیادات في أسعار المواد الخام، على الرغم من 

ضت أسعار أخرى مما یعني أن االرتفاع اإلجمالي في تكالیف ذلك انخف
ً مما سمح في انخفاض آخر بأسعار المبیعات  مستلزمات اإلنتاج كان ھامشیا

لتنشیط إنفاق العمالء.وأشارت أنھ في ظل انتشار فیروس كورونا كانت 
ً في شھر مارس بشأن توقعات اإلنتاج المستقبلي، وأدى  الشركات أقل تفاؤال

إلى انخفاض معدالت الثقة إلى أدنى مستوى لھا في تاریخ السلسلة، ذلك 
 یرون من التأثیر الدائم على االقتصادي المحلي والعالمي.حیث یخشى الكث

   المصدر: مباشر

  
مالیین جنیھ لشركات السمسرة  ٨حمایة المستثمر یستھدف صرف 

  الشھر الجارى 
 ٠٤/٠٤/٢٠٢٠بتاریخ  أعلنت ھیئة الرقابة المالیة في بیان صادر

تعدیل مدبولى رئیس مجلس الوزراء على  موافقة الدكتور مصطفى
السیاسة االستثماریة لصندوق حمایة المستثمر ضد المخاطر غیر 

من أموالھ فى شراء األوراق  ١٠التجاریة بما یسمح لھ باستثمار %
المالیة المقیدة بالبورصة المصریة.قال ممدوح أبوالعزم، رئیس مجلس 

دارة صندوق حمایة المستثمر من المخاطر غیر التجاریة، إن مجلس إ
ً إدارة الصن دوق سیدرس تفعیل القرار وكیفیة االستفادة منھ، موضحا

مصر «أنھ یستھدف ضخ أموال لزیادة رأسمال شركة صندوق استثمار 
وتدیره  ٢٠١١وتم تأسیس صندوق مصر المستقبل عام ».المستقبل

دیق االستثمار، ویتیح الصندوق فرص شركة اتش سى إلدارة صنا
 ٨ف أنھ یستھدف صرف االستثمار فى سوق األسھم المصریة.وأضا

مالیین جنیھ لشركات السمسرة والوساطة فى األوراق المالیة األعضاء 
ألف جنیھ لكل شركة  ١٠٠و ٢٠بالصندوق، بما یتراوح بین 

سمسرة.وأوضح أنھ سیتم الصرف منتصف أبریل الحالى، وذلك 
مساھمة من الصندوق فى تحمل جزء من تكالیف تطویر البنیة التحتیة 

وارئ وخطوط الربط لشركات السمسرة، ویبلغ عدد ومراكز الط
شركة.وأشار  ١٣٠شركات السمسرة فى األوراق المالیة األعضاء 

ملیارات جنیھ،  ٣أبوالعزم، إلى أن صافى أصول الصندوق تجاوز 
.وجاءت ٢٠١٨ملیار جنیھ فى عام  ٢٫٦، مقابل ٢٠١٩خالل عام 

ثمر على نحو یسمح تعدیالت السیاسة االستثماریة لصندوق حمایة المست
للصندوق وبعد موافقة الھیئة بشراء أوراق مالیة مقیدة بالبورصة 

من األموال المتاحة بالصندوق أو زیادة  ١٠المصریة بما ال یجاوز %
ملكیتھ فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق 
جدیدة بھ.وذلك بھدف إیجاد آلیات للحفاظ على استقرار سوق رأس 

ال المصرى والحد من اآلثار االقتصادیة المترتبة على جائحة الم
كورونا.وقال محمد عمران، رئیس ھیئة الرقابة المالیة، إن مجلس 
إدارة الھیئة بادر باستحداث آلیات للحفاظ على استقرار سوق رأس 
المال المصرى للحد من اآلثار االقتصادیة التى تواجھھا األنشطة 

الناشئة عن جائحة فیروس كورونا بالموافقة المالیة غیر المصرفیة 
على تعدیل المادة الثامنة عشر من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

بشأن إعادة تنظیم صندوق حمایة المستثمر،  ٢٠٢٠) لسنة ٢٣٣٩(
على أن یضع مجلس إدارة الصندوق اإلجراءات والضوابط التنفیذیة 

  الھیئة.الالزمة لذلك وال تسرى إال بعد اعتمادھا من 

الحكومة المصریة: أزمة "كورونا" ستدفع بالتعجیل ببعض 
   اإلصالحات الھیكلیة

قالت وزیرة التعاون الدولي المصریة، إن أزمة فیروس كورونا ستدفع 
بالتعجیل ببعض اإلصالحات الھیكلیة العامة المتعلقة بالحمایة 

و ما االجتماعیة والعمالة غیر المنتظمة وتفعیل الشمول المالي، وھ
ظھر في سیاسات البنك المركزي.وأكدت رانیا المشاط، في بیان صادر 
یوم األحد، أن السیاسات المالیة والنقدیة التي اتخذتھا الحكومة المصریة 
تھدف إلى المساعدة في الحد من التأثیر المالي لفیروس كورونا على 

ً والقطاع الخاص والتخفیف من التبا طؤ األسر، خاصة األكثر احتیاجا
المحتمل في األنشطة االقتصادیة.ونوھت إلى أنھ من بین التدابیر التي 
اتخذت لمكافحة أزمة فیروس كورونا المستجد تخفیف األثر على القوى 



 

 

-٢٠٢٠ارات جنیھ لترفیق مجمعات صناعیة خالل ملی ٥ح مصر تتی
٠٢١٢   

ملیارات جنیھ لتمویل ترفیق  ٥المصریة، إتاحة أعلنت وزیرة التخطیط 
ً بالمحافظات ضمن مستھدفات  ١٣المناطق الصناعیة لـ  ً صناعیا مجمعا

.وأوضحت ھالة السعید، ٢٠٢١-٢٠٢٠الخطة االستثماریة للعام المالي 
د، أن المجمعات الصناعیة التي سیتم ترفیقھا، تتضمن في بیان یوم األح

، مرغم بمحافظة اإلسكندریة، البغدادي عرب العوامر بمحافظة أسیوط
بمحافظة األقصر، كفر الدوار بمحافظة البحیرة، المحلة بمحافظة 
الغربیة.وأشارت وزیرة التخطیط، إلى أن المناطق تتضمن، الغردقة 

وشیم بمحافظة الفیوم، المطاھرة بمحافظة بمحافظة البحر األحمر، كوم أ
غرب جرجا بمحافظة سوھاج،  المنیا، بیاض العرب بمحافظة بني سویف،

جنینة وشباك بمحافظة أسوان.وأوضحت أن األزمة الحالیة تفرض علینا 
ا من  ً ا كبیر ً ا من التحدیات لكنھا تسھم في الوقت ذاتھ في تقدیم قدر ً عدد

توطین الصناعة المصریة إلحالل  الفرص والتي تتمثل أبرزھا في
ت السعید أن أھم الواردات خاصة الواردات من السلع الوسیطة.وأكد

الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعمیق التصنیع المحلي، تحفیز 
االستثمار الصناعي الخاص حیث من المستھدف أن تبلغ عدد الرخص 

ألف  ١٥صناعیة المصدرة في إطار قانون تبسیط اجراءات التراخیص ال
االف في خطة  ٨مقارنة ب  ٢٠٢١-٢٠٢٠رخصة في خطة العام المالي 

، مضیفة أن متوسط عدد فرص العمل المباشرة التي ٢٠١٩-٢٠١٨عام ال
-٢٠٢٠فرصة في  ٥٣٣٢من المستھدف توفیرھا بالمجمعات یبلغ 

.وتابعت السعید الحدیث حول أھم ملفات قطاع الصناعة والتي ٢٠٢١
طویر منظومة التدریب الصناعي، موضحة أنھ من تتضمن كذلك ت

 ٣٦٫٥تفیدین من التدریب الصناعي المستھدف أن یبلغ عدد الطالب المس
ألف  ٣٤وذلك مقارنة بـ ٢٠٢١-٢٠٢٠ألف متدرب في العام المالي 

. ولفتت السعید إلي ملفات تحسین جودة ٢٠١٩-٢٠١٨متدرب في 
لتنافسیة للصادرات وتنافسیة القطاع الصناعي، تعزیز القدرات ا

صغیرة الصناعیة، تعزیز القدرات التنافسیة للمشروعات المتوسطة وال
باعتبارھا من أبرز ملفات قطاع الصناعة التي یتم التركیز علیھا والعمل 
على تحقیق مستھدفات جیدة بھا للعام المالي القادم.وحول المستھدفات 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠خطة  التنمویة لجھاز المشروعات الصغیرة والمتوسطة في
ألف مشروع ممول في  ٣٠٠أشارت السعید أنھ من المستھدف تحقیق 

آالف فرصة عمل یتم توفیرھا، متابعة  ٤١٠إضافة إلى  ٢٠٢١-٢٠٢٠
أنھ من المستھدف أن یصل حجم تمویل المشروعات الصغیرة ومتناھیة 

: المصدر ملیار جنیھ. ٦٫٤إلى  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الصغر في العام المالي القادم 

   مباشر

  

  

  

  

العاملة غیر المنتظمة من خالل تشریعات حمایة العمالة واستحقاقات 
ً بقیمة  جنیھ وتم تسجیل  ٥٠٠البطالة، حیث خصصت الحكومة تعویضا

من ملیون شخص یعملون في البناء والزراعة وصید األسماك أكثر 
والسباكة.جاء ذلك خالل ترأس وزیرة التعاون الدولي المصري، 

ً عبر تقنیة الفیدیو كونفرانس جمع أكثر من  من رؤساء  ١٠٠اجتماعا
وممثلي المنظمات التنمویة الدولیة واإلقلیمیة في مصر، لمناقشة 

تعاون مع شركاء التنمیة في المستقبل التمویالت المتاحة وتعزیز ال
وبحث تداعیات تفشي فیروس كورونا المستجد.وشارك في االجتماع 
ممثلون عن األمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد 
الدولي، وبنك التنمیة األفریقي، ومجموعة البنك اإلسالمي، والصندوق 

بنك األوروبي إلعادة العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وال
اإلعمار والتنمیة، وبنك االستثمار األوروبي، إلى جانب السفراء 
ورؤساء األقسام االقتصادیة لدى مجموعة كبیرة من شركاء التنمیة 
الثنائیین.واستعرضت الوزیرة تأثیر فیروس كورونا المستجد على 

ة أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة.وأوضحت أن وزارة الصح
والسكان اتخذت العدید من اإلجراءات للسیطرة على انتشار فیروس 

ً للكشف عن فیروس كورونا  ٢٧كورونا، من خالل إنشاء  معمال
ً عن إجراءات حمایة  ٤المُستجد و معامل جامعیة اضافیة، فضال

العاملین في قطاع الصحة، وتوسیع القدرة على إجراء ما یصل إلى 
المشتبھ بھا وإجراء حملة تعقیم في  ألف اختبار على الحاالت ٢٠٠

المدن والقرى خالل أسبوعین لوقف انتشار الفیروس.وأضافت أن 
 ٢٠٠٠مستشفیات للعزل الصحي بسعة  ٨وزارة الصحة خصصت 

جھاز للتنفس الصناعي،  ٤٠٠سریر للعنایة المركزة و ١٠٠٠سریر و
ً عن إنشاء مستشفیات میدانیة الستقبال الحاالت غیر  فضال

ة.وأكدت رانیا المشاط أنھ بفضل تلك اإلجراءات أشادت منظمة الحرج
الصحة العالمیة بالجھود التي بذلتھا مصر، التي أكدت أن مصر تمتلك 
ً لمراقبة الوباء وتتبع الحاالت وھو ما أثبت فعالیتھ في الحد  ً قویا نظاما
من انتشار الفیروس.ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ 

لإلسراع في تنفیذ الشمول المالي والتحول الرقمي، مع  خطوات ھامة
بدء أزمة فیروس كورونا، منھا إلغاء جمیع العموالت والرسوم على 
التحویالت المحلیة بالجنیھ المصري بھدف تقلیل استخدام النقد، وزیادة 

ألف جنیھ، وإصدار  ٣٠القیمة الیومیة لمحافظ الھاتف المحمول إلى 
ً لمدة البطاقات المدفوعة  ً للمواطنین مجانا أشھر."وتفعیل خدمة  ٦مقدما

"، QR CODEالدفع باستخدام رقم االستجابة السریع الموحد "
المصدر: التسجیل التلقائي للعمالء في الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت".

  مباشر

  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
سرع وتیرة بفعل ینكمش بأالقطاع الخاص غیر النفطي في السعودیة 

  كورونا

أظھر مسح یوم األحد انكماش القطاع الخاص غیر النفطي بالسعودیة في 
مارس آذار بأسرع وتیرة لھ على اإلطالق بفعل اإلجراءات الطارئة 
الحتواء تفشي فیروس كورونا والتي ضربت الشركات بمعولھا.وتراجع 

العوامل  ل في ضوءمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمدیري المشتریات المعد
في  ٥٢٫٥في مارس آذار من  ٤٢٫٤الموسمیة والخاص بالسعودیة إلى 

 في أكبر انخفاض منذ بدء إجراء المسح في أغسطس -فبرایر شباط 
.كان ذاك أیضا أول نزول للمؤشر الرئیسي عن عتبة الخمسین ٢٠٠٩

الفاصلة بین النمو واالنكماش.وفي الثاني من ابریل، سجلت السعودیة 
وفاة، وھو أعلى مستوى بین دول  ٢١إصابة بالفیروس و حالة ١٨٨٥

مجلس التعاون الخلیجي الست.وبغیة احتواء انتشار الفیروس، فرضت 
المملكة قیودا اجتماعیة متصاعدة أفضت إلى إغالقات للشركات 
وتراجعات في طلبیات التورید الجدیدة وشراء المخزونات وإرجاء 

دیات في آي.اتش.اس ماركت، االقتصا مشاریع.وقال تیم مور، مدیر
معت بین ” مارس آذار ومن ثم تشیر إلى  ٢٣و ١٢بیانات أحدث مسح جُ

تباطؤ اقتصادي حاد حتى من قبل تشدید قیود مواقع العمل والسفر الحتواء 
 ١٤علقت الریاض جمیع الرحالت الجویة الدولیة في .“١٩-جائحة كوفید

تسوق والمطاعم والمقاھي غالق مراكز الوأمرت في الیوم التالي بإمارس 
والمتنزھات العامة والحدائق، مع استثناء متاجر البقالة والصیدلیات 
وتوصیل األغذیة.علقت المملكة أیضا رحالت العمرة وأغلقت معظم 
األماكن العامة وقیدت الحركة الداخلیة.وفي األسبوع الماضي، توسعت 

دة والخروج دخول محافظة جفي إجراءات اإلغالق العام، حیث منعت 
منھا بعد خطوات مماثلة في مدن الریاض ومكة والمدینة في وقت سابق 
من الشھر الماضي.وتراجع ناتج القطاع الخاص غیر النفطي في مارس 
آذار للمرة األولى في أكثر من عشر سنوات. ویرجع النمو الضئیل المسجل 

اعات ساسیة مثل قطالشھر الماضي إلى الطلب على السلع والخدمات األ
الدواء والرعایة الصحیة، حسبما أظھره المسح.ورغم التراجع الحاد في 
النشاط واألعمال الجدیدة، نزل التوظیف قلیال فحسب عن عتبة 
الخمسین.الجائحة انتكاسة كبیرة للمملكة المصدرة للنفط، والتي باشرت في 

 إیراداتھا عن السنوات القلیلة الماضیة سلسلة إصالحات لتنویع مصادر
طریق تدعیم القطاع الخاص واقتصادھا غیر النفطي.وتتفاقم الضغوط من 
جراء تھاو في أسعار الخام بسبب طلب عالمي أقل وحرب أسعار بین 
الریاض وموسكو وھو ما سیفضي على األرجح إلى زیادة حادة في عجز 

  المصدر: رویترز المیزانیة العامة ھذا العام.

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,752.00  0.04% السعودیة

 DFMGI 16,939.00 0.16%  دبي
 ADI 3,676.00 -2.18% ابوظبي
 MARKET-IXP 45.97 -3.79% الكویت

 BSEX 5,481.00 2.50% البحرین
 GENERAL 8,485.00 0.32% قطر

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

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  4,154.58  0.00% أمریكا
 S&P 500 9,525.77  0.00 أمریكا
 NASDAQ 2,662.99 -0.95% أمریكا

 FTSE 100 5,058.88 0.00% لندن
 DAX 38,390.84  0.61% أمانیا

 Nikkei 225 1,052.05  -3.11% الیابان
 %0.36 1,625.15 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %1.08- 33.74 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %2.79  1.70 البرمیل نایمكس (دوالر)

  مصدر سعودي: تأجیل أسعار خام مایو لما بعد اجتماع أوبك+
األحد إن أرامكو السعودیة سترجئ إعالن قال مصدر سعودي رفیع یوم 

اماتھا لشھر مایو أیار حتى العاشر من ابریل أسعار البیع الرسمیة لخ
نیسان انتظارا لما سیسفر عنھ اجتماع بین أوبك وحلفائھا بخصوص 

إنھ إجراء ”تخفیضات إنتاج محتملة.وقال المصدر السعودي المطلع 
ار البیع الرسمیة لشھر مایو غیر مسبوق لم تأخذه أرامكو من قبل. أسع

ماع أوبك+. نبذل ما بوسعنا أیار ستعتمد على ما سیسفر عنھ اجت
إلنجاحھ، بما في ذلك أخذ ھذه الخطوة غیر العادیة لتأجیل أسعار البیع 

تصدر أرامكو عادة أسعار البیع الرسمیة بحلول الخامس من “الرسمیة.
ت اإلیرانیة والكویتیة كل شھر، والتي یتحدد على أساسھا أسعار الخاما

برمیل یومیا من النفط المتجھ ملیون  ١٢والعراقیة وتؤثر على أكثر من 
إلى آسیا.تجتمع أوبك وحلفاؤھا یوم الخمیس لبحث تقلیص محتمل 
لمعروض الخام العالمي من أجل إنھاء حرب أسعار بین السعودیة 

  در: رویترزالمصوروسیا حدت الرئیس األمریكي دونالد ترامب إلى التدخل.

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

المال رأس   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.  97.5  %108.5  7.36  شراء  3,152.2  3.53  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %283.9  20.23  اءشر  2,863.0  5.27  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.8  6.9  6.9 %31.1 9.18  شراء 218.5 7.00  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

  لتوزیعات النقدیة)(ا 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  للسھمجنیھ  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  لألقمار الصناعیة (نایل سات)المصریة 
  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 -سالمي المصري بنك فیصل اال

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

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

غیر و عادیة  مستشفي القاھرة التخصصي  ٠٦/٠٤/٢٠٢٠
  القاھرة -بجوار كارفور المعادى  –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

ر غیو 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 –دار السالم مقر الشركة بشارع الفیوم   عادیة

غیر و عادیة  القاھرة للزیوت والصابون  ١١/٠٤/٢٠٢٠
  الزمالكبنادى ضباط القوات المسلحة ب  عادیة

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

غیر و عادیة  التصاالترایة لخدمات مراكز ا  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 

العالمیة لتصنیع البالستیك  روبكس  ١٣/٠٤/٢٠٢٠
  واالكریلك

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

  الجولف سیتى بمدینة العبور-بمبنى نادى الجولف  عادیة  الیكو -االستثمار العقاري العربي   ١٤/٠٤/٢٠٢٠
  الصحراوىقاعة المؤتمرات بالقریة الذكیة طریق مصر اسكندریة   غیر عادیة  ثمارات المالیةریكاب لالست  ١٥/٠٤/٢٠٢٠

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

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

  شونة الشركة العامة للصوامع والتخزین –الشركة الكائن فى میدان السواح مقر   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  رات المالیةبایونیرز القابضة لألستثما  ١٨/٠٤/٢٠٢٠
  عادیة

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

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

سعر أقل 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 56.1 -2.09 32.41- 1,528,357 85,675,192 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.25 0.00 18.98- 28,277 344,093 18.78 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
0.93 -0.75 28.29- 200,596 184,583 1.58 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
4.69 -3.70 42.10- 2,842,084 13,205,053 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
8.59 -2.39 48.75- 1,200,803 10,384,140 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
8.26 -1.67 26.32- 1,784,503 14,707,813 16.60 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.21 -1.86 27.66- 447,143 1,897,343 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
29.73 0.78 31.66- 7,329 220,751 48.10 29.00 2.68% 

للصناعات جھینة 
 الغذائیة

JUFO 
5.55 0.00 35.47- 1,151,433 6,399,571 13.70 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.17 -0.31 34.50- 2,600,335 8,179,208 6.05 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
9.57 -9.97 6.18- 1,364,838 13,172,841 15.14 7.40 2.10% 

 ISPH ماابن سینا فار
7.66 0.52 19.37- 9,385 72,297 11.45 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
9.70 0.00 30.12- 7,556 73,293 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
62.70 -1.85 37.31- 2,033 128,260 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -یھ واالستثمارللتنم

OCDI 
9.20 -0.76 30.46- 482,470 4,495,068 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.07 -1.20 56.63- 12,346,445 13,225,145 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
3.23 -3.87 86.18- 1,419,223 4,628,496 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.23 -3.68 41.56- 649,818 3,403,072 18.43 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.04 -1.89 40.74- 3,225,010 3,340,510 2.71 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.04 -4.67 43.65- 1,829,783 3,774,531 6.27 1.41 1.12% 

 AUTO اوتوجى بى 
1.44 -0.50 62.14- 5,378,324 7,723,687 4.90 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
2.87 -3.04 45.44- 1,761,485 5,070,193 7.65 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.27 -3.48 48.83- 1,375,365 7,237,688 17.09 4.06 0.79% 

نمیة اوراسكوم للت
 مصر

ORHD 
2.29 -2.55 65.30- 1,106,864 2,547,619 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.53 -1.94 10.92- 2,077,033 5,203,121 3.72 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.32 -3.35 41.62- 18,366,085 5,818,688 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 احیةالسی

EGTS 
1.44 -9.40 40.17- 1,223,290 1,789,278 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.53 -6.12 34.14- 741,898 2,622,048 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.40 -3.63 33.89- 4,728,578 1,903,000 0.85 0.35 0.25% 

لمالبس دایس ل
 الجاھزة

DSCW 
0.85 4.16 51.20- 37,681,418 31,546,338 1.58 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة قاألورا 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 نشورالم 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 ، لمقصودا 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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