
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

10/03/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,983.48 -7.31% -15.74% 682,377,536 200,545,601 331,109,972,460 ( EGX 30مؤشر )

 1,535.65 -5.95% -28.57% 731,930,304 227,130,824 406,300,715,503 ( EGX 50مؤشر )

 1,083.43 -5.04% -15.19% 92,732,976 50,051,355 191,262,110,804 ( EGX 70مؤشر )

 1,167.19 -5.71% -32.42% 775,110,528 250,596,956 522,372,083,265 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

شركات   5بايونيرز: السير بإجراءات عروض الشراء على   ▪
 عبر مبادلة األسهم  

أبريل.. مساهمو أمريكانا مصر يناقشون عرض   9 ▪
 "كايرو.ثري.ايه" وتوزيع األرباح 

   2019المنصورة للدواجن تتحول للربحية بنهاية ديسمبر  ▪

 قروش للسهم  8عمومية ثمار ُتقر توزيع أرباح بقيمة  ▪

الصعيد العامة للمقاوالت ترفض عروض الشراء المقدمة على   ▪
 أرض شبرا الخيمة 

 مارس.. مساهمو ابن سينا فارما يناقشون توزيع األرباح  31 ▪

 2019في   مرات  8أرباح العز للسيراميك تتضاعف   ▪

الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية ينخفض   ▪
 خالل ديسمبر   0.6%

 مليار جنيه إتاحات عاجلة خالل شهرين   8.7المالية المصرية:   ▪

بحث تعظيم االستفادة من استخدام منتجات الوقود البديل فى   ▪
 الصناعة المصرية  

 جنيه خسائر قنطار القطن  600إلى   150تجار:   ▪

 جهاز كشف كورونا    1000الفنادق تتعاقد على شراء   ▪

عوائد سندات الخزانة األمريكية تتراجع ألدنى مستوى في   ▪
 تاريخها 

سط تكهنات الركود  تراجع حاد لثقة المستثمرين في أوروبا و ▪
 العالمي 

   وكالة الطاقة تتوقع انكماش الطلب على النفط ألول مرة بعقد ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 13 163 4 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبار الشركات المقيدة 

شركات عبر مبادلة  5بايونيرز: السير بإجراءات عروض الشراء على 
 األسهم  

( عن PIOHأعلنت شركة بايونيرز القابضة لألستثمارات المالية )
قرارات مجلس اإلدارة المنعقد يوم األحد الموافق  

.وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن 08/03/2020
فق على السير في إجراءات عروض الشراء الُمقدمة على أسهم  المجلس وا 

شركات وذلك بعد المناقشات التي تمت بين المستشار المالي   5
( والهيئة العامة  FACTالٌمستقل)شركة األعمال واالستشارات المالية 

للرقابة المالية بشأن إجراءت تعديل على القيمة العادلة لسهم القاهرة  
فت الشركة أنها كانت حريصة على سرعة أتمام  لإلسكان وسهمها.ول

الصفقة لما لها من أثر إيجابي على سهمها وأسهم الشركات المستهدفة، 
كما أن الصفقة تعتبر سابقة أولى في أسواق المنطقة أن تقوم شركة مقيدة 
باالستحواذ على خمس شركات مقيدة بالبورصة عن طريق مبادلة األسهم  

در اإلشارة إلى أن القيمة العادلة الُمحددة لـ  دون الخيار النقدي، وتج
جنيه.وجاءت الشركات المقدم عرض الشراء   8.66بايونيرز بلغت نحو 
 - على أسهمها كاألتي: 

(، عدد  GGCCشركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري )
 2.086جنيه ، بسعر مبادلة  133،005،721األسهم المستهدفة يبلغ 

 جنيه. 

( عدد األسهم المستهدفة يبلغ UNITلمتحدة لإلسكان والتعمير ) شركة ا
 جنيه .  6.76سهم، بسعر مبادلة  146،813،951

( عدد  UEGCشركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري )
 1.163سهم، بسعر المبادلة  424،699،665األسهم المستهدفة يبلغ 

 جنيه. 

( عدد األسهم المستهدفة يبلغ ELKAشركة القاهرة لإلسكان والتعمير ) 
 جنيه 28.58سهم، بسعر مبادلة  8،480،217

( عدد األسهم المستهدفة  ELECشركة الكابالت الكهربائية المصرية )
 جنيه .  3.111سهم، بسعر مبادلة  155،541،416يبلغ 

 287،588،400جدير بالذكر إن إجمالي األسهم الزيادة المزمع إصدارها  
 سهم . 

أبريل.. مساهمو أمريكانا مصر يناقشون عرض "كايرو.ثري.ايه"   9
 وتوزيع األرباح 

أمريكانا مصر،  -قالت الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية 
، 2020أبريل/نيسان  9إن الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم 

ستناقش العرض المقدم من شركة كايرو ثري ايه الدولية للصناعات لشراء  
األسهم المملوكة للشركة في رأسمال الشركة المصرية لصناعة النشا 

مليون سهم.وأضافت الشركة في بيان  11.636جلوكوز وعددها وال
لبورصة مصر اليوم االثنين، أن الجمعية ستناقش مشروع حساب التوزيع 

، فضالً عن تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة،  2019عن عام 
، صافي  2019والقوائم المالية المستقلة والمجمعة.وحققت الشركة خالل 

جنيه منذ بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية   مليون 13.37ربح بلغ 
مليون جنيه أرباح خالل العام السابق    29.46ديسمبر/كانون األول، مقابل  

.وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خالل العام الماضي لتسجل  2018له  

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

  96.90   8.88  القومية لالسمنت 

  9.97   20.84  اإلسكندرية -الجديد المركز الطبي 

  5.72   3.51  جولدن كوست 
  4.75   1.59  جينيال تورز

  2.92   3.53  االخوه المتضامنين

 

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

 -18.18   0.18  الخليج لالستثمارات العربية

 -14.29   1.02  لكح جروب 

 -12.37   3.40  سوهاج الوطنية

 -10.00   3.33  اوراسكوم للتنمية مصر 

 -10.00   0.62  المصريين لالستثمار 

   

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

  68.50   251,152,368  البنك التجاري الدولي
  0.60   37,772,084  بورتو القابضة

  8.20   36,496,312  السويدى اليكتريك
  6.25   31,133,836  طلعت مصطفى 

  10.35   29,987,820  المصرية لالتصاالت

 

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

  0.60   66,848,607  بورتو القابضة

  0.45   30,279,958  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  1.26   24,006,247  بالم هيلز 

  1.47   12,429,438  القلعة 
  0.23   11,751,476  العربية لالستثمارات 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليار جنيه خالل   3.66مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  4.09نحو 
وائم المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بلغ . وعلى صعيد الق2018

 116.52، مقابل  مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر  28.43
.وارتفعت إيرادات الشركة  2018مليون جنيه أرباح خالل العام السابق له  
مليار جنيه بنهاية ديسمبر،   3.69المستقلة خالل العام الماضي لتسجل نحو  

 المصدر: مباشر.2018جنيه خالل مليار  3.32مقابل 

   2019المنصورة للدواجن تتحول للربحية بنهاية ديسمبر 

( عن قرارات مجلس اإلدارة  MPCOأعلنت شركة المنصورة للدواجن ) 
.وأضافت الشركة في بيان 09/03/2020المنعقد يوم اإلثنين الموافق 

لمدققة  للبورصة المصرية، أن المجلس اعتمد نتائج أعمال الشركة غير ا
، والتي أظهرت تحقيق أرباح  31/12/2019عن السنة المالية المنتهية في  

جنيه، خالل   12،038،452جنيه، مقابل خسائر بلغت  326،731بلغت 
الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة.وعلقت الشركة  

  من إجمالي   %14.7حققت    2018على نتائج األعمال موضحة أن خسائر  
جنيه ويعود سببها إلى ارتفاع أسعار   81،635،069اإليرادات البالغة 

الخامات واألدوية، وتدنى سعر المنتج، أما على صعيد األرباح المحققة  
ترجع إلى ارتفاع أسعار المنتج خالل العام المذكور بالنسبة   2019خالل 

 .2018لـ 

 ح مارس.. مساهمو ابن سينا فارما يناقشون توزيع األربا 31

قالت شركة ابن سينا فارما، إن الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم  
، ستناقش مشروع توزيع األرباح المقدم من مجلس  2020مارس  31

إدارة الشركة.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم االثنين، أن 
، فضالً 2019الجمعية ستناقش تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة في  

ن القوائم المالية للشركة.اقترح مجلس إدارة الشركة في وقت سابق  ع
)أسهم   2019مليون جنيه عن  92.4توزيع أرباح على المساهمين بقيمة  

مليون جنيه بواقع  57.4مجانية وتوزيعات نقدية(.وشمل االقتراح توزيع 
مليون   820قروش لكل سهم من أسهم رأس المال المصدر البالغة  7

 0.17مليون جنيه بواقع  35ترح المجلس أسهم مجانية بقيمة سهم.كما اق
 820سهم مجاني لكل سهم واحد من أسهم رأس المال قبل الزيادة البالغة 

مليون سهم مع حبر الكسور لصالح صغار المساهمين.وحققت الشركة  
مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت   328.77أرباحاً بلغت 

.وارتفعت مبيعات الشركة خالل العام  2018يه في مليون جن  262.5
مليار جنيه في    13.3مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت    16.6الماضي إلى  

 المصدر: مباشر.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قروش للسهم  8عمومية ثمار ُتقر توزيع أرباح بقيمة 

األوراق المالية  أعلنت شركة المصرية العربية ثمار لتداول 
(EASB  عن قرارات الجمعية العامة العادية المنعقد يوم األحد )

.وأضافت الشركة في بيان للبورصة  08/03/2020الموافق 
المصرية، أن الجمعية اعتمدت تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط  

، فضاًل عن  31/12/2019الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  
لعمالء المتعثرين، وتوزيع أرباح نقدية تسوية مديونيات بعض ا

قروش للسهم.تجدر اإلشارة إلى أن المجلس كان قد اعتمد   8بواقع 
مؤشرات نتائج األعمال غير مدققة عن السنة المالية المنتهية في  

، والتي كشفت عن تحقيق أرباح بقيمة  31/12/2019
جنيه خالل   7،811،474جنيه، نظير أرباح بقيمة  5،693،260

ترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير  الف
  .%27.12بلغت 

الصعيد العامة للمقاوالت ترفض عروض الشراء المقدمة على  
 أرض شبرا الخيمة 

قالت شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري، إن  
مارس   3المنعقد دراسة العروض المقدمة بجلسة المزاد العلني 

الجاري لبيع قطعة أرض بما عليها من إنشاءات ومباني بمساحة  
قد أسفرت عن عدم قبولها.وبحسب إفصاح الشركة    2م  7471.52

المرسل للبورصة المصرية اليوم، فيرجع هذا القرار إلى عدم  
مطابقتها لشروط المزاد.وأشارت الصعيد العامة للمقاوالت إلى أن  

حرف   64بالقطعة رقم  - 3نمرة  – األستاذ األرض كائنة بحوض 
زمام شبرا الخيمة.وأعلنت الشركة في    - على ترعة الشرقاوية  – ك  
فبراير الماضي، اعتزمها لعقد مزاد لبيع قطعة أرض بما عليها    26

متر مربع، في زمام شبرا    7471.52من إنشاءات ومباني بمساحة  
 مارس.  3الخيمة، بجلسة 

 2019مرات في    8ضاعف  أرباح العز للسيراميك تت 

  – أظهرت المؤشرات المالية لشركة العز للسيراميك و البورسلين 
مليون جنيه   52.47،  ارتفاع أرباحها الى 2019الجوهرة خالل 

.وارتفعت  2018مليون جنيه في  5.78،مقابل أرباح بلغت 
مليار جنيه، مقابل   1.23إيرادات الشركة  في العام الماضي إلى 

 المصدر: أموال الغد.2018مليار جنيه في  1.03إيرادات بلغت 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

خالل   %0.6الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية ينخفض 
 ديسمبر  

تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية واالستخراجية )بدون الزيت  
 132.8، ليبلغ 2019ديسمبر الخام والمنتجات البترولية( خالل شهر 

)نهائي(،   2019نقطة خالل شهر نوفمبر    133.57نقطة )أولي( في مقابل  
، حسبما ذكرت البورصة.وأوضح الجهاز  %0.6بنسبة انخفاض بلغت 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، اليوم اإلثنين، في البيانات األولية للرقم  
ستخراجية عن شهر ديسمبر  القياسي إلنتاج الصناعات التحويلية واال 

 334.51، أن الرقم القياسي لصناعة المالبس الجاهزى ارتفع إلى  2019
نقطة في نوفمبر السابق له، بزياده   305.20نقطة خالل ديسمبر من 

، وذلك طبقا لعقود التوريد.وقال الجهاز إن الرقم القياسي  %9.6نسبتها 
 252.65دوائية بلغ لصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية وال

، وذلك %5.7نقطة في نوفمبر، بارتفاع    239.11نقطة خالل ديسمبر من  
طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات.وفي المقابل، تراجع الرقم القياسي  

نقطة خالل شهري   212.0نقطة من  176.52لصناعة المشروبات إلى 
تاء  ، وذلك بسبب دخول موسم الش%16.7المقارنة، بنسبة انخفاض 

وانخفاض عقود التوريد.وهبط الرقم القياسي لصناعة األجهزة الكهربائية  
في نوفمبر، بانخفاض نسبته    68.29نقطة خالل ديسمبر، من    66.98إلى  
 ، وذلك طبقا لحالة السوق واإلنتاج الموسمي. 1.9%

بحث تعظيم االستفادة من استخدام منتجات الوقود البديل فى الصناعة 
 المصرية  

لسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع عقدت ا
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استعرضا خالله سبل تعزيز التعاون 
المشترك بين الوزارتين لتعظيم االستفادة من استخدام الوقود البديل  
كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع، مع الحفاظ على سالمة المنظومة  

ة وتطبيق أعلى المعايير واالشتراطات البيئية في المنشآت  البيئي 
الصناعية.حضر اللقاء المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس  
التصديري للصناعات الكيماوية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع  
االتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور على أبو سنة المدير  

اقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة والسيد حاتم العشري  التنفيذي لمؤسسة الط
مستشار وزيرة التجارة والصناعة لالتصال المؤسسي.وأكدت السيدة نيفين 
جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تحقيق التكامل بين وزارتي التجارة  
والصناعة والبيئة لتحقيق االستخدام األمثل للمخلفات الصناعية مع التوافق  

ع المعايير واالشتراطات البيئية المصرية والعالمية، مشيرًة الى أهمية  م
التوصل إلى منظومة شاملة الستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة  
تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على  
البيئة.وأشارت الى أهمية رفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعية  

ير الرسمي لالنضمام للقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة من بالقطاع غ
الوفاء باحتياجاتهم من مدخالت اإلنتاج والطاقة، إلى جانب تحقيق التوافق  
مع القواعد والمعايير البيئية.ولفتت جامع الى انه يجري حاليا مراجعة  

والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات    2018لسنة    372القرار رقم  
ستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها بهدف تحديد  البال

االحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خالل المرحلة  
المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير واالشتراطات البيئية التى تقرها وزارة  

وزارة  البيئة.ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، إن ال
حريصة على الحفاظ على صحة وسالمة المواطن المصري من خالل  

 

   مليار جنيه إتاحات عاجلة خالل شهرين 8.7المالية المصرية:  

  8.7أعلنت وزارة المالية المصرية، الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة  
.وقالت الشركة في اليوم  2020مليار جنيه خالل شهري يناير وفبراير  

االثنين، إن اإلتاحات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة  
القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف  
الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية لإلعالم،  
والمجلس األعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج.وأضافت  

أن اإلتاحات تمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية  الوزارة، 
والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف األعباء عن كاهلهم  

مليارات جنيه للهيئة   8خاصة محدودي الدخل.وتضمت اإلتاحات 
العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة  

  59.5ق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، والتموينية، وفرو
مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر; دعماً الشتراكات الطلبة  

مليون جنيه للشركة المصرية   33.1والخطوط غير االقتصادية، و
لمترو األنفاق; دعماً الشتراكات الطلبة.وشملت اإلتاحات أيضاً  

ياه الشرب والصرف الصحي تحت  مليون جنيه للشركة القابضة لم125
مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي;   118حساب دعم المياه، و

دعماً لكل من المرأة المعيلة، والطالب، واألطفال دون السن المدرسي،  
مليون جنيه للهيئة الوطنية لإلعالم; حتى يتسنى لها الوفاء   256.6و

مليون جنيه   5.2م اإلتاحات بالتزاماتها المالية نحو العاملين.كما تض
للمجلس األعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت  

مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في   196.9والضوء، 
رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية  

 المصدر: مباشرالالزمة لصرف مستحقات العاملين.

 جنيه خسائر قنطار القطن  600إلى   150تجار:  

البالغ   2019كشف تجار األقطان أن خسائرهم فى تسويق محصول 
جنيه  600إلى  150مليون قنطار، تراوحت بين  1.4إنتاجيته قرابة 

للقنطار، وفقا لما نشرته المال.ويحين موسم زراعة القطن للعام الحالى  
وأكتوبر، ويبدأ  بين شهرى مارس وحتى يونيو، وحصاده بين سبتمبر 

الموسم التسويقى والتصديرى بين شهر سبتمبر المقبل وينتهى فى  
مليون    1.4.كانت مساحة زراعة القطن، ارتفعت من  2021أغسطس  

، قبل أن  2018مليون قنطار فى عام  2.4إلى  2017قنطار فى عام 
مليون قطار العام الماضى.وقال نبيل   1.4تتراجع مرة أخرى لـ 

رئيس السابق التحاد مصدرى األٌقطان، البد من تشجيع  السنتريسى، ال
المغازل المحلية على استهالك القطن المصرى، حتى ال يكون فريسة  
للعمالء بخفض سعر شرائه لقلة الطلب عليه داخلًيا.وطالب بدعم  
المغازل الحكومية حتى تتمكن من زيادة الطلب على المحصول  

ألف    150لم يتجاوز قرابة  المصرى، حيث ان حجم استهالك المغازل  
البالغ   2019من جملة إنتاج محصول  11قنطار بنسبة ال تتجاوز %

مليون قنطار.وأوضح أن كامل معروض الموسم التسويقى   1.4
،  بلغ  2020وينتهى فى سبتمبر  2019الجارى والذى بدأ أغسطس 

،  2019مليون قنطار إنتاج  1.4مليون قنطار من بينها  2قرابة 
.وكشف  2018ألف قنطار مخزون من إنتاج    500إلى  قرابة  باإلضافة  

تقترب بين    2019عن أن خسائر التجار فى قنطار القطن إلنتاج 
جنيه للقنطار لصنفى وجه قبلى وبحرى. وأوضح أن   140-400

الخسائر تعود إلى تراجع سعر القنطار المصدر لألسواق الخارجية فى  



 

 

تطبيق منظومة بيئية سليمة مع الحفاظ على معدالت إنتاجية الصناعة  
الوطنية وزيادة تنافسيتها المحلية والعالمية، مشيرة إلى أنه يجري حاليا 

ف  إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف إدماج البعد البيئي في قوانين مختل 
الوزارات المصرية، إلى جانب تيسير عمليات مراجعة االشتراطات البيئية  
للمنشآت الصناعية وبما يتواكب مع المستجدات البيئية العالمية.ولفتت فؤاد  
الى أهمية تحقيق تنمية صناعية شاملة جنباً الى جنب مع تطبيق منظومة  

لوقود البديل  شاملة للحفاظ على البيئة من خالل وضع معايير الستخدام ا
من إعادة التدوير بالصناعة الوطنية، مشيرة الى أهمية النهوض بصناعة  
الوقود البديل القائمة على المخلفات الصلبة وزيادة اعتماد المصانع على  
هذه النوعية من مصادر الطاقة وبصفة خاصة المصانع كثيفة االستهالك 

س المجلس التصديري  للطاقة.وبدوره، قال المهندس خالد أبو المكارم رئي 
للصناعات الكيماوية، إن صناعة البالستيك تعد أحد أهم الصناعات  

االف مصنع رسمي مسجل   7بالصناعة الوطنية حيث يوجد بها حوالي 
من صناعة البالستيك في   %40باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 

يار  مل  5.4مصر، مشيراً ان صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تبلغ نحو  
من إجمالي هيكل الصادرات المصرية   %22دوالر وهو ما يمثل حوالى 

مليار دوالر سنوياً.وأشار   1.8كما تبلغ صادرات قطاع البالستيك نحو 
أبو المكارم الى أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين 

والبولي بروبلين والبولي ايثيلين بهدف تلبية احتياجات   PETتريبتاالت
ناعة الوطنية من هذه المنتجات، مشيراً الى ان اإلنتاج المصري من الص

من احتياجات    %23يمثل فقط نحو    PETمنتجات البولي إيثيلين تريبتاالت
الصناعة الوطنية.وأضاف أن شعبة البالستيك بإتحاد الصناعات قد انتهت  
من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البالستيك في مصر لتحديد اإلنتاج  

صري من مخلفات البالستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات  الم
  البالستيكية.

 جهاز كشف كورونا    1000الفنادق تتعاقد على شراء  

تعاقدت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة واآلثار، علي  
” للكشف عن فيروس ” كورونا ”  infraredجهاز أشعة “1000شراء 

وتوزيعهم على الفنادق الثابتة والعائمة لفحص النزالء والعاملين بها.وقال  
ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية خالل االجتماع مع مديري  
الفنادق والمراكب العائمة، الذي عقده وزراء السياحة واالثار، والصحة  
  والسكان، و الطيران المدني عصر أمس علي هامش زيارتهم الي مدينة 

األقصر، إن الغرفة تحرص علي اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية من 
الفيروسات وخاصة فيروس كورونا.وأضاف أنه تم التعاقد أيضا مع شركة  
أجنبية متخصصة فى سالمة وصحة الغذاء للتفتيش علي الفنادق الثابتة  
والعائمة كمرحلة أولى في األقصر وذلك طبقا للمعايير الدولية، و ستبدأ  

شركة عملها أوائل األسبوع المقبل.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى  ال
بياٍن صادر لها أن عدد الحاالت المصابة بفيروس “كورونا” فى مصر  

حالة إصابة إيجابية على بؤرة المركب النيلى القادمة من  33وصل إلى 
شخصا كانت تحليالتهم   12محافظة أسوان إلى محافظة األقصر، بجانب 

 حالة من هذه الحاالت.  11بوجود الفيروس لديهم ثم ثبت سلبية  إيجابية

 

 

 

 

السعر لكن دون جدوى ليستقر    بداية الموسم، وانتظار الشركات لتحسن
»سنت لبرة« ما يعادل    106  105- عند نفس مستوى بداية الموسم بين  

جنيها.وتابع »السنتريسى« أن هذا السعر المتدنى، وانتظار   1823
التجار لتحسن السعر  بنهاية الموسم أدى إلى احتفاظ التجار بالقطن  

ن كل قنطار أى  جنيها ع 35أشهر، لتبلغ الفائدة  5لفترة تقترب من 
جنيها فى القنطار لصنف بحرى، أما قبلى فارتفعت   140قرابة 

جنيه حيث بلغ سعره ما يقارب   400الخسائر الشركات منه لقرابة 
جنيها فى الوقت الذى بيع فيه نفس ذات األقطان بأسعار تقارب    1850
جنيه أو أقل. وأضاف أنه بخالف تلك الخسائر، تحمل التجار   1400

جنيه   400كلفة مصاريف التسويق هذا العام، التى تبلغ فى ارتفاع ت 
زيادة عن كل قنطار، تتمثل فى رسوم الهيئة العامة للتحكيم واختبارات  
القطن وأجور الحليج والكبس وأجور التسويق الداخلى والعمالة.أكد عز  
الدين الدباح، رئيس مجلس إدارة شركة »أتيكوت« لتجارة األقطان،  

  600ؤكدة لسعر القنطار التى  تحملها التجار المست أن الخسائر الم
جنيه لكنه قال:« الخسارة فى جيب المكسب هكذا علمنا أجدادنا  

، شهد موسم  1994التجارة«.وأضاف أنه منذ تحرير تجارة القطن عام  
 2008، و2000خسائر كبرى للتجار أعوام  3تسويق األقطان قرابة 

جح أال تتجاوز مساحة القطن  بسبب الهبوط فى سعر القطن.ور  2019و
ألف فدان، عقب الخسارة التى شهدها الفالحون   200نحو  2020فى 

 المصدر: المالوالتجار العام الماضى.



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 عوائد سندات الخزانة األمريكية تتراجع ألدنى مستوى في تاريخها 

 0.4سنوات أدنى  10تراجعت عوائد سندات الخزانة األمريكية آلجل 
بالمائة ألول مرة على اإلطالق، مع تكالب المستثمرين لحيازة الديون 
الحكومية.وتعرضت معنويات السوق إلى ضربة قوية جراء المخاوف من 
استمرار تفشي الكورونا الذي احتل نصف دول العالم تقريباً، باإلضافة  

وروسيا.ويتدافع   إلى القلق المتزايد من بداية حرب أسعار النفط بين أوبك
المستثمرون إلى حيازة السندات الحكومية باعتبارها أحد المالذات اآلمنة،  
ما دفع العائد على تلك الديون للهبوط; نظراً لوجود عالقة عكسية بين 
األسعار والعائد.وكان االنتشار السريع للكورونا أبقى المستثمرين على  

على تعطيل سالسل التوريد   الحافة ألسابيع، بالنظر إلى األثر المحتمل
العالمية ودفع االقتصاد إلى حالة من الركود عالمياً.وبحلول الساعة  

صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على ديون الحكومة   11:36
بالمائة    0.38بالمائة بعد أن سجل    0.417سنوات إلى    10األمريكية آلجل  

لى سندات الخزانة  وهو مستوى قياسي متدٍن جديد.كما هبط العائد ع
 0.692بالمائة، بعد أن وصل إلى    0.849عاماً إلى    30األمريكية آلجل  

بالمائة في وقت سابق وهو أدنى مستوى في تاريخه.وانخفض العائد على  
 0.279سندات الحكومة األمريكية التي يحل موعد سدادها بعد عامين إلى  

التعامالت، وهو   بالمائة في وقت سابق من 0.251بالمائة بعد أن سجل 
 المصدر: مباشر أدنى مستوى في تاريخه.

 تراجع حاد لثقة المستثمرين في أوروبا وسط تكهنات الركود العالمي 

هبطت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو ألدنى مستوى منذ أبريل  
، وسط توقعات بدخول االقتصاد العالمي في حالة ركود بفعل تفشي  2013

أظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ثينتكس" يوم  فيروس كورونا.و
نقطة    17.1اإلثنين، أن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجعت إلى سالب  

نقطة المسجلة في فبراير   5.2خالل شهر مارس الجاري، مقابل 
الماضي.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مؤشر "ثينتكس" والذي  

د منطقة اليورو سوف يتراجع إلى  يقيس مدى ثقة المستثمرين في اقتصا
نقطة خالل الشهر الجاري.وانخفض مؤشر الثقة في الوضع  11سالب 

نقطة    14.3الحالي القتصاد منطقة اليورو خالل الشهر الجاري إلى سالب  
نقاط المسجلة في الشهر الماضي.أما مؤشر التوقعات المستقبلية   4مقابل 

نقطة   6.5الحالي مقابل  نقطة خالل الشهر 20فسجل هبوط إلى سالب 
المسجلة خالل الشهر الماضي، وهي األدنى منذ أغسطس /آب  

نقطة في   12.وعالمياً، تراجع مؤشر ثقة المستثمرين إلى سالب 2012
نقطة في فبراير الماضي، وهو أكبر هبوط   8.1الشهر الجاري مقابل 

شهري على اإلطالق.وأوضح التقرير أن تطورات فيروس كورونا ترجح 
خول االقتصاد العالمي في حالة ركود، مع تراجع الثقة في كل مناطق  د

صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو   10:48العالم.وبحلول الساعة 
 دوالر.  1.1412بالمائة ليصل إلى  1.1مقابل الدوالر األمريكي بنسبة 

 المصدر: مباشر

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,344.00 0.50% السعودية

 DFMGI 5,898.00 3.15% دبي

 ADI 2,246.00 -0.88% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,996.00 2.98% الكويت 

 BSEX Price Day البحرين

 GENERAL 18,291.00 -2.35% قطر 

 MASI 1,073.00 -5.69% المغرب 

 TUN20 0.00 0.00% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 23,851.02 -7.79% أمريكا 

 S&P 500 2,746.56 -7.60% أمريكا 

 NASDAQ 7,950.68 -7.79% أمريكا 

 FTSE 100 5,965.77 -7.69% لندن

 DAX 10,625.02 -7.94% أمانيا

 Nikkei 225 19,867.12 0.85% اليابان

 %12.23- 0.32 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 وكالة الطاقة تتوقع انكماش الطلب على النفط ألول مرة بعقد 

توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب على النفط خالل العام الحالي  
" على  19-فيما يزيد عن عقد، حيث أثر انتشار "كوفيدألول مرة 

االستهالك العالمي من الخام.ونشرت الوكالة تقريراً على موقعها  
اإللكتروني، يوم اإلثنين، تشير خالله إلى أنها تتوقع أن يبلغ الطلب  

، وهو أقل بنحو  2020مليون برميل يومياً في عام  99.9على النفط 
لتقديرات السابقة.ويشير ذلك إلى انخفاض  مليون برميل يومياً عن ا

ألف برميل يومياً في الطلب على الخام، وهي المرة األولى   90بنحو 
.وقالت  2009التي ينخفض فيها الطلب منذ األزمة المالية العالمية عام  

وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقراً لها، إنه في سيناريو فشل  
ألف شخص،    100أصاب أكثر من    الحكومات الحتواء الفيروس الذي 

ألف برميل   730يمكن أن ينخفض االستهالك بما يصل إلى 
يومياً.وبحسب التقرير، انخفض الطلب على الخام من جانب الصين  

على    2020مليون برميل يومياً خالل الربع األول من عام    1.8بنسبة  
مليون برميل   2.5أساس سنوي، مع انخفاض الطلب العالمي بمقدار 

ومياً في نفس الفترة.وانخفضت اإلمدادات العالمية من النفط بمقدار  ي 
ألف برميل يومياً خالل فبراير/شباط، بفعل تراجع اإلنتاج من   580

 المصدر: مباشر ليبيا، وفقاً للوكالة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 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. 105.2 %93.2 7.36 شراء  3,402.3 3.81

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %227.3 20.23 شراء  3,357.4 6.18 شركة حديد عز 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 19/03/2020 18/03/2020 سهم مجاني لكل سهم   0.50000000112 النساجون الشرقيون للسجاد 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع الحقتاريخ نهاية  قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 12/03/2020 04/12/2019 جنيه للسهم القسط الثانى 0.35 مصر لالستثمار العقارى والسياحي 

 18/03/2020 15/12/2019 جنيه مصرى 0.45القسط الثانى  المهندس للتأمين

 18/03/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الرابع  قناة السويس للتأمين 

 25/03/2020 22/03/2020 جنيه للسهم  0.500 للصناعات الغذائيةعبور الند 

 26/03/2020 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الثامن  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 26/03/2020 24/06/2019 جنيه مصرى 1.2606القسط العاشر العربية لمقاوالت حفر االبار

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 مدينة نصر لالسكان والتعمير  10/03/2020
غير عادية و

 عادية

امام مدخل مطار   –بمركز مبيعات الشركة بموقع تاج سيتى على امتداد شارع الثورة 

 القاهرة -القاهرة 

 الفيوم الوطنية لمنتجات االلبان 11/03/2020
 -مدينة نصر  –لالستثمار و المناطق الحرة الكائن فى حى السفارات بمقر الهيئة العامة  عادية

 القاهرة

 مصر  -بنك الكويت الوطني  11/03/2020
غير عادية و

 عادية

شارع التسعين   – مركز المدينة    -القطاع االول  -155بمقر االدارة العامة للبنك بالقطعة رقم  

 القاهرة الجديدة –

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع عبد الحميد بدوي  - قاعة زيورخ  -بفندق كونكورد السالم  عادية مصر  -الوطنى بنك االتحاد  12/03/2020

14/03/2020 
المصرية لتطوير صناعة البناء )ليفت 

 سالب مصر ( 

 غير عادية
 القاهرة   –  يدةمصر الجد  - شيراتون المطار    –بفندق تيوليب الجالء الكائن فى شارع العروبة  

 مدينة السادس من اكتوبر -طريق الواحات  –بمقر الشركة   عادية المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات( 14/03/2020

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 آخر سعر الكود  اسم الشركة

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من 

أول العام  

% 

 قيمة التداول التداولكمية 

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي   
 )مصر(

COMI 68.5 -6.74 17.47- 3,689,823 251,152,368 87.10 66.15 43.47% 

 EAST 12.35 -8.99 18.32- 1,532,966 19,063,426 18.78 12.25 7.34% ايسترن كومباني -الشرقية 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
EKHO 1.07 -7.83 16.98- 1,251,498 1,329,766 1.59 1.03 5.25% 

 TMGH 6.25 -8.09 22.84- 5,019,673 31,133,836 12.00 6.12 4.31% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 11.16 -9.93 33.41- 2,017,059 22,734,460 20.60 11.16 4.03% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
SWDY 8.20 -5.31 26.85- 4,525,880 36,496,312 17.80 7.80 3.98% 

 CLHO 4.85 -4.90 16.67- 5,984,572 28,763,580 7.06 4.59 2.94% بنك كريدي اجريكول مصر 

 CIEB 40.00 -3.66 8.05- 220,390 8,815,750 48.10 39.00 2.68% المصرية لالتصاالت 

 JUFO 6.79 -9.95 21.05- 1,745,897 11,859,984 14.20 6.79 2.20% جهينة للصناعات الغذائية
مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير
MNHD 3.59 -7.71 25.83- 7,975,567 28,942,238 6.40 3.51 2.20% 

  -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية 
ETEL 10.35 

-
10.00 

1.47 2,883,717 29,987,820 15.30 8.80 2.10% 
السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
ISPH 7.14 -9.96 24.84- 1,285,038 9,177,432 11.75 7.14 1.99% 

 CIRA 13.60 0.00 2.02- - - 14.00 9.32 1.85% ابن سينا فارما
التنمية القاهره لإلستثمار و  

 العقاريه
ORAS 75.50 -8.40 24.52- 58,024 4,427,123 112.90 74.18 1.68% 

 OCDI 9.60 -9.94 27.44- 1,194,574 11,611,733 18.00 9.60 1.62% شركة مستشفي كليوباترا 

 CCAP 1.47 -9.99 40.33- 12,429,438 18,247,422 4.30 1.47 1.49% بالم هيلز للتعمير 
الجديدة لالسكان  مصر 

 والتعمير
HELI 4.15 -7.57 82.24- 5,439,082 22,481,100 9.73 4.05 1.32% 

اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
SKPC 7.10 -2.47 20.67- 1,552,103 11,022,642 19.10 6.94 1.24% 

 PHDC 1.26 -6.05 28.38- 24,006,247 29,916,674 3.00 1.20 1.19% النساجون الشرقيون للسجاد 

 AMOC 2.23 -8.61 38.40- 1,689,670 3,774,667 6.36 2.20 1.12% االسكندرية للزيوت المعدنية

 AUTO 2.13 -5.75 43.80- 2,237,356 4,799,513 5.37 2.10 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات
بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 4.13 0.00 21.48- - - 7.65 3.95 0.80% 

 ESRS 6.18 -6.51 40.00- 3,356,681 20,724,566 19.31 6.05 0.79% اوراسكوم للتنمية مصر 

 ORHD 3.33 إعمار مصر للتنمية
-

10.00 
49.55- 2,426,663 8,092,756 7.92 3.33 0.78% 

 EMFD 2.56 -2.66 9.86- 2,133,347 5,423,871 3.79 2.41 0.73% حديد عز 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 0.45 -4.87 17.31- 30,279,958 13,515,072 0.75 0.43 0.62% 

المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 1.69 -9.63 29.58- 800,764 1,357,189 3.25 1.69 0.51% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  -األسالمي

EGCH 3.81 -5.46 28.92- 630,575 2,434,128 7.12 3.72 0.39% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
PORT 0.60 -3.08 0.66- 66,848,607 37,772,084 0.89 0.49 0.25% 

 DSCW 0.98 -7.72 43.87- 7,330,432 7,320,024 1.74 0.68 0.11% الحديد والصلب المصرية 
 * 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 
  


