
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٥/٠٣/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  11,194.12 -0.05% -14.13% 569,244,736 153,666,653 295,418,494,976مؤشر (

 EGX 50(  1,553.71 0.87% -27.73% 626,852,800 178,472,151 365,078,085,632مؤشر (
 EGX 70(  1,096.22 1.42%  -14.19% 114,309,776 43,999,420 180,779,565,056مؤشر (
 EGX 100(  1,172.81 0.52% -32.10% 683,554,560 197,666,073 476,198,076,416مؤشر (

  عناوین االخبار
  زیادة رأسمالھا عبر االكتتابتناقش روبكس  
  ٢٠١٩آالف جنیھ بنھایة  ٣أطلس تحقق أرباح بـ   
  ر معتمد لـ ّ ع ومُصد ّ إحدى شركات السویدي الیكتریك مُصن

  ھولندا 
  رواد تدعو لعمومیة للنظر في توزیع أرباح على المساھمین

  من رأس المال  %٥بنسبة 
 رباح عمومیة مدینة نصر لإلسكان توافق على توزیع أ

  قرش للسھم  ٤٥للمساھمین بواقع 
 »تتحالف مع الصندوق السیادي إلقامة » اقتصادیة القناة

  مصنع للسكك الحدیدیة 
 »نع األسمنت بعقود بیع تجتمع لمطالبة مصا» مواد البناء

  للتجار» قطعیة«
  أبو المكارم: مھلة عامین لمصانع إنتاج أكیاس البالستیك

  إلعادة توفیق أوضاعھا
  "ض المفاجئ للفائدة: اقتصاد بریطانیا بعید بعد الخف"كارني

  عن الركود
 النفط یھبط بعد توجیھ سعودى بزیادة طاقة اإلنتاج  

  

  الرئیسي) EGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٤  ٨٦  ٩٧  

    

  رینانواع المستثم  
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  أخبار الشركات المقیدة
  روبكس تناقش زیادة رأسمالھا عبر االكتتاب

واألكریلك، إنھ من المقرر قالت شركة روبكس العالمیة لتصنیع البالستیك 
انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة الیوم للنظر في زیادة رأس 

س المال.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم، أن المجل
ملیون جنیھ بدعوة قدامى المساھمین  ٥٠سینظر في الزیادة النقدیة البالغة 

لسھم عالوة على جنیھات ل ٥مالیین سھم بقیمة اسمیة  ١٠لالكتتاب في 
ً في تعدیل المادتین  من  ٧-٦مصاریف اإلصدار.وینظر المجلس أیضا

لمادة النظام األساسي في ضوء ما یسفر عنھ االكتتاب في الزیادة، وتعدیل ا
من النظام بشأن الموافقة على فتح فروع بمنطقة شبھ جزیرة سیناء.كما  ٤

ققت الشركة خالل ینظر المجلس في توزیع األرباح عن العام الماضي.وح
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر/ كانون الثاني  ٦٫٦٧صافي ربح بلغ  ٢٠١٩

یھ خالل ملیون جن ١٥٫٢حتى نھایة دیسمبر/ كانون األول الماضي، مقابل 
.وارتفعت إیرادات الشركة خالل ٢٠١٨نفس الفترة من العام السابق لھ 

بر، مقابل ملیون جنیھ بنھایة دیسم ٢٠١٫٦٤العام الماضي لتسجل 
   المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ١٩٠٫٣٥

   ٢٠١٩آالف جنیھ بنھایة  ٣أطلس تحقق أرباح بـ 

)، أنھ بجلسة AIFIائیة (أعلنت شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذ
، وافق مجلس اإلدارة على اعتماد نتائج ١٠/٠٣/٢٠٢٠الثالثاء الموافق 

، والتي ٣١/١٢/٢٠١٩السنة المالیة المنتھیة في األعمال غیر المدققة عن 
جنیھ مقابل صافي خسارة  ٣،٤٥٥أظھرت تحقیق صافي ربح مجمع بلغ 

لعام السابق.وفي جنیھ عن نفس الفترة من ا ٢،٢١٥،١٢٦مجمعة بلغت 
ھذا السیاق، أظھرت المؤشرات المستقلة تحقیق صافي ربح بلغ 

عن نفس الفترة  ٦٧٢،٣٥٩مقابل تحقیق صافي ربح مستقل  ١٩٣،٠٢١
.كما وافق المجلس على %٧١٫٢٩من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 

المضي قدما في المفواضات بین شركة اطلس سیوة للتنمیة الزراعیة 
المیرا لالستثمار الزراعي، وصیاغة العقد بین الطرفین مع وشركة ب

.ھذا ضرورة عرض العقد على أقرب جمعیة عامة لشركة اطلس للنظر فیھ
باإلضافة للموافقة على تفویض العضو المنتدب لالستثمار والتمویل، في 
دراسة امكانیة الشركة إصدار صكوك لتمویل زراعة مساحة ال تقل عن 

فیما یتعلق بتمویل المرحلة الثانیة من مشروع نخالتي، فدان، وذلك  ٤٠٠
سواء عن واعداد الدراسات الالزمة لذلك، ودراسة بدائل التمویل المتاحة 

طریق إصدار صكوك أو غیرھا من الوسائل، أو األسالیب التمویلیة التي 
تحقق ھدف الشركة في زراعة أكبر مساحة ممكنة في شركاتھا التابعة.إلى 

وافق المجلس على تفویض رئیس مجلس اإلدارة في االستغناء  جانب ذلك،
ى الھیئة متر أو اعادتھما إل ٧٠٠عن الوحدتین البالغ مساحة كل منھما 

العامة للتنمیة الصناعیة، وذلك فیما یخص مشروع تجمید وتعبئة الفواكھ 
والخضراوات، وتكلیف العضو المنتدب بتشكیل لجنة إلعداد الدراسات 

نشاء مصنع متكامل للصناعات الغذائیة، وتحدید أوجھ الالزمة ال
التمویل.وقرر المجلس ایضا، ترحیل األرباح المقترح توزیعھا على 

  مساھمین إلى األرباح المحتجزة.ال

  

  

  

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

   ٩٫٩٧    ١٫١٥  لیفت سالب مصر
   ٩٫٩٧    ٢٥٫١٥  ةاإلسكندری -المركز الطبي الجدید 

  ٩٫٩٧    ١٩٫٨٥  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
  ٩٫٩٣    ٤٫٤٣  رایة

  ٩٫٩٣    ٩٫٠٨  الرواد

 

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

 -١٢٫٥٠    ٧٫٧٧   القومیة لالسمنت
 -١٠٫٠٠    ٠٫٦٣  برایم القابضة

 -٩٫٩٩    ٢٢٫٣٥  الوطنیة لالسكان
 -٩٫٩٨    ٤٫٠٦  االسماعیلیة للدواجن

 -٩٫٩٨    ١٧٫٠٤  الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف

  

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

  ٧٠٫٠٠    ٢٣٢،٣٧٦،١٩٢  البنك التجاري الدولي
  ١٫٣٣    ٤٨،٥١٦،٣٧٢  القلعة

  ٣٫٨٠    ٢٥،٦٠٨،٨٩٢  مدینة نصر لالسكان
  ١٫١١    ٢٥،٠٥٤،٦٨٨  دایس

  ٨٫٦٠    ٢١،٩١٠،٣١٦  السویدى الیكتریك

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  كمیة التداول  السھم
  ١٫٣٣    ٣٦،٤١٣،٧٧١  القلعة

  ٠٫٤٤    ٢٣،٨٠٠،٠٠٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫١١    ٢٢،٧٤٥،٤٢٨  دایس
  ١٫٢٦    ١٥،٠٣٠،٨٧٤  یلزبالم ھ

  ٠٫٥٨    ١٠،٤٨١،٠٣٧  بورتو القابضة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ر معتمد لـ ھولندا  ّ ع ومُصد ّ   إحدى شركات السویدي الیكتریك مُصن

ك حصلت شركة إسكرا إمیكو مصر، احدى شركات السویدى إلیكتری
)SWDY الشركة العالمیة الرائدة في الحلول الذكیة إلدارة الطاقة، على ،(

 AM550 P1الموافقة الرسمیة لتصنیع وتورید نظامي اتصاالت 
لھولندا، وذلك بعد اجتیازھا لمراجعة صارمة من لجنة الجودة  CDMAو

SMM  التي ضمت خبراء من شركاتLiander, Stedin, 
Enduris وJuva  ُمثل كات إدارة شبكات ومرافق الطاقة كبرى شرالتي ت

الھولندیة. وباعتبارھا مورد معتمد اآلن، فقد مُنح مصنع إسكرا امیكو 
 CDMAو  AM550 P1مصر الموافقة على تصدیر نظامي 

لالتصاالت إلى ھولندا.لقد تمكنت إسكرا إمیكو، بفضل جھود العاملین في 
الجودة التي راجعة وكل من مصر وسلوفینیا، من اجتیاز اختبارات الم

تضمنت تقییم معاییر التخطیط واإلنتاج والخطوات اإلجرائیة واالعداد 
)، واالختبارات والتوثیق PCBAولوحات الدوائر الكھربائیة المطبوعة (

)PPAP, Track & Trace, Certificates ونظام التشغیل الكلي (
ضر ، وذلك خالل ثالثة أشھر فقط. حRFC OS-813الخاص بمعاییر 

ً كلٌ من المھندس مراس جمال میالد -م اإلعالن عن اعتماد الشركة رسمیا
مدیر مشروع -مدیر عام مصنع إسكرا إمیكو مصر، والسید مارسیل نوي -

SMMعلى تلك الخطوة الھامة، قال المھندس ً  -جمال میالد -. وتعلیقا
مدیر عام مصنع إسكرا إمكو مصر: "نحن فخورون للغایة بالحصول على 

، وھو ما یؤكد قدرتنا على التطور وتحقیق أفضل SMMة فقة لجنموا
النتائج من خالل جھودنا وتفانینا في ابتكار وتصنیع التكنولوجیا المتطورة 

التي تلبي  IoTباحدث نظام علمى في مجال التصنیع بما یخدم تكنولجیا 
ھذا  احتیاجات محددة لعمالئنا في مجال إدارة الطاقة والقیاسات الذكیة. إنّ 

نجاز الھام الذي تمكنا من تحقیقھ سیتیح لمصنعنا في مصر تصدیر اإل
منتجاتھ للسوق الھولندي، وھو ما یمنحنا المزید من الفرص لتحقیق النمو 

مدیر المشروع في شركة  -والتطور في المستقبل" .یضیف مارسیل نوي 
Stedin خالص تھانینا لشركة إسكرا إمكو مصر لحصولھا على شھادة" :

د كمورد رسمي ألجھزة القیاسات الكھربائیة الذكیة، وتورید نظامي االعتما
لدولة ھولندا" .تجدراإلشارة أن CDMAو  AM550 P1اتصاالت 

ُعد من الشركات  ٧٥إسكرا امیكو التي تأسست في سلوفینیا منذ  ً، ت عاما
ة العالمیة الرائدة في تقدیم الحلول الذكیة إلدارة الطاقة، كما تتمتع بمحفظ

تم استحواذ السویدي  ٢٠٠٧كبیرة في أوروبا وأفریقیا. في عام  أعمال
 ً الیكتریك على إسكرا إمكو التي تأتي ضمن أفضل ثالث شركات أوروبیا
ُعد الشركة مورد معتمد  ً في ھذا القطاع. ت وأفضل خمس شركات عالمیا
في أوروبا كما تتمتع بمحفظة أعمال ھائلة في مجالي القیاسات الذكیة 

ً، كما بلغ عدد العدادات التي  ٤وتنتج  لشبكات،وا مالیین عداد ذكي سنویا
ً.  ١٠٠تم تركیبھا من إنتاجھا أكثر من    ملیون عداد عالمیا

  

  

  

  

  

  

  

رواد تدعو لعمومیة للنظر في توزیع أرباح على المساھمین بنسبة 
  من رأس المال  %٥

)، عن دعوة الجمعیة ROTOرواد ( –أعلنت شركة رواد السیاحة 
.وأضافت ٠٥/٠٤/٢٠٢٠وم األحد الموافق العامة العادیة لالنعقاد ی

بیان للبورصة المصریة أن الجمعیة ستنظر مشروع  الشركة في
من رأس المال  %٥اح على المساھمین بنسبة توزیع األرب

المصدر.للمزید حول نتائج أعمال الشركة، یمكنك قراءة: أرباح 
  ملیون جنیھ ٤٩٫٢رواد السنویة تقفز لـ 

للمساھمین  ن توافق على توزیع أرباحعمومیة مدینة نصر لإلسكا
  قرش للسھم  ٤٥بواقع 

عن  ) ،MNHDأعلنت شركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر (
اجتماع الجمعیة العامة العادیة یوم الثالثاء الموافق 

.وأضافت الشركة في بیان للبورصة المصریة أن ١٠/٠٣/٢٠٢٠
العام الجمعیة وافقت على مشروع توزیع األرباح المقترح عن 

، متضمنا توزیع نقدي ٣١/١٢/٢٠١٩المالي المنتھي في 
على دفعتین قرش لكل سھم، وسیتم توزیعھا  ٤٥للمساھمین بواقع 

وفقا للمواعید التي سیتم إعالنھا بعد التنسیق مع شركة مصر 
  المقاصة.

  

  
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
إلقامة مصنع للسكك تتحالف مع الصندوق السیادي » اقتصادیة القناة«

  الحدیدیة 
كشف یحیي زكي رئیس اقتصادیة قناة السویس، عن استھداف الھیئة إقامة مصنع 
لصناعات السكك الحدیدیة بالمنطقة الصناعیة في شرق بورسعید، بالشراكة بین 

القطاع الخاص والھیئة االقتصادیة وصندوق مصر السیادي.أشار إلى ضرورة  
نطقة حتي یتم البدء في تنفیذ ھذا المشروع الوطني عقب تسریع وتیرة العمل بالم

حیى زكي مسئولي شركة قناة التصدیق على التصور النھائي لھ.والتقى المھندس ی
السویس للحاویات لمناقشة طلب الشركة لتوسعات جدیدة لمحطة الحاویات، بعد 

ت حجم معدال” قناة السویس للحاویات“تشغیل أنفاق بورسعید، كما استعرضت 
التداول في المیناء، وأن الفترة المقبلة ستشھد معدالت مرتفعة في تداول الحاویات 

لصناعیة.وتفقد زكي األعمال اإلنشائیة للساحات الخاصة مع تشغیل المنطقة ا
من میناء شرق بورسعید والخاصة بمشروع  ” الناحیة الغربیة“باألرصفة الجدیدة 

المیناء، والتقى مھندسي موقع إنشاء وتشغیل محطة متعددة األغراض في 
ه المشروع والوقوف على آخر المستجدات والجدول الزمني لالنتھاء من تنفیذ ھذ

ألف متر.على جانب آخر، توجھ رئیس الھیئة لمیناء غرب  ٣٣٠الساحات بطول 
بورسعید لمبنى الصادرات والواردات والجمارك وھیئة سالمة الغذاء، ومتابعة 

لجمركي للبضائع بمیناء غرب بورسعید، كما تابع سیر سیر العمل باإلفراج ا
المعلومات اإللكتروني  األعمال الخاصة بالبنیة التحتیة والتكنولوجیة لمركز

ً لفحص  وتجھیزه بأحدث المعدات التي تربط ھذه الجھات ببعضھا البعض إلكترونیا
  المصدر: أموال الغدالبضائع داخل المیناء.

یك إلعادة توفیق مصانع إنتاج أكیاس البالستأبو المكارم: مھلة عامین ل
  أوضاعھا

ات الكیماویة واألسمدة أن أكد خالد أبو المكارم رئیس المجلس التصدیري للصناع
لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة المھندس محمد فرج عامر وافقت علي 

وصیة إرجاء صدور قانون بحظر استخدام األكیاس البالستیكیة لمدة عامین مع الت
بإعادة دراسة الفانون المرفوع حالیا أمام اللجنة علي ضوء توصیات شعبة 

من جھة وصدور قانون البیئة الجدید والذي یناقش  البالستیك باتحاد الصناعات
في جزء كبیر من مواده االستخدام األمن ألكیاس البالستیك من جھة أخري، 

مواد قانون یمنع استخدام كشف أبو المكارم عن مناقشة لجنة الصناعة بحضوره 
نھ األكیاس البالستیكیة بشكل نھائى.وقال أبو المكارم، إنھ أوضح ألعضاء اللجنة أ

ال یصح علي اإلطالق إغالق أي مصنع وتحویل خطوط إنتاجھ من إنتاج منتج 
ما إلي إنتاج منتج آخر في یوم ولیلة، مؤكدا أن مثل ھذا التحول یستغرق وقتا 

األوضاع، وشدد علي أن الحدیث حول ھذا الموضوع البد  ویتطلب مھلة لتوفیق
ر ولیس الحدیث عن أكیاس أن ینصب علي الحدیث عن تلوث البیئة وإعادة التدوی

البالستیك بصفة عامة وجمیع المنتجات منھ وجمیع األصناف.وأشار إلى أنھ بناء 
جیل علي ھذا التوضیح وافقت اللجنة برئاسة المھندس محمد فرج عامر على تأ

صدور القانون لمدة عامین لحین توفیق األوضاع لجمیع المصانع التي تعید تدویر 
ات معینة من األكیاس.ومن جھھ أخري قال أبو المكارم إن البالستیك وتنتج نوعی

ممثل وزارة البیئة أعلن أنھ یتم حالیا إعداد قانون جدید للبیئة یتناول في جانب 
وكیفیة تنظیم عملیة إعادة التدویر وكیفیة كبیر منھ موضوع أكیاس البالستیك 

الرفض لفكرة  استخدام أكیاس البالستیك علي نحو أمن .وأكد أبو المكارم علي
المنع النھائي إلنتاج أكیاس البالستیك لما ینطوي علیھ من إغالق عدد كبیر من 

مصنع بالستیك  ٦٨٢٠المصانع وتشرید مابھا من عمالة، موضحا أن ھناك نحو
مصنع ینتج  ٣٠٠٠بصفة رسمیة في اتحاد الصناعات منھا علي األقل مسجلین 

لمھندسین والماكینات ال یجوز المساس أكیاس بالستیك، وھذه المصانع والعمال وا
بھم وال بھذه الصناعة الھامة التي تمثل جزءا كبیرا من اقتصاد البلد .وأكد أن 

عة واإلنتاج، حیث بلغت قطاع البالستیك یعد الحصان الرابح في التصدیر والصنا
فقط   %١٠ملیار  دوالر، فضال عن أنھ یمثل  ١٫٨حجم صادراتھ ھذا العام نحو 

  المصدر: الیوم السابعجم انتاج مصر من البالستیك.من ح

  
» قطعیة«تجتمع لمطالبة مصانع األسمنت بعقود بیع » مواد البناء«

  للتجار

اھرة عقد اجتماع خالل تعتزم شعبة مواد البناء بالغرفة التجاریة بالق
، لتصعید مطالب تجار األسمنت بعمل عقود مارس الجارى بمقر الغرفة

بأسعار قطعیة مع شركات األسمنت، فى ظل رفض المصانع بیع لھم 
إبرام تلك العقود ما یتسبب فى عدم استقرار عملیة البیع والخسائر 
للتجار.تعد العقود الموضح بھا السعر القطعى ھى آلیة جدیدة مطلوبة 
من الوكالء والتجار لتسعیر األسمنت بشكل واضح من الشركات.یذكر 

غیر ملزمة لمنتجى األسمنت بتقدیم عقد بیع  أن سیاسة البیع الحالیة
مكتوب بھ سعر حقیقى ونھائى للوكالء، وبإمكان الشركات تعدیل 
أسعار البیع بعد إتمام الصفقة مع التجار.وقال أحمد الزیني، رئیس 

، إن الھدف من تلك العقود المطلوب توقیعھا بین »المال«الشعبة لـ
جار وحفظ حقوقھم وضمان الوكالء والمصانع المطالبة بحقوق الت

ھامش ربح عادل للتاجر.یبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى األسمنت 
استثمارات  ٥٢مملوكة للقطاع الخاص، بواقع % ١٨شركة، منھا  ١٩

ملیون طن عن حجم  ٣٣ملیون طن بفائض  ٨٣أجنبیة، وطاقة إنتاجیة 
ً لشعبة األسمنت بغرفة مواد البناء ٢٠١٨الطلب خالل  باتحاد ، طبقا

الصناعات.أوضح الزینى أن العدید من قدامى التجار أوقفوا االستالم 
من المصانع ألنھم تكبدوا خسائر بسبب غیاب عقود بیع بأسعار 

إلى  ٦٤٠قطعیة.ترواحت أسعار األسمنت مطلع مارس الجارى بین 
ا للطن تسلیم أرض المصنع و ٧٣٠ ا للطن  ٨٢٠إلى  ٨٠٠جنیھً جنیھً

ا  ً أى محاولة لرفع أسعار األسمنت «للزینى.تابع الزیني: للمستھلك، طبق
ا  ً ا فى الطلب، ویظل مستقر لن تنجح، ال سیما أنھ ال یوجد تغیر حالیً
حتى قبل رمضان، وتبدأ األسعار فى التراجع خالل الشھر 

أشار الزینى فى تصریحات سابقة إلى أن اإلقبال على استخدام ».الكریم
المباشر على األسمنت.ارتفعت  الخرسانة الجاھزة، خفض الطلب

صادرات األسمنت خالل الفترة من ینایر إلى أغسطس من العام 
ملیون دوالر  ٨٩مالیین دوالر، مقابل  ١٠٤لتبلغ  ١٧الماضى %

ً آلخر تقریر صادر عن المجلس ٢٠١٨خالل نفس الفترة من  ، طبقا
ھت أشھر األولى من العام الماضي، إتج ٨التصدیر لمواد البناء.خالل 

دولة تم التصدیر لھا ألول مرة ھذا  ١٧دولة منھا  ٥٨الصادرات إلى 
  المصدر: المالملیون دوالر. ٢٫٥٨١العام، بقیمة 

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  "كارني" بعد الخفض المفاجئ للفائدة: اقتصاد بریطانیا بعید عن الركود

فیزیة التي اتخذھا التدابیر التحأكد محافظ بنك إنجلترا "مارك كارلي" أن 
المركزي البریطاني الیوم تھدف إلى الحد من أضرار فیروس "كورونا" 
ً إیاھا بأنھا عبارة عن "حزمة كبیرة".وقال "مارك  االقتصادیة، واصفا
كارلي" خالل المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار بنك إنجلترا الطارئ، 

ً ال د االقتصادي في حدیث عن الركوالیوم األربعاء، إنھ من المبكر جدا
المملكة المتحدة على الرغم من التأثیر الناجم عن الفیروس.وتابع محافظ 

" من شأنھا أن تنتھي ١٩-المركزي البریطاني:"صدمة فیروس "كوفید
بمرور الوقت، حیث یتم ابتكار العالج الطبي للفیروس".وعارض "مارك" 

" بشأن تكرار ریستین الجاردتحذیرات رئیسة البنك المركزي األوروبي "ك
ً: "ال یوجد سبب لتحویل ھذه الصدمة إلى  سیناریو األزمة العالمیة، قائال

ً في بعض الدول، إذا تمكن ٢٠٠٨تجربة عام  ً ضائعا ، التي خلقت عقدا
صناع السیاسة من التصرف بشكل جید".وأضاف أن القطاع المصرفي 

 ضح "كارني" أنالیوم أكثر قوة مما كان علیھ قبل عقد مضى.وأو
اإلجراءات التي تم إقرارھا الیوم عبارة عن "حزمة كبیرة"، مع اإلشارة 
إلى أن الموازنة سوف تشمل تدابیر كبیرة.وأشار "مارك" إلى أنھ ھناك 
ً لخفض إضافي في معدالت الفائدة ولكن فقط إلى مستوى أعلى  مجاال

 كة المتحدة فيالصفر.وخفض بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئیسي في الممل
نقطة أساس  ٥٠وقت مبكر من الیوم خالل اجتماع طارئ، وذلك بمقدار 

بالمائة في محاولة للحد من الضر االقتصادي الناتج عن فیروس  ٠٫٢٥إلى 
  المصدر: مباشر"كورونا".

 النفط یھبط بعد توجیھ سعودى بزیادة طاقة اإلنتاج
رة، بعد أن متخلیة عن مكاسبھا المبكتراجعت أسعار النفط الیوم األربعاء، 

قالت أرامكو السعودیة إنھا تلقت توجیھا من وزارة الطاقة بزیادة قدرتھا 
دوالر بما  ٠٫٤١اإلنتاجیة ملیون برمیل یومیا.كان خام برنت منخفضا 

دوالر للبرمیل، فى حین نزل الخام األمریكى  ٣٦٫٨١إلى  %١٫١یعادل 
 ٣٣٫٩٤لیسجل  %١٫٢و دوالر أ ٠٫٤٢غرب تكساس الوسیط 

ر.وقال أمین الناصر الرئیس التنفیذى ألرامكو إن عمالق النفط الذى دوال
 ١٣تدیره الدولة تلقى توجیھا من وزارة الطاقة بزیادة قدرتھ اإلنتاجیة إلى 

ملیون برمیل یومیا فى الوقت الحالي.كانت  ١٢ملیون برمیل یومیا من 
ومیا فى األشھر القلیلة ملیون برمیل ی ٩٫٧السعودیة تضخ حوالى 

الماضیة، لكن لدیھا طاقة إضافیة تستطیع تفعیلھا ومئات المالیین من 
برامیل الخام المخزون.وارتفعت األسعار فى وقت سابق من الیوم، 

، بفضل اآلمال فى تراجع %٢٥معوضة نحو نصف خسائر االثنین البالغة 
مالیة للتأقلم مع تدنى اإلنتاج بفعل تخفیضات اإلنفاق من منتجى أمریكا الش

سعار الخام إلى أقل مستویاتھا فى عدة سنوات.وأظھرت بیانات من معھد أ
البترول األمریكى ارتفاع مخزونات الوالیات المتحدة من الخام فى أحدث 

المصدر: الیوم أسبوع، فى حین تراجعت مخزونات البنزین ونواتج التقطیر.

  السابع

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  یر (%)التغ  القیمة  المؤشر  دولةال
 TASI 6,357.00  -2.98% السعودیة

 DFMGI 18,606.00 1.26%  دبي
 ADI 3,922.00 -7.40% ابوظبي
 MARKET-IXP 9,955.00 3.81% الكویت

 BSEX 1,436.37 -3.55% البحرین
 GENERAL 8,230.00 -4.45% قطر

 MASI 10,524.00 -0.53% المغرب
 TUN20 6,623.00 -2.77% تونس

  
  ةالعالمیمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  23,185.62  9.36% أمریكا
 S&P 500 2,711.02  9.29% أمریكا
 NASDAQ 7,874.88 9.36% أمریكا

 FTSE 100 5,366.11 2.46% لندن
 DAX 9,232.08  0.77% أمانیا

 Nikkei 225 17,431.05  -6.08% الیابان
 %2.92- 1,529.45 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %6.15 34.67 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %2.22  1.98 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  



 

 

  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.  109.6  %85.4  7.36  شراء  3,545.2  3.97  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %222.1  20.23  شراء  3,411.7  6.28  شركة حدید عز
  

  المجانیةتوزیعات االسھم جدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ١٩/٠٣/٢٠٢٠  ١٨/٠٣/٢٠٢٠  سھم مجاني لكل سھم  ٠٫٥٠٠٠٠٠٠٠١١٢  الشرقیون للسجاد النساجون
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ١٢/٠٣/٢٠٢٠  ٠٤/١٢/٢٠١٩  جنیھ للسھم القسط الثانى ٠٫٣٥  لالستثمار العقارى والسیاحيمصر 
  ١٨/٠٣/٢٠٢٠  ١٥/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٤٥القسط الثانى   المھندس للتأمین

  ١٨/٠٣/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط الرابع   قناة السویس للتأمین
  ٢٥/٠٣/٢٠٢٠  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠٠  عبور الند للصناعات الغذائیة

  ٢٦/٠٣/٢٠٢٠  ٢٥/٠٨/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫١٦٨٨القسط الثامن   الوادى االخضر لالستثمار و التنمیة
  ٢٦/٠٣/٢٠٢٠  ٢٤/٠٦/٢٠١٩  جنیھ مصرى ١٫٢٦٠٦القسط العاشر  العربیة لمقاوالت حفر االبار

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   الجمعیةنوع   الشركة  الیوم

 -مدینة نصر  –ناطق الحرة الكائن فى حى السفارات بمقر الھیئة العامة لالستثمار و الم  عادیة  الفیوم الوطنیة لمنتجات االلبان  ١١/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة

غیر عادیة و  مصر -بنك الكویت الوطني   ١١/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

شارع التسعین  –مركز المدینة  -القطاع االول -١٥٥بمقر االدارة العامة للبنك بالقطعة رقم 
  القاھرة الجدیدة –

  القاھرة -مصر الجدیدة  -شارع عبد الحمید بدوي  -قاعة زیورخ  -ندق كونكورد السالم بف  عادیة  مصر -بنك االتحاد الوطنى   ١٢/٠٣/٢٠٢٠

المصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت   ١٤/٠٣/٢٠٢٠
  سالب مصر )

  القاھرة – یدةمصر الجد -شیراتون المطار  –بفندق تیولیب الجالء الكائن فى شارع العروبة   غیر عادیة

  مدینة السادس من اكتوبر -طریق الواحات  –بمقر الشركة   عادیة  ر الصناعیة (نایل سات)المصریة لألقما  ١٤/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة –مصر الجدیدة  –الدردیرى شارع احمد  ٣بمقر الشركة   عادیة  االلومنیوم العربیة  ١٥/٠٣/٢٠٢٠

غیر عادیة و  نیركو -االھلیة لالستثمار والتعمیر   ١٥/٠٣/٢٠٢٠
  القاھرة -المعادى الجدیدة ٢٨١شارع  ٧ بمقر الشركة الكائن  عادیة

غیر عادیة و  البنك التجاري الدولي (مصر)  ١٥/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

طریق القاھرة االسكندریة  ٢٩(الكیلو بمقر البنك في الحي المالي بالقریة الذكیة 
  محافظة الجیزة –الصحراوي) 

  الجیزه –مدینة السادس من اكتوبر  –مستشفى دار الفؤاد خلف  -بفندق نوفیتیل  عادیة  جھینة للصناعات الغذائیة  ١٦/٠٣/٢٠٢٠

غیر عادیة و  االسكندریھ الوطنیھ لالستثمارات المالیھ  ١٧/٠٣/٢٠٢٠
  طریق الحریة امام مبني محافظة االسكندریة ٧٣الشركة الكائن في بمقر   عادیة

  ٣٥بلوك  ٨قطعة  –المنطقة الصناعیة الثانیة  –جدیدة بمقر الشركة بمدینة برج العرب ال  عادیة  دلتا للطباعة والتغلیف  ١٧/٠٣/٢٠٢٠
  المنطقة الصناعیة –بمدینة بلبیس بمقر مصانع الشركة   غیر عادیة  الشرقیة الوطنیة لالمن الغذائي  ١٨/٠٣/٢٠٢٠

  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

من  التغیر
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

التجاري الدولي  البنك 
 COMI 70.0 -0.30 15.66- 3,315,729 232,376,192 87.10 66.15 43.47% (مصر)

 EAST 12.98 3.43 14.15- 651,035 8,307,821 18.78 12.25 7.34% ایسترن كومباني -الشرقیة 
مجموعة طلعت مصطفى 

 EKHO 1.07 -3.95 17.05- 475,630 522,167 1.59 1.03 5.25% القابضة

 TMGH 6.35 0.47 21.60- 2,278,572 14,307,749 12.00 6.01 4.31% القابضة المصریة الكویتیة

 HRHO 10.80 -2.35 35.56- 1,973,317 21,710,952 20.60 10.62 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 SWDY 8.60 2.14 23.28- 2,539,893 21,910,316 17.80 7.80 3.98% القابضھ

 CLHO 5.05 1.00 13.23- 2,676,641 13,587,420 7.06 4.59 2.94% بنك كریدي اجریكول مصر

 CIEB 37.98 -1.50 12.69- 96,380 3,665,136 48.10 37.50 2.68% المصریة لالتصاالت

 JUFO 6.70 -2.33 22.09- 658,582 4,477,926 14.20 6.50 2.20% جھینة للصناعات الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 MNHD 3.80 4.11 21.49- 6,850,955 25,608,892 6.40 3.51 2.20% والتعمیر
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 ETEL 10.71 -0.56 5.00 1,428,300 15,315,963 15.30 8.80 2.10% اسھم عادیة
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 ISPH 7.39 2.50 22.21- 878,601 6,484,671 11.75 7.00 1.99% سودیك -واالستثمار

 CIRA 12.25 -7.55 11.74- 596,637 7,392,393 14.00 9.32 1.85% ابن سینا فارما
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 ORAS 80.00 3.55 20.02- 101,227 7,675,955 112.90 72.02 1.68% العقاریھ

 OCDI 9.50 -1.14 28.19- 1,146,324 10,965,766 18.00 9.30 1.62% شركة مستشفي كلیوباترا

 CCAP 1.33 -3.06 45.93- 36,413,771 48,516,372 4.30 1.26 1.49% بالم ھیلز للتعمیر
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 4.19 -1.41 82.07- 2,980,687 12,634,598 9.73 4.05 1.32% والتعمیر
اوراسكوم كونستراكشون 

 SKPC 7.11 -0.56 20.56- 548,192 3,952,940 19.10 6.94 1.24% بي ال سي

 PHDC 1.26 -0.87 28.49- 15,030,874 19,104,140 3.00 1.20 1.19% النساجون الشرقیون للسجاد

 AMOC 2.17 -2.69 40.06- 2,893,418 6,308,974 6.36 2.10 1.12% االسكندریة للزیوت المعدنیة

 AUTO 2.28 3.17 39.84- 961,401 2,196,661 5.37 2.10 1.05% سیدى كریر للبتروكیماویات
بایونیرز القابضة 
 PIOH 3.94 3.68 25.10- 3,072,894 11,853,848 7.65 3.72 0.80% لألستثمارات المالیة

 ESRS 6.28 0.32 39.03- 1,885,112 12,031,119 19.31 6.01 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 3.30 -0.60 50.00- 1,778,527 5,946,560 7.92 3.12 0.78% إعمار مصر للتنمیة

 EMFD 2.68 1.52 5.63- 984,102 2,621,993 3.79 2.41 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.44 -1.56 18.60- 23,800,002 10,595,402 0.75 0.43 0.62% القابضھ
المصریة للمنتجعات 

 EGTS 1.63 1.87 32.08- 4,060,153 6,524,916 3.25 1.53 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 3.97 2.32 25.93- 363,232 1,427,637 7.12 3.71 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.58 0.69 2.99- 10,481,037 6,165,595 0.88 0.49 0.25%  كیما -المصریة 

 DSCW 1.11 9.45 36.31- 22,745,428 25,054,688 1.74 0.68 0.11% الحدید والصلب المصریة
  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو اءشرب توصیة التقریرذا بھ 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 نع مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو ارئالق 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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