
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

16/03/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,148.34 -9.34% -22.15% 824,842,048 152,721,347 300,778,981,234 ( EGX 30مؤشر )

 1,425.34 -8.26% -33.70% 869,691,904 173,561,082 370,357,962,232 ( EGX 50مؤشر )

 1,015.39 -7.37% -20.52% 76,737,840 39,185,712 179,839,592,377 ( EGX 70مؤشر )

 1,089.69 -7.09% -36.91% 901,579,904 191,907,059 480,618,573,611 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

سنتاً للسهم عن أرباح  55مساهمو نايل سات يعتمدون توزيع  ▪
2019 

جنيه  1.25مساهمو الكويت الوطني ُيقرون توزيع كوبون نقدي بـ ▪
 للسهم

 مساهمو ليفت سالب مصر ُيقرون زيارة رأس المال ▪

 2019خالل  %24للمقاوالت تكلفة النشاط تهبط بأرباح الصعيد  ▪

 %16رغم ارتفاع اإليرادات.. أرباح مستشفى كليوباترا تنخفض  ▪
 2019خالل 

 أشهر 8خالل  %29أرباح اإلسكندرية للحاويات تتراجع  ▪

 2019راية القابضة تتحول للخسائر في  ▪

 تراجع المبيعات يتحول بـ"جولدن تكس" للخسائر السنوية ▪

وتحقيق عجز كلي  %2المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة  ▪
  %6.2بنسبة 

 اتجاه لتأجيل ضريبة األرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة ▪

  %25استحداث شريحة جديدة لضريبة الدخل بمعدل  ▪

الصناع يطالبون الحكومة بتخفيض أسعار الطاقة وإعفاءات ضريبية  ▪
 لمواجهة كورونا 

المجموعة الوزارية تجتمع اليوم لحسم منظومة الضرائب معيط:  ▪
 على البورصة

 المركزى يصدر تعليمات للبنوك بدعم الشركات فى مواجهة كورونا ▪

 %5.12تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تقفز إلى  ▪

 الصين تدعم تمويل التجارة والقروض االستهالكية لتعزيز االقتصاد  ▪

لبريطانية تناشد المواطنين التوقف عن متاجر السوبر ماركت ا ▪
 الشراء بدافع الذعر 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 10 167 3 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
70.48%

;  عرب 
1.66%

;  أجانب
27.86%

;  مؤسسات
94.03%

;  أفراد
5.96%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 2019سنتاً للسهم عن أرباح   55مساهمو نايل سات يعتمدون توزيع 

(، إن الجمعية العامة  EGSAقالت شركة المصرية لألقمار الصناعية )
ديسمبر   31العادية وافقت على توزيع أرباح العام المالي المنتهي في 

مليون دوالر. وأضافت الشركة في بيان لبورصة   20.53بقيمة  2019
 11سنتاً للسهم تمثل  55األحد، أن التوزيعات بواقع مصر صادر يوم 

بالمائة من رأس المال.واقترح مجلس إدارة الشركة اليوم، توزيعاً نقدياً 
ديسمبر   31سنتاً للسهم.وصدق المجلس على الميزانية في  50بواقع 
، والحسابات الختامية.يشار إلى أن المؤشرات المالية لـ)نايل  2019

، كشفت تراجع صافي ربح الشركة بنسبة  2019ماضي  سات(، عن العام ال
 42.53بالمائة، على أساس سنوي، حيث سجلت صافي ربح بلغ    20.45

حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل   2019مليون دوالر منذ بداية يناير 
.وتراجعت  2018مليون دوالر أرباحاً خالل العام السابق له  53.46

مليون دوالر   130.71ضي لتصل إلى إيرادات الشركة خالل العام الما
مليون دوالر خالل العام السابق   145.12بنهاية ديسمبر، مقابل 

له.وأرجعت الشركة تراجع أرباحها خالل العام الماضي، إلى انخفاض  
  المصدر: مباشرإيرادات النشاط.

 جنيه للسهم   1.25مساهمو الكويت الوطني ُيقرون توزيع كوبون نقدي بـ 

مصر، على توزيع  - الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الوطني وافقت 
جنيه لكل سهم عن أرباح العام   1.25كوبون نقدي على المساهمين بواقع  

.وقالت الشركة في بيان يوم األحد لبورصة  2019ديسمبر    31المنتهي في  
 75مليون جنيه على المساهمين، منها 187.5مصر، إنه سيتم توزيع 

مليون جنيه حصة ثانية.ووافقت   112.5حصة أولى، و مليون جنيه 
من النظام   53والمادة  4الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 

مليار جنيه    2.168أرباحاً بلغت    2019األساسي للبنك.وحقق البنك خالل  
 2.002، مقابل أرباح بلغت 2019خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر 

 المصدر: مباشر .8201مليار جنيه في 

 مساهمو ليفت سالب مصر ُيقرون زيارة رأس المال 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
مليون    56.125ليفت سالب مصر، على زيادة رأس المال المصدر من    -

مليون  84.188مليون جنيه، بزيادة قدرها  140.3جنيه إلى 
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، إن الزيادة  .جنيه

جنيه للسهم   1.24مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  67.89توزع على 
الواحد عن طريق دعوة قدامي المساهمين لالكتتاب في أسهم الزيادة، ويتم  
سداد القيمة أسهم الزيادة بالقيمة االسمية، باإلضافة إلى مصروفات إصدار  

قروش للسهم الواحد.ووافق المجلس على تفويض رئيس مجلس   3 بواقع
اإلدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق االكتتاب في أسهم الزيادة  
منفصالً عن السهم األصلي، وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه، بعد 
موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة  

يداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.ووافق المجلس على تعديل  واإل
من النظام األساسي وفقاً لما سوف يسفر عنه االكتتاب في   7و 6المادتين 

فبراير الجاري زيادة رأس المال المصدر   6الزيادة.واقترح المجلس في 
مليون جنيه، بزيادة قدرها  140.3مليون جنيه إلى  56.125من 

مليون سهم يكتتب فيها  67.89ليون جنيه، من خالل إصدار م 84.188
جنيه للسهم الواحد، باإلضافة إلى مصروفات    1.24بالقيمة االسمية بواقع  

قروش للسهم الواحد.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً  3إصدار بواقع 

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

  9.75   109.99  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

  9.31   14.20  ايديتا

  9.30   27.49  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 
  6.06   14.87  مصر للفنادق

  5.60   19.99  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 

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

 -13.76   1.88  أموك

 -13.32   5.53  حديد عز

 -12.75   0.51  بورتو القابضة

 -12.37   9.00  مصر لاللومنيوم

 -10.00   0.63  برايم القابضة

   

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

  63.08   555,816,320  البنك التجاري الدولي
  6.74   26,322,954  إبن سينا فارما

  1.14   25,932,002  بالم هيلز 
  7.77   21,397,360  السويدى اليكتريك

  5.90   20,641,006  طلعت مصطفى 

 

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

  0.40   47,002,209  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.14   22,295,348  بالم هيلز 
  0.51   20,116,433  بورتو القابضة

  0.99   12,049,474  دايس
  0.21   8,856,476  العربية لالستثمارات 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون جنيه خالل الفترة من يناير الماضي، حتى ديسمبر   3.618بلغت 
ألف جنيه بالفترة المقارنة    383.5، مقابل أرباح بلغت  2019  كانون األول 

 المصدر: مباشر .2018من 

 2019خالل   % 24تكلفة النشاط تهبط بأرباح الصعيد للمقاوالت  

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار  
على  ، %24، انخفاض صافي ربح الشركة بنسبة 2019العقاري عن 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، أنها 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية   43.29سجلت صافي ربح بلغ 

.وارتفعت  2018مليون جنيه أرباحاً في  57.04، مقابل 2019ديسمبر 
مليون جنيه،  837.7إلى  2019إيرادات نشاط الصعيد للمقاوالت في 

.وارتفعت تكلفة اإليرادات إلى  2018مليون جنيه في  736.86مقابل 
مليون جنيه في   607.3، مقابل 2019مليون جنيه في  772

.وبشأن القوائم المستقلة، انخفضت أرباح الشركة خالل العام  2018
مليون جنيه في   56.95مليون جنيه، مقابل  44.2الماضي لتسجل نحو 

أرباحاً بلغت    2019ولى من  .وحققت الشركة خالل التسعة أشهر األ2018
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح   46.38
، مع األخذ فى  2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  60.6بلغت 

االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر  
مليون جنيه    542.4  مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  600.3األولى إلى  

 المصدر: مباشر بالفترة المقارنة من العام الماضي.

 أشهر  8خالل   %29أرباح اإلسكندرية للحاويات تتراجع 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 
أشهر من العام المالي الجاري   8تراجع صافي ربح الشركة خالل أول 

لمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان با 28.88بنسبة 
مليون  883.8لبورصة مصر، يوم األحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

مليار جنيه   1.24، مقابل 2020جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير 
 1.6أرباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة 

مليار جنيه في الفترة    1.84ل الفترة، مقابل  مليار جنيه إيرادات نشاط خال
 المصدر: مباشر المقارنة من العام المالي الماضي.

 تراجع المبيعات يتحول بـ"جولدن تكس" للخسائر السنوية 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جولدن تكس لألصواف خالل  
 ، تحولها للخسائر على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان 2019

مليون جنيه   10.7لبورصة مصر، يوم األحد، أنها حققت خسائر بلغت 
، مع 2018مليون جنيه في  3.6في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 

األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل العام  
مليون  231.8مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  222.8الماضي إلى 

.وعن مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر  2018جنيه في 
مليون جنيه في   3.7مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  10.18بلغت 
سجلت الشركة صافي   2018.وخالل التسعة أشهر األولى من 2018

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر   17.05خسائر بلغ 
 خالل نفس الفترة من العام  مليون جنيه أرباحاً  3.6الماضي، مقابل 

 المصدر: مباشر الماضي.

 

 

 

  % 16رغم ارتفاع اإليرادات.. أرباح مستشفى كليوباترا تنخفض 
 2019خالل 

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مستشفى كليوباترا خالل  
بالمائة، على أساس   15.8، انخفاض أرباح الشركة بنسبة 2019

لبورصة مصر، يوم األحد، إنها  سنوي.وقالت كليوباترا في بيان 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى   265.2سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل   315.19نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات  201

مليار جنيه    1.45، مقابل  2019مليار جنيه خالل    1.8الشركة إلى  
.وفي العام الماضي ارتفعت مصروفات الشركة  2018يرادات في  إ

مليون جنيه، مقابل مصروفات   337.9اإلدارية والعمومية إلى 
مليون جنيه في العام السابق له.وعلى صعيد القوائم   182.4بلغت 

مليون جنيه   197.7المالية المستقلة، انخفضت أرباح الشركة إلى 
.وحققت  2018جنيه أرباح في  مليون    204.2، مقابل  2019خالل  

مليون جنيه خالل الفترة من يناير  169.9الشركة أرباحاً بلغت 
مليون جنيه   224.9حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق  
 1.6مليون جنيه، موزعاً على   800األقلية.ويبلغ رأسمال الشركة 

 المصدر: مباشر قرشاً للسهم.  50ليار سهم، بقيمة اسمية م

 2019راية القابضة تتحول للخسائر في 

أظهرت القوائم المالية لشركة راية القابضة لالستثمارات المالية  
، تحولها للخسائر على أساس سنوي.وأوضحت  2019خالل 

الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، أنها حققت خسائر  
مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت   85.10بلغت 

، مع األخذ في االعتبار حقوق  2018مليون جنيه في  89.122
 8.7األقلية.وزادت إيرادات نشاط الشركة في العام الماضي إلى 

مليار جنيه في   7.9مليار جنيه، مقابل إيرادات نشاط بلغت 
العام الماضي   .وفي المقابل ارتفعت تكاليف النشاط خالل2018
مليار جنيه في العام السابق له،   6.4مليار جنيه، مقابل  7.1إلى 

  886كذلك ارتفعت مصروفات الشركة العمومية واإلدارية إلى 
.وعلى مستوى  2018مليون جنيه في  672مليون جنيه، مقابل 

مليون   59.27األعمال المستقلة للشركة، ارتفعت أرباحها إلى 
.وحققت  2018مليون جنيه في  22.9لغت جنيه، مقابل أرباح ب 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير   58.16الشركة خسائر بلغت 

مليون جنيه بالفترة    58.6حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  
المصدر:  ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.2018المقارنة من 

 مباشر

 

 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

وتحقيق عجز كلي بنسبة   %2المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة  
6.2%   

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير 
المؤسسي، عن استهداف الموازنة العامة الدولة خالل العام المالي القادم  

المحلي اإلجمالي، من الناتج    %2، تحقيق فائض أولي بنسبة  2020/2021
خالل الموازنة الحالية،  %7.2مقارنة بـ  %6.2وتحقيق عجز كلي بنسبة 

وفق ما أظهرته أموال الغد.أضاف خالل المؤتمر الصحفي الذي تعقده  
وزارة المالية اآلن، أن الموازنة الجديدة تتضمن عدة محاور تتضمن دعم  

ة إلى االرتقاء بالطبقة  االقتصاد بقطاعاته المختلفة، مثل الصناعة، باإلضاف 
الوسطى عبر برامج حماية اجتماعية متنوعة ومختلفة.اشار الى ان 
الموازنة تستهدف خفض نسبة مديونيات األجهزة الحكومية، بحيث تصل  

خالل الموازنة   %84من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة بـ  %80إلى 
 المصدر: أموال الغد الجارية.

   %25ريبة الدخل بمعدل استحداث شريحة جديدة لض

وأضاف معيط خالل مؤتمر صحفي يعقد حاليا; أنه تمت مراجعة الشرائح 
 % 2.5الف جنيه بسعر ضريبي  30ألف إلى  15الضريبية لتصبح من 

تليها  %10ألف جنيه تسدد ضريبة  45ألف إلى  30تليها الشريحة من 
شريحة  ثم ال  %15ألف جنيه بسعر ضريبي    60إلى    45شريحة الدخل من  

.وأشار معيط  %20ألف جنيه بسعر ضريبي    200ألف جنيه إلى    60مابين  
ألف جنيه بسعر ضريبي  400ألف إلى  200أن أصحاب الدخول مابين 

مع إلغاء نظام الخصم الضريبي.وأوضح معيط أن التعديالت   22.5%
الضريبية الجديدة سيتم تطبيقها بدءا من موازنة العام المالى المقبل، كما 

 أصحاب الحد األدنى لألجور لن يدفعوا سوى قيمة التأمينات المسددة. أن 

 المصدر: جريدة البورصة

لحسم منظومة الضرائب على   اليوم معيط: المجموعة الوزارية تجتمع 
 البورصة 

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اعتزام المجموعة الوزارية  
االقتصادية اإلعالن خالل األسبوع الجاري عن حزمة من اإلجراءات  
والقرارات التي من شأنها امتصاص األثر السلبي لتداعيات انتشار فيروس  
كورونا، بما في ذلك الكشف عن المقترح النهائي لتعديل منظومة الضرائب  

البورصة المصرية، هكذا قالت حابي.وأكد وزير المالية في تصريحات  ب 
خاصة لجريدة حابي االنفتاح على كل الحلول والمقترحات لتحفيز ودعم 
االقتصاد خالل المرحلة الراهنة، بما في ذلك الحوافز الضريبية والمالية، 
  مشيًرا إلى اجتماع المجموعة الوزارية غًدا اإلثنين لحسم اإلجراءات 
المتوافق عليها إلدارة تداعيات األزمة اقتصادي ًا.وقال معيط: “ندرك جيًدا  
أن هناك ظروًفا استثنائية ألقت بظاللها على العالم أجمع.. وهناك لجنة  
مشكلة على مستوى وزارات الحكومة تعمل على جمع مختلف اإلجراءات  

عها غًدا  المقترحة لعرضها على المجموعة االقتصادية الوزارية في اجتما
لمناقشتها والتوافق عليها«.ورفض وزير المالية الكشف عن اإلطار  
النهائي للتعديالت المنتظرة على منظومة الضرائب على البورصة، وقال:  
»تشاورنا مع أطراف السوق وهذه المباحثات ساعدتنا كثيًرا في صياغة  

عها المقترح النهائي الذي سيعرض على المجموعة االقتصادية في اجتما 
غًدا لوضع اللمسات األخيرة قبل اإلعالن عنه.. وما أكده أننا سنعلن أخباًرا  
إيجابية قريًبا«.وأكد معيط أن المجموعة االقتصادية الوزارية أجرت  
اجتماعات ومشاورات واسعة خالل الفترة األخيرة إلى جانب اإلجراءات  

 

 اتجاه لتأجيل ضريبة األرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة 

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن هناك “شبه إجماع” على مد  
على   %10تأجيل الضريبة على األرباح الرأسمالية البالغ نسبتها 

بداية  أو مع  2021الشركات المقيدة فى البورصة، لتطبق إما مطلع 
.وأجلت الحكومة تطبيق ضريبة األرباح  2023-2022السنه المالية 

الرأسمالية على الشركات المقيدة فى البورصة مرتين قبل ذلك فى  
.وأضافت المصادر أن المناقشات داخل المجموعة  2018و 2015

االقتصادية ستحسم أى من المقترحين.وتابعت “التأجيل جاء دعم لسوق  
الجارية وفى ظل الحالة التى تشهدها البورصات  المال بعد األحداث 

  1.5العالمية”.وأوضحت المصادر أن تخفيض ضريبة الدمغة البالغة 
فى األلف حالياً قيد الدراسة وأن تعديله سيكون وفقاً للبعد المالى الذى  

 المصدر: جريدة البورصةيجرى االنتهاء منه حالياً.

طاقة وإعفاءات ضريبية  الصناع يطالبون الحكومة بتخفيض أسعار ال
 لمواجهة كورونا  

طلب مستثمرو القطاع الصناعى من الحكومة إقرار مزيد من  
المحفزات للقطاع فى الفترة الحالية للتغلب على التحديات التى تواجه  
النشاط بسبب استمرار انتشار فيروس “كورونا”، ويرى “الصناع”، أن  

عفاءات ضريبية مؤقتة  الحكومة يجب أن تدعم أسعار الطاقة مع منح إ
حتى يتمكن القطاع من الحفاظ على العمالة ووفرة السلع واألسواق  
التصديرية، حسبما ذكرت صحيفة البورصة.وقال صبحى نصر،  
رئيس جمعية المستثمرين الصناعين بالعاشر من رمضان، ورئيس  
شركة سيراميكا البوتيه، إن أغلب مشكالت المستثمرين تتلخص فى  

الطاقة “الكهرباء، والغاز”، لذلك فإن خفض أسعارهما فى    ارتفاع تكلفة
الفترة الحالية سيخفف من الصدمة فى ظل تراجع الطلب محلًيا  
وخارجًيا.أضاف أن من بين المحفزات التى يحتاجها قطاع الصناعة  
أيًضا منحه إعفاءات ضريبية لفترة مؤقتة أو لحين تحسن األوضاع  

ات ليست لصالح الصناع  مستقبالً، وأوضح نصر أن المحفز
والمستثمرين بقدر الحفاظ على استمرارها فى ظل التحديات التى  
تواجهها، والتى سيكون لها انعكاًسا إيجابًيا على العمالة فى المصانع  
من حيث استمرارية عملها، بجانب وفرة السلع فى األسواق.وطالب  
  نصر البنك المركزى بإطالق مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على إنتاج المنتجات  
الوسيطة التى تستورد من الصين لعدم االصطدام بعدم وفرة تلك  
المنتجات مستقبالً.وقال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة غرفة المالبس  
الجاهزة باتحاد الصناعات، إن كل قطاع صناعى يجب أن يحصر  

انتشار فيروس “كورونا” عالمًيا وتزايد  المشكالت التى تواجهه جراء 
اإلصابات به محلًيا، وأضاف أن الحكومة يجب أن تضع بعض الحلول  
لكل صناعة على حدة ألن تأثير كل منها سيكون مغايراً لألخرى،  
وبالتالى ستتغير سياسات التعامل مع كل منها.وأوضح قاسم، أن  

ة وتأجيل  اإلجراءات الحكومية يجب أن تتضمن إعفاءات ضريبي 
األقساط المستحقة للبنوك لدى المصانع، بجانب إمكانية دفع مبالغ نقدية  
حال تعثر مصانع جراء األزمة، وتابع: “خالل األزمة المالية العالمية  

  %50قدمت الحكومة دعًما إضافًيا على الصادرات بنسبة  2008عام 
بالوضع  برغم أن االقتصاد المصرى حينها لم يكن على ما يرام مقارنة  

  المصدر: جريدة البورصةالحالى”.



 

 

اهنة  والمناقشات على نطاق مجلس الوزراء بهدف إدارة األزمة الر
واستيعاب المستجدات واالنعكاسات السلبية المختلفة على الوضع 
االقتصادي.وشدد معيط: »منفتحون على كل األفكار والتجارب الدولية  
فنحن ندرك جيًدا أن لألزمة تبعات على االقتصاد والموازنة والمجاالت  
المختلفة، وهذه الظروف االستثنائية تتطلب منا أن نتفاعل ونتعاطى مع 

لمستجدات، وسنعلن خالل األسبوع عن خطواتنا المقبلة ولكن ال أريد ا
 المصدر: حابىاستباق األحداث لحين حسم اإلطار النهائي«

 % 5.12تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تقفز إلى 

 512سنوات إلى  5قفزت تكلفة مبادلة المخاطر االئتمانية لمصر أجل 
نقطة أساس منتصف    260ة الماضى مقابل  نقطة أساس فى تداوالت الجمع 

لمصر   %8.53فبراير الماضى، وهو ما يعنى أن هناك احتمالية نسبتها 
، وفق ما نقلته صحيفة  %40التخلف عن السداد مع معدل استرداد 

خالل   %63.61البورصة.وزادت تكلفة التأمين الديون على السيادية 
خالل آخر    %62.3وخالل الشهر الماضى،    %93.43األسبوع الماضى و

شهراً، وترافقت تلك الزيادة مع زيادات كبيرة مماثلة فى تكلفة التأمين   12
على الديون السيادية لألسواق الناشئة بشكل عام نتيجة المخاوف التى  
اجتاحت األسواق العالمية األسبوع الماضى، وارتفعت تكلفة التأمين على  

نقطة أساس فى   649.5س، ونقطة أسا 479الديون السيادية التركية إلى 
ألف نقطة أساس فى األرجنتين.وقال معهد التمويل   14.03أوكرانيا، و

الدولى، إن القلق تزايد بشأن “التوقف المفاجئ” لتدفقات رأس المال فى  
األسواق الناشئة، وأدى ضعف العمالت بتلك األسواق إلى اندفاع  

المشتقات االئتمانية، المستثمرين للتحوط ضد تخلفها عن السداد فى أسواق  
 140وقفز متوسط مبادلة المخاطر االئتمانية لألسواق الناشئة بأكثر من 

نقطة أساس على أساس سنوي، لتصل بمجمعل ارتفاعاتها إلى أكثر من 
نقطة أساس.وشهدت األسواق العالمية حالة من الهلع يوم الخميس   300

لفيروس كورونا الذى  الماضى نتيجة المخاوف من توسع التأثيرات السلبية  
أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالمياً، وانهارت بورصة وول ستريت  

ل مؤش ر داو جونز أسوأ جلسة له منذ االنهيار المالى فى   1987وسج 
 500من قيمته.ووصلت خسارة مؤشر ستاندر آند بورز  %10بخسارته 

سلطات  .واستدعت تلك التراجعات ردة فعل كبيرة من ال %9.51إلى 
األمريكية التى أعلنت عن ضخ حزم ضخمة من السيولة وقال بنك 

تريليون دوالر ألسواق   1.5نيويورك االحتياطى االتحادى، إنه سيتيح 
القروض لليلة واحدة، ويبدأ شراء تشكيلة واسعة من سندات الخزانة  
األمريكية فى إطار مشترياته الشهرية، فى تحول ينبئ بأنه قد يشرع فى  

ام أدوات إدارة األزمات على نحو أسرع مما كان مخططاً  استخد
مليار دوالر من خالل تسهيل إعادة   500له.وعرض البنك المركزى 

مليار دوالر إضافية من تسهيالت إعادة    500أشهر، كما طرح    3الشراء لـ
أشهر يوم الجمعة.وساهمت تلك اإلجراءات    3الشراء لشهر واحد ومثلها لـ

أعلى معدالتها منذ األزمة المالية العالمية، وصعد فى صعود األسواق ب 
ليصل إلى   %9.36نقطة بما يعادل  1985مؤشر داو جونز الصناعى 

 %9.29نقطة أو  230.38نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز  23185.62
نقطة   673.07نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع  2711.02مسجالً 

 : جريدة البورصةالمصدر نقطة. 7874.88إلى  %9.35أو 

 

 

 

 المركزى يصدر تعليمات للبنوك بدعم الشركات فى مواجهة كورونا 

أصدر البنك المركزى المصرى، تعليمات، للبنوك المحلية، بتأجيل 
االستحقاقات االئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة  

وغرامات إضافية على التأخر فى  أشهر ، وعدم تطبيق عوائد  6
السداد.ووجه المركزى ، جميع البنوك المصرية، إلتخاذ عدد من  
اإلجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد.  
حسب مستند حصلت عليه جريدة المال.وقال المركزى فى تعليمات ،  

كورونا   اليوم األحد ، “تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس
المستجد، وحرصا على سالمة وأمن واستقرار القطاع المصرفى،  
وعمالء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة،  
فضال عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات  
اإلقتصاد القومى، فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى، ضرورة قيام  

ك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية  البنو
لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العمالء المصرفية”.وشدد  
“المركزى” على ضرورة أن تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود  
اإلئتمانية االزمة لمقابلة تمويل العمليات االستيرادية للسلع األساسية  

تراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى  واالس
وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات األسواقكذلك إتاحة  
الحدود اإلئتمانية الالزمة لتمويل رأس المال العامل وباألخص صرف  
رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات األكثر تأثرا  

ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.تأجيل   بانتشار الفيروس 
االستحقاقات االئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة  

أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى   6
السداد.كما أشار الى ضرورة وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود  

تمرار توفير التمويل الالزم  االئتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن اس
 مصدر: المالال.لعمليات التجارة الخارجية



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

   الصين تدعم تمويل التجارة والقروض االستهالكية لتعزيز االقتصاد

قال مسؤول في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم األحد إن الصين 
ستشجع البنوك على تقديم المزيد من التمويل التجاري والقروض  
االستهالكية في محاولة لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي  
من تأثير تفشي فيروس كورونا.وأضاف يي يوان مسؤول أبحاث  

ي اللجنة خالل مؤتمر صحفي يوم األحد أن التجارة الخارجية  السياسات ف
تواجه ”صعوبات كبيرة نسبيا“ إذ لم يتم بعد احتواء الوباء في أنحاء  
العالم.وقال إن اللجنة ستشجع البنوك على زيادة التمويل التجاري لدعم 

 13استقرار الوضع.كان البنك المركزي الصيني أقر بالفعل اعتبارا من 
مليار يوان  184ار حصة إعادة إقراض منخفضة التكلفة بقيمة مارس آذ

مليار دوالر( بهدف دعم الشركات، بما في ذلك تلك التي تصنع  26)
المعدات الالزمة للسيطرة على وباء فيروس كورونا.وصرح سون قوه  
فنغ رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني )البنك المركزي(، 

مليار   107.5الصحفي، أن البنوك المحلية أصدرت  خالل نفس المؤتمر
يوان أخرى على شكل قروض بمعدالت فائدة تفضيلية للشركات الصغيرة  

 المصدر: رويترزوالشركات الزراعية.

متاجر السوبر ماركت البريطانية تناشد المواطنين التوقف عن الشراء  
   بدافع الذعر 

بريطانيا المتسوقين يوم األحد التوقف  ناشدت متاجر المواد الغذائية في 
عن الشراء بدافع الذعر أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال اتحاد  
متاجر التجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر من بينها تيسكو وسينسبري  
وأسدا وموريسونز، إن تجار التجزئة اجتمعوا لكتابة رسالة لعمالئهم  

في طريقة تسوقهم.وستنشر رسالتهم في  ودعوتهم إلى مراعاة اآلخرين 
إعالنات في الصحف الوطنية يومي األحد واالثنين.وتقول هيلين ديكنسون 
الرئيسة التنفيذية لالتحاد، في الرسالة ”نتفهم مخاوفكم ولكن شراء أكثر  
مما هو مطلوب قد يعني أحيانا ترك اآلخرين دون احتياجاتهم. هناك ما 

ميعا معا“.وكانت وسائل التواصل االجتماعي  يكفي للجميع إذا تعاوننا ج
تعج األسبوع الماضي بصور أرفف فارغة في محالت السوبر ماركت  

 المصدر: رويترز الكبيرة في بريطانيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,287.00 -1.10% السعودية

 DFMGI 1,899.00 -3.28% دبي

 ADI 3,849.00 -1.86% ابوظبي

 MARKET-IXP 51.48 9.32% الكويت 

 BSEX 1,414.58 -1.52% البحرين

 GENERAL 8,311.00 0.98% قطر 

 MASI 10,524.00 -0.53% المغرب 

 TUN20 6,623.00 -2.77% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 23,185.62 9.36% أمريكا 

 S&P 500 2,711.02 9.29% أمريكا 

 NASDAQ 7,874.88 9.36% أمريكا 

 FTSE 100 5,366.11 2.46% لندن

 DAX 9,232.08 0.77% أمانيا

 Nikkei 225 17,002.04 -2.46% اليابان

 %0.98 1,544.45 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %7.53- 32.06 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %2.47- 1.94 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 



 

 

 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 

الصناعات الكيماوية شركة  

 كيما   -المصرية 
 0.6 0.6 غ.م. 97.8 %107.9 7.36 شراء  3,161.2 3.54

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %265.8 20.23 شراء  3,004.3 5.53 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 للسجاد النساجون الشرقيون 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 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 عبور الند للصناعات الغذائية

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

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

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 الجيزه  –مدينة السادس من اكتوبر  –خلف مستشفى دار الفؤاد   -بفندق نوفيتيل عادية جهينة للصناعات الغذائية 16/03/2020

 لالستثمارات الماليهاالسكندريه الوطنيه  17/03/2020
غير عادية و

 عادية
 طريق الحرية امام مبني محافظة االسكندرية 73بمقر الشركة الكائن في 

 35بلوك  8قطعة  –المنطقة الصناعية الثانية  –بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة  عادية دلتا للطباعة والتغليف  17/03/2020

 المنطقة الصناعية  –بمقر مصانع الشركة بمدينة بلبيس  غير عادية الوطنية لالمن الغذائيالشرقية   18/03/2020

 الجيزة  -شارع جامعة الدول العربية المهندسين  56بالمقر الرئيسى للبنك  عادية بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19/03/2020

 لالستثمارات سي أي كابيتال القابضة  19/03/2020
امتداد محور    –   40بقاعة المؤتمرات بالمبنى الشمالى بالمجمع االدارى و التجارى جاليريا   عادية

 الجيزة  –السادس من اكتوبر   –الشيخ زايد  –يوليو  26

 مستشفى النزهه الدولي  19/03/2020
غير عادية و

 عادية

مساكن  –احمد اسماعيل شارع رشدى متفرع من المشير  9بمقر الشركة الكائن فى 

 مصر الجديدة –شيراتون 

21/03/2020 
االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية 

 )فوديكو(

طريق االسماعلية بورسعيد الزراعى محافظة   9بالمركز الرئيسى بمنطقة الفردان الكيلو  عادية

 االسماعلية 

 القاهرة  - مصر القديمة  -دار السالم  -ميدان أثر النبى  2بمقر الشركة  غير عادية وادي كوم امبو الستصالح االراضي 21/03/2020

22/03/2020 
A.T.LEASE التوفيق للتأجير التمويلي -

 ية.تي.ليس أ

غير عادية و

 عادية
 قاعة اللوتس –شارع الجيزة   60فندق بيراميزا الكائن فى 

 اكتوبر فارما  22/03/2020
غير عادية و

 عادية

  – قاعة رمسيس  – مصر الجديدة  –هليوبوليس -شارع الخليفة المامون -تريومفبفندق 

 الدور الثانى

 شركة النصر لألعمال المدنية 22/03/2020
غير عادية و

 عادية

قاعة األحتفاالت بنادى شركة مدينة نصر لالسكان و التعمير بشارع مصطفى النحاس  

 القاهرة –مدينة نصر  –المنطقة التاسعة  

 



 

 

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

 آخر سعر الكود  اسم الشركة

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من 

أول العام  

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي   
 )مصر(

COMI 63.1 -9.99 24.00- 8,804,778 555,816,320 87.10 63.08 43.47% 
ايسترن   -الشرقية 

 كومباني
EAST 11.49 -9.95 24.01- 963,733 11,111,318 18.78 11.49 7.34% 

مجموعة طلعت  

 مصطفى القابضة 
EKHO 0.99 -9.93 23.33- 1,339,104 1,353,587 1.59 0.99 5.25% 

القابضة المصرية  
 الكويتية

TMGH 5.90 -6.05 27.16- 3,503,926 20,641,006 12.00 5.70 4.31% 

 HRHO 9.90 -10.00 40.93- 1,391,972 13,798,390 20.60 9.90 4.03% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه 
SWDY 7.77 -9.97 30.69- 2,740,164 21,397,360 17.49 7.77 3.98% 

بنك كريدي اجريكول  
 مصر 

CLHO 4.58 -9.84 21.31- 455,198 2,087,461 7.06 4.58 2.94% 

 CIEB 35.00 -7.97 19.54- 7,273 253,683 48.10 34.23 2.68% المصرية لالتصاالت 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 6.12 -10.00 28.84- 727,239 4,456,859 14.10 6.12 2.20% 

مدينة نصر لالسكان  
 والتعمير

MNHD 3.37 -9.89 30.37- 4,533,284 15,488,532 6.32 3.37 2.20% 
القلعة لالستشارات  

 اسهم عادية -الماليه 
ETEL 9.81 -8.49 3.82- 759,394 7,511,185 15.30 8.80 2.10% 

السادس من اكتوبر  

 -للتنميه واالستثمار
 سوديك 

ISPH 6.74 -8.67 29.05- 3,758,410 26,322,954 11.59 6.74 1.99% 

 CIRA 11.16 -9.93 19.60- 457,842 5,109,637 14.00 9.32 1.85% ابن سينا فارما
القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه
ORAS 68.25 -10.00 31.76- 16,533 1,143,506 111.00 68.25 1.68% 

شركة مستشفي  

 كليوباترا
OCDI 8.62 -9.93 34.85- 951,920 8,212,548 18.00 8.62 1.62% 

 CCAP 1.20 -9.99 51.26- 5,754,934 6,908,344 4.22 1.20 1.49% بالم هيلز للتعمير 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 3.82 -9.91 83.65- 2,784,034 10,669,234 9.73 3.82 1.32% 

اوراسكوم  

كونستراكشون بي ال  
 سي

SKPC 6.49 -9.99 27.49- 1,186,194 7,771,883 19.04 6.49 1.24% 
النساجون الشرقيون  

 للسجاد 
PHDC 1.14 -9.99 34.81- 22,295,348 25,932,002 2.87 1.14 1.19% 

االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 1.88 -13.76 48.07- 2,335,434 4,439,794 6.36 1.85 1.12% 

سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
AUTO 2.06 -9.65 45.65- 1,011,403 2,114,682 5.23 2.06 1.05% 

بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 3.48 -9.84 33.84- 1,672,208 5,830,303 7.65 3.48 0.80% 

 ESRS 5.53 -13.32 46.31- 2,757,827 15,307,941 18.66 5.42 0.79% اوراسكوم للتنمية مصر 

 ORHD 3.01 -9.88 54.39- 947,476 2,864,551 7.92 3.01 0.78% إعمار مصر للتنمية

 EMFD 2.47 -7.14 13.03- 1,289,691 3,162,688 3.72 2.40 0.73% حديد عز 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 0.40 -9.89 26.15- 47,002,209 18,897,590 0.75 0.40 0.62% 

المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 1.45 -10.00 39.63- 145,607 211,870 3.25 1.45 0.51% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  -األسالمي

EGCH 3.54 -9.92 33.96- 962,305 3,422,209 7.09 3.54 0.39% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
PORT 0.51 -12.75 14.78- 20,116,433 10,354,941 0.86 0.49 0.25% 

الحديد والصلب  

 المصرية 
DSCW 0.99 -9.98 43.18- 12,049,474 12,249,681 1.74 0.68 0.11% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

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

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

  لهذا  المتلقي  أو  القارئ   يكن  لم   إذا  ،  المقصودين  المستقبلين  إلى  فقط   نقلها  ُيقصد  معلومات   على (  المالحق   جميع  ذلك  في   بما)  البحثي  التقرير  هذا  يحتوي
  من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير
  محظور   المقصود  المتلقي  بخالف  شخص  أي  قبل  من  إنتاجه  إعادة  أو  توزيعه  أو  نشره  أو  البحثي  التقرير  لهذا   به  المصرح  غير  االستخدام  إن.  األشكال
 .تماًما

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث 
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