
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٨/٠٣/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  9,201.65 -2.41% -29.41% 441,346,176 141,357,289 272,937,936,275مؤشر (

 EGX 50(  1,255.52 -5.46% -41.60% 481,644,192 170,618,396 338,035,093,530مؤشر (
 EGX 70(  894.05 -5.75%  -30.01% 76,582,920 52,611,227 170,865,357,111مؤشر (
 EGX 100(  976.68 -4.60% -43.45% 517,929,088 193,968,516 443,803,293,386مؤشر (

  عناوین االخبار
 جنیھ للسھم ١٫٥ة یُقرون توزیع كوبون تا للطباعمساھمو دل  
  للسھم ٢٠مساھمو جھینة یقرون توزیع كوبون ً   قرشا
 أبریل.. نھایة الحق في كوبون بنك الكویت الوطني ٥  
  ملیون  ٣٠بلتون القابضة توافق على تأسیس شركة برأسمال

  ٢٠١٩خالل  %١١جنیھ والخسائر ترتفع 
 متھا في "تاون جاس""غاز مصر" تعلن إتمام زیادة مساھ  
  إیدیتا: خفض الفائدة یدعم التوسع االستثمارى للشركة العام

  الحالى
  وزیر قطاع األعمال یبحث التعاون مع بیالروسیا في إنتاج

  سیارات میكروباص بالشركة الھندسیة 
  ومعدل وصول  %٦٠السیاحة: إلغاءات الرحالت تخطت

  األجانب نزل ألقل من الثلث
 “ثمار وتكلفة الدین ویھدد ى األسعار واالستیضغط عل” كورونا

  قوة الجنیھ 
 “إجراءات تحفیزیة عاجلة للحفاظ على معدالت ”: نیفین جامع

  اإلنتاج الصناعى والتصدیر 
  برلمانیون یقترحون خطة إنقاذ البورصة المصریة من خسائر

  كورونا 
 ترامب: نتائج لقاح كورونا واعدة ونتوقع طرحھ : ١٩-كوفید

  في یولیو 
  جولدمان ساكس یخفض تقدیراتھ للناتج المحلي اإلجمالي

  للصین في الربع األول 
  وزیر المالیة الفرنسي: الحكومة قد تؤمم شركات كبرى إذا

   اقتضت الحاجة 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   ارتفع سعرھااالسھم التي   
  سعرھا
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  أخبار الشركات المقیدة
  جنیھ للسھم ١٫٥مساھمو دلتا للطباعة یُقرون توزیع كوبون 

توزیع وافقت الجمعیة العامة العادیة لشركة دلتا للطباعة والتغلیف، على 
.وقالت الشركة ٢٠١٩ملیون جنیھ على المساھمین عن أرباح عام  ٨٫٤

جنیھ لكل سھم،  ١٫٥ي بیان یوم الثالثاء، الجمعیة وافقت على توزیع ف
خالل شھر من موافقة الجمعیة العامة العادیة.وحققت الشركة  یصرف
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ١٩٫٦، صافي ربح بلغ ٢٠١٩خالل 
ً خالل  ٩٫٢٧، مقابل ٢٠١٩دیسمبر نھایة  ملیون جنیھ أرباحا
ملیون  ٢١٦٫٠٨حیث سجلت  ٢٠١٨الشركة في  .وارتفعت مبیعات٢٠١٨

  المصدر:مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٫٩٦١٩٢جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل 

ً للسھم ٢٠مساھمو جھینة یقرون توزیع كوبون    قرشا
لشركة جھینة للصناعات الغذائیة، حساب اعتمدت الجمعیة العامة العادیة 

، ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ة المنتھیة في توزیع األرباح المقترحة عن السنة المالی
ً للسھم.جاء ذلك في بیان لشركة  ٢٠وتوزیع  جھینة ببورصة مصر قرشا

ً بلغت ٢٠١٩یوم الثالثاء.وحققت الشركة خالل  ملیون  ٣٢٨٫٧٦، أرباحا
، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩تى دیسمبر جنیھ خالل الفترة من ینایر وح

 ٢٠١٩الشركة خالل .وارتفعت مبیعات ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٤٠٦٫٠٩
العام  ملیار جنیھ في ٧٫١٢ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٧٫٦٣إلى 

  المصدر:مباشر السابق.

  أبریل.. نھایة الحق في كوبون بنك الكویت الوطني ٥
تاریخ صرف الكوبون النقدي على  مصر، أن -أعلن بنك الكویت الوطني 

 ٨یوافق  ٢٠١٩ام جنیھ لكل سھم عن أرباح ع ١٫٢٥المساھمین بواقع 
تاریخ .وقال البنك في بیان یوم الثالثاء لبورصة مصر، إن ٢٠٢٠أبریل 

.ووافقت الجمعیة العامة العادیة لبنك ٢٠٢٠أبریل  ٥نھایة الحق ھو 
لى توزیع كوبون نقدي مارس الجاري ع ١٥مصر، یوم  -الكویت الوطني

لمنتھي في جنیھ لكل سھم عن أرباح العام ا ١٫٢٥على المساھمین بواقع 
ملیون جنیھ  ١٨٧٫٥.وأوضح البنك، أنھ سیتم توزیع ٢٠١٩دیسمبر  ٣١

ملیون جنیھ  ١١٢٫٥ملیون جنیھ حصة أولى، و ٧٥المساھمین، منھا على 
ً بلغت  ٢٠١٩حصة ثانیة.وحقق البنك خالل  ملیار جنیھ  ٢٫١٦٨أرباحا

 ٢٫٠٠٢، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩خالل الفترة من ینایر إلى دیسمبر 
  المصدر:مباشر .٢٠١٨یار جنیھ في مل

 ملیون جنیھ ٣٠بلتون القابضة توافق على تأسیس شركة برأسمال 
  ٢٠١٩خالل  %١١خسائر ترتفع وال

تأسیس وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالیة القابضة، على المشاركة في 
ملیون جنیھ تمثل  ٣٠) بقیمة Beltone SMEشركة بلتون اس ام أي (

بیان  رأسمال الشركة بشكل مبدئي.وقالت الشركة في بالمائة من ١٠٠
لبورصة مصر یوم الثالثاء، إن مجلس اإلدارة اعتمد تحدیث سیاسة غسیل 
األموال وتمویل اإلرھاب وعدم تعارض المصالح لشركة بلتون المالیة 

، ٢٠١٩بضة وشركاتھا التابعة.وحققت بلتون المالیة القابضة، خالل القا
دایة ینایر حتى نھایة دیسمبر ملیون جنیھ منذ ب ٩١٫٥صافي خسارة بلغ 
.وارتفعت ٢٠١٨ملیون جنیھ خسائر خالل  ٨٢٫٤١الماضي، مقابل 

ملیون جنیھ مقابل  ٢٤٣إیرادات الشركة خالل العام الماضي، وسجلت 
.وعلى صعید القوائم المالیة المستقلة، ٢٠١٨في ملیون جنیھ  ٣٤٢

ملیون  ٢٠٢٫٤٣جلت حیث س ٢٠١٩انخفضت خسائر الشركة خالل 
.یشار إلى أن ٢٠١٨ملیون جنیھ خسائر خالل  ٢١٠٫٣٦جنیھ، مقابل 

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

   ٩٫٦٧    ٩٫٩٨  القاھرة للخدمات التعلیمیة
   ٨٫٠٧    ١١٫٢٥  القاھرة لإلستثمار والتنمیة العقاریة

  ٦٫٩٠    ٤٫٦٥  ئیةعبور الند للصناعات الغذا
  ٥٫٧٠    ٨٫٣٥  العالمیة لالستثمار والتنمیة

  ٥٫٤١    ٧٫٤٠  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز

 

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

 -١٠٫٠٠    ٣٫٠٦   االسكندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة
 -١٠٫٠٠    ٢٩٫٧٩  موبكو

 -١٠٫٠٠    ٠٫٩٧  عةقلال
 -١٠٫٠٠    ٤٥٠٫٠٠  العز الدخیلة للصلب

 -١٠٫٠٠    ٦٫٣٩  مصر لألسواق الحرة

  

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

  ٥٩٫٥٤    ١٣٧،٢١٣،٩٦٨  البنك التجاري الدولي
  ١٠٫٥٠    ٤٢،٧٤٥،٣٢٨  ایسترن كومباني

  ٦٫٣٧    ٣٢،٠٨٨،٨٢٦  السویدى الیكتریك
  ٢٫٨٦    ٢٧،٩٨٥،٤٩٢  بایونیرز القابضة

  ٠٫٩٦    ٢٣،٥٧١،٠٤٨  بالم ھیلز

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  االغالقسعر   كمیة التداول  السھم

  ٠٫٣٣    ٢٥،٠٣٦،٢٣٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٩٦    ٢٤،٣٦٤،٤٠٩  بالم ھیلز

  ٠٫٩٧    ٢١،٦٧٣،٧١٦  القلعة
  ٠٫١٩    ١٧،٢٠٦،٩٤٢  العربیة لالستثمارات

  ٠٫٤٢    ١٠،٠٣٤،٤٧٥  بورتو القابضة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول

  

151.7

90.5

72.8

70.5

40.9

 -  100  200

البنوك

العقارات

الخدمات المالیة

یةمنتجات منزلیة وشخص

ة خدمات ومنتجات صناعی
وسیارات

بالملیون جنیھ



 

 

ملیون  ٦٣٫٣كة حققت خسائر (خسائر مساھمي الشركة األم) بلغت الشر
 ٢٧٫٢ضي، مقابل خسائر بلغت جنیھ خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر الما

في االعتبار  ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع األخذ
ملیون جنیھ،  ٨٨٫٣حقوق األقلیة.وبلغ صافي خسائر الشركة خالل الفترة 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام  ٥٢قابل خسائر بنحو م
ملیون جنیھ،  ١٠٫٢٣إلى الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة 

.وعلى ٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٧٫٥مقابل إیرادات بلغت 
ملیون جنیھ خالل  ٢٠٫٨أساس ربعي، حققت الشركة صافي خسائر بلغت 

ملیون جنیھ بالربع  ٢٦٫٥، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩ث من الربع الثال
قت الشركة خسائر .وعلى مستوى األعمال المستقلة، حق٢٠١٨المقارن من 

ملیون جنیھ خالل التسعة أشھر األولى من العام الجاري،  ٢٠٫٥بلغت 
 .٢٠١٨ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ٢٣٫٠٨قابل خسائر بلغت م

  المصدر:مباشر

  إیدیتا: خفض الفائدة یدعم التوسع االستثمارى للشركة العام الحالى
بشركة إیدیتا للصناعات  قالت منة شمس الدین، مدیر عالقات المستثمرین

مس یدعم الغذائیة، إن قرار خفض الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى أ
توسعات الشركة وخطتھا االستثماریة العام الحالى.ووفقا لشمس الدین 

ملیون جنیھ خالل العام الحالى فى توسعات  ٤٨٠شركة استثمار تعتزم ال
أعلن عن خفض  جدیدة، وتخطط لالقتراض.كان البنك المركزى قد

جع دفعة واحدة لتترا %٣مفاجىء واستثنائى ألسعار الفائدة األساسیة بمعدل 
، فى مسعى لتنشیط االقتصاد وتحیید ٢٠١٦إلى أدنى مستویاتھا منذ فبرایر 

ار فیروس كورونا على قطاعات األعمال.وقالت شمس الدین إن آثار انتش
ة ویشجعھا على قرار الخفض سیؤدى إلى خفض تكلفة التمویل للشرك

االستثمار.أضافت أن تخفیض أسعار الفائدة یدعم االقتصاد في ظل توجھ 
  المصدر:جریدة البورصة لعالم للخفض في ظل الظروف الحالیة.ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إتمام زیادة مساھمتھا في "تاون جاس""غاز مصر" تعلن 

بالمائة  ١١أعلنت شركة غاز مصر، إتمام عملیة نقل ملكیة نسبة 
غازات الطبیعیة (جاسكو) في رأسمال من حصة الشركة المصریة لل

اس) إلى الشركة المصریة لتوزیع الغاز الطبیعي للمدن (تاون ج
 شركة غاز مصر.جاء ذلك في بیان لشركة غاز مصر ببورصة
مصر یوم الثالثاء.وأعلنت غاز مصر مطلع مارس الجاري، رفع 

بالمائة،  ٤١إلى  ٣٠نسبة مساھمتھا في رأسمال (تاون جاس) من 
بالمائة من حصة  (جاسكو) في رأسمال (تاون  ١١راء بعد ش

جاس).وأوضحت الشركة، أنھ تم تنفیذ عملیة نقل ملكیة األسھم 
.وحققت الشركة ٢٠٢٠مارس  ٢ون جنیھ یوم ملی ١٩٫٤بقیمة 
ً بلغت ٢٠١٩خالل  ملیون جنیھ خالل الفترة من  ١٦٤٫٩٦، أرباحا

ملیون جنیھ  ٣٥٫١٦ینایر إلى دیسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وارتفعت إیرادات نشاط الشركة خالل العام الماضي ٢٠١٨في 
ر جنیھ في ملیا ٢٫٥٩ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٣٫٧٥إلى 

  المصدر:مباشر لھ. العام السابق



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
وزیر قطاع األعمال یبحث التعاون مع بیالروسیا في إنتاج سیارات 

   اص بالشركة الھندسیةمیكروب
استقبل ھشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام، سیرجي تیرتنتییف سفیر 

البیالروسیة، لبحث سبل دعم بیالروسیا بالقاھرة، ومسؤولي شركة ماز 
وتعزیز عالقات التعاون المشترك.في بدایة اللقاء، رحب الوزیر بالسفیر 

ا على العالقات المتمیزة ا ً لتي تجمع بین مصر البیالروسي، مؤكد
وبیالروسیا والتطلع لمزید من التعاون في مختلف المجاالت.وقد تم 

یارات میكروباص ( التباحث حول إمكانیة التعاون في مشروع إنتاج س
ا) على خطوط الشركة الھندسیة لصناعة السیارات التابعة للشركة ١٤ راكبً

البیالروسیة، ” زما“القابضة للصناعات المعدنیة وذلك بالتعاون مع شركة 
في ضوء مذكرة التفاھم السابق توقیعھا بین الطرفین في أغسطس 

سیارات.كما تم .وحضر اللقاء مسؤولي الشركة الھندسیة لصناعة ال٢٠١٩
التباحث حول الفرص األخرى المتاحة للتعاون مع الجانب البیالروسي 

مل بالغاز ومنھا إنتاج وحدات تحویل المحركات التي تعمل بالدیزل إلى الع
الطبیعي.وفي ختام اللقاء، تم توجیھ الدعوة إلى وزیر قطاع األعمال لزیارة 

لتكنولوجیا المستخدمة في بیالروسیا للتعرف على ا” ماز“مصانع شركة 
  المصدر: حابى والطاقات اإلنتاجیة ونماذج من المنتجات.

یضغط على األسعار واالستثمار وتكلفة الدین ویھدد قوة ” كورونا“
   لجنیھا

ً مرتفعة جراء  تواجھ الموازین الرأسمالیة والمالیة لمصر ضغوطا
مخاطر انتشار فیروس كورونا، وتراجع ثقة المستثمرین وبحثھم 
عن مالذات آمنة، وھو ما یھدد میزان المدفوعات، بعد أن ساھمت 
خالل الفترات الماضیة فى تغطیة العجز المزمن فى الحساب 

بعیة مخاطر العملة على األقل بشكل الجارى، وھو مایرفع بالت
مؤقت.وارتفعت تراجعت تكلفة التأمین على الدیون السیادیة لمصر 

فبرایر  ١٧نقطة أساس فى  ٢٦٠نقاط أساس بعد بلوغھا  ٥١٢إلى 
الماضى.وقالت مصادر مصرفیة فى أحد البنوك الدولیة، إن توجھ 

لتزام مصر وأى دولة أخرى إلصدار سندات فى السوق الدولیة واال
بدین لفترة سداد طویلة فى ظل أوضاع عالمیة مضطربة لیس أنسب 
الحلول، خاصة مع امتالك تصنیف مناسب وأساسات جیدة وتبنى 

  المصدر: جریدة البورصةإصالح ھیكلیة.خطط 
   برلمانیون یقترحون خطة إنقاذ البورصة المصریة من خسائر كورونا

لبورصة المصریة من االنھیار اقترح نواب بالبرلمان عدة حلول إلنقاذ ا
ة بمؤشرات البورصة المصریة خالل تعامالت عقب التراجع ّ ات الحاد

ملیار جنیھ، مع تزاید  ٤٠خاللھا السوق جلسة أمس األحد، والتي خسرت 
معدالت الفزع العالمیة بسبب انتشار فیروس كورونا، والتي من بینھا 

غاء الضرائب على دراسة دخول الصندوق السیادي لدعم البورصة وإل
  التعامالت.

  بیان عاجل لدراسة دخول الصندوق السیادي كداعم للبورصة

م النائب سمیر البطیخي، عضو لج ّ نة الصناعة بالبرلمان، ببیان عاجل وتقد
إلى رئیس الوزراء بشأن ضرورة دراسة دخول الصندوق السیادي 
ٍ ألسھم البورصة المصریة وتكوین مراكز شرائیة  المصرى كداعم

ُ ذات قیمة عالیة  لمجموعة من أسھم الشركات المصریة التى تمتلك أصوال

  
ومعدل وصول األجانب نزل  %٦٠السیاحة: إلغاءات الرحالت تخطت 

 ألقل من الثلث
واآلثار خالد العناني، أن إلغاءات الرحالت تخطت أكد وزیر السیاحة   

ومعدل وصول األجانب نزل ألقل من الثلث بالتزامن مع  %٦٠
إجراءات مواجھة فیروس كورونا، ھكذا ذكرت المال.وقال في 

”: على مسؤولیتي“حات مع اإلعالمي أحمد موسي، ببرنامجھ تصری
لكن فیھ “رك: واستد”.%٦٠نسبة اإللغاءات لغایة امبارح تخطت الـ “

مستجدات حصلت أمس وأول (أمس) ومعظم الدول المصدرة للسیاحة 
رقم وصول األجانب إلى مصر نزل “وأضاف: ”.منعت السفر نھائیا

عة اللي فات، وأنا شایف غن قرار ألقل من الثلث خالل األیام األرب
وكشف وزیر السیاحة أنھ تم التعاقد مع ”.وقف الرحالت في توقیتھ

ھناك شركة أجنبیة تم “ة لتعقیم الفنادق والمنتجعات قائال: شركة أجنبی
التعاقد معاھا وبالفعل بدأت تتواجد علشان تعقم الفنادق والمنتجعات 

ع وزارة الصحة واتحاد الغرفة السیاحیة والمراكب النیلیة، بالتسیق م
ووزارة السیاحة علشان لما حد یجیلنا بعد كدة نبقى مطمنین ان المكان 

جارالكشف على جمیع العاملین في القطاع “وأضاف: ”.امنضیف تم
نطمن إن مفیش حد عیان ألنھم ال یقلوا أھمیة عن الضیوف اللي 
بیجولنا، وھنقف جنب القطاع من خالل سلسلة من اإلجراءات اللي 
ھتتم للقطاع وللعاملین في القطاع، والموظفین البسطاء اللي اتدربوا 

شاء هللا فترة وجیزة وكل حاجة ھترجع واللي مش عایزینھم یمشوا وإن 
زي ما كانت. احنا عایزین الموظفین في أماكنھم على نكشف علیھم 

النھاردة رئیس الوزراء دعا الجتماع عاجل “وتابع: ”.وعلشان التعقیم
للجنة الوزاریة للسیاحة، علشان ندرس مبادرة لمساندة الصناعة 

الفتاح السیسي بالوقوف الحساسة جدا، والدولة وتوجیھات الرئیس عبد 
جنب القطاع سواء السیاحة أو الطیران علشان نقف على رجلینا مرة 
تانیة بأسرع وقت ونحافظ على مالیین فرص العمل بشكل مباشر 

  المصدر: المال”.وبشكل غیر مباشر

إجراءات تحفیزیة عاجلة للحفاظ على معدالت ”: نیفین جامع“ 
   اإلنتاج الصناعى والتصدیر

فین جامع وزیرة التجارة والصناعة، إن الحكومة حریصة على قالت نی
إعداد حزمة من اإلجراءات العاجلة، والتى تستھدف تحفیز النشاط 

على أداء ” كورونا“االقتصادى، وتفادى اآلثار السلبیة النتشار فیروس 
االقتصاد بكافة قطاعاتھ، وبصفة خاصة فى القطاع اإلنتاجى 

، إن اإلجراءات التحفیزیة تستھدف الحفاظ والتصدیرى.وقالت، فى بیان
على معدالت اإلنتاجیة لتلبیة الطلب المتزاید على منتجات الصناعة 
الوطنیة سواء للسوق المحلى أو الخارجى، ومساندة القطاع التصدیرى 
لزیادة معدالت الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة ألسواق 

ً ظر وف استثنائیة صعبة بسبب الدول األوروبیة والتى تشھد حالیا
إغالق العدید من المصانع، وھو ما یمثل فرصة كبیرة لزیادة معدالت 
تصدیر المنتجات المصریة.وجاءت تصریحات الوزیرة خالل سلسلة 
اللقاءات المكثفة التى عقدتھا مع ممثلى القطاع التصدیرى فى مصر 

لس وذلك شملت رؤساء المجالس التصدیریة والمدیرین التنفیذین للمجا
فى إطار جھود الوزارة لبحث تداعیات األزمة التى یشھدھا االقتصاد 

ً من جراء انتشار فیروس  ، وأثر ذلك على حركة ”كورونا“العالمى حالیا
الصادرات المصریة لألسواق العالمیة فى مختلف القطاعات خالل 
المرحلة الحالیة.وقالت جامع إن الوزارة بدأت فى تنفیذ خطة تحرك 



 

 

ا سنویة.وأكد البطیخي، في ت ً ، ”المال”صریحاتھ، لـومیزانیات تحقق أرباح
 ١٠٠أن عملیات الشراء یمكن أن تتم من خالل تخصیص جزء من مبلغ الـ

ات ملیار جنیھ التي رصدھا الرئیس عبد الفتاح السیسي لمواجھة التدعی
ا إلى أن ما سبق یجعل أمام الصندوق  ً االقتصادیة لفیروس كورونا، الفت

الصناعة أن الھدف فرصة لتحقیق المزید من األرباح.وأوضح عضو لجنة 
األول من تدخل صندوق مصر السیادي ھو دعم البورصة المصریة والتى 
یستثمر بھا الكثیر من المؤسسات واألفراد المصریین أموالھم.وأضاف أن 
ذلك مِن شأنھ الحفاظ على قوة البورصة المصریة التى تستعد الستقبال 

قطاع األعمال  الكثیر من األطروحات المتوقعة لنسب من عدد من شركات
العام وشركات القوات المسلحة.وشدد على إمكانیة الصندوق السیادي 
المصرى في تحقیق أرباح مضاعفة من بیع تلك األسھم فى أوقات رواج 

  .البورصة

  إلغاء الضرائب على التعامالت وإعفاء ضریبي للشركات

فیما اقترح الدكتور أشرف العربي، وكیل اللجنة االقتصادیة بمجلس 
، أن یتم دعم البورصة المصریة من ”المال”لنواب، في تصریحاتھ، لـا

خالل إلغاء الضرائب على تعامالت البورصة، مع تطبیق نوع من اإلعفاء 
أشھر.واضطرت إدارة  ٦ -٣ت المتعاملة لمدة الضریبي على الشركا

البورصة إلیقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر األسھم 
، كما %٥حد الھبوط المقرر بنسبة ” EGX100“توسطة الصغیرة والم

دقائق؛ بسبب ھبوطھا أكثر  ١٠أوقفت التداول على عشرات األسھم لمدة 
الرئیسى فى البورصة المصریة من المعدالت القانونیة.وھبط المؤشر 

EGX30  نقطة، بینما تراجع مؤشر  ١٠١٤٨إلى  %٩٫٣٤بنسبة
EGX70  ا نزل مؤشر نقطة، كم ١٠١٥إلى  %٧٫٣٧بنسبة

»EGX100 « ا بنسبة ً نقطة.وبلغت  ١٠٨٩إلى  %٧٫٠٩األوسع نطاق
ملیون جنیھ، وسیطر اللون األحمر على  ٩٤٢قیمة التداوالت على األسھم 

ا من إجمالى  ١٣٧المتداولة، وھبط معظم األسھم  متداولة، بینما  ١٧٧سھمً
یة دون تغیر.واتجھت تعامالت المؤسسات األجنب ٣٦فقط، وبقي  ٤صعد 

، ٤٣٩٫٧واألفراد المصریین والعرب، للبیع بصافى قیم تداوالت قدرھا 
ملیون جنیھ على التوالى، بینما اتجھت تعامالت المؤسسات  ١٩، و١٨٫٧و

بیة واألفراد األجانب، للشراء بصافى قیم تداوالت قدرھا المصریة والعر
ألف جنیھ على  ٣٤ملیون جنیھ، و ١٨٫٦ملیون جنیھ، و ٤٥٩٫٧
.فیما خاطبت إدارة البورصة شركات السمسرة فى األوراق المالیة التوالى

لاللتزام بتنفیذ عملیات التداول من خالل آلیة التنفیذ عن بعد، من داخل 
ھا لحین ورو ّ د إشعار آخر بناء على سیاسة الدولة فى مكافحة انتشار مقار

 فیروس كورونا.وقالت الشركات إنھ یمكن اللجوء فقط للتنفیذ من خالل
مقر البورصة بوسط البلد (الكوربیھ) حال وجود ما یعوق ذلك، مع 
ا بطلب مبین بھ العوائق التى  ً ضرورة مخاطبة البورصة المصریة مسبق

  المالالمصدر: حالت دون ذلك.

  

   

ة لتقلیل اآلثار السلبیة لھذه األزمة العالمیة على قطاعى الصناعة عاجل
والتجارة، من خالل التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر 
مستلزمات اإلنتاج وبصفة خاصة المستوردة منھا لضمان استمرار 
عملیات التشغیل وعدم توقف حركة اإلنتاج، ومتابعة انتظام سالسل 

ً عن تكلیف كافة أجھزة التورید بین كافة ح لقات الصناعة، فضال
الوزارة بتقدیم مزید من الدعم والمساندة الالزمة لمجتمع 
األعمال.وأشارت إلى تكلیف جھاز التمثیل التجارى ومكاتبھ بالخارج 
بتحقیق مزید من التواصل بین المنتجین والمصدرین المصریین 

قل بسبب وقف ونظرائھم بالخارج خاصة فى ظل صعوبة السفر والتن
رحالت الطیران فى العدید من دول العالم وذلك بھدف الحفاظ على 
التواجد المصرى باألسواق الخارجیة.نیفین جامع وزیرة التجارة 
والصناعة خالل اجتماعھا بالرؤساء التنفیذیین للمجالس 

وطالب رؤساء المجالس التصدیریة بوضع برنامج استثنائى .التصدیریة
شھور المقبلة وإعادة فتح خطوط الشحن  ٣خالل الـ لتحفیز الصادرات

البریة خاصة مع الدول األفریقیة. كما طالبوا وزارة المالیة بسرعة رد 
مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمیة الصادرات مع اقتراح 
السداد من موازنة الصندوق للعام المالى الجارى وتأجیل سداد األقساط 

لفترة محددة وبدون فوائد.وطالبوا شركة  الضریبیة على الشركات
مصر للطیران بتخفیض أسعار الشحن خاصة فى ظل قرار الشركة 
بمضاعفة األسعار مؤخرا وبصفة خاصة ألسواق الدول 
العربیة.وأكدت جامع خالل لقائھا بالمدیرین التنفیذیین للمجالس 
التصدیریة أھمیة تفعیل دور المجالس فى خدمة مجتمع المصدرین 

زیادة الصادرات المصریة لألسواق العالمیة، خاصة وأن ملف و
الصادرات یمثل أحد أھم أولویات الدولة خالل المرحلة الحالیة.أشارت 
ً االنتھاء من إعادة تشكیل المجالس التصدیریة،  إلى أنھ جارى حالیا
حیث سیتم اإلعالن عنھا خالل األیام القلیلة المقبلة.وقالت إن الوزارة 

ً تستھدف إ عادة صیاغة دور المجالس لتقوم بدور أكثر فاعلیة وتأثیرا
فى منظومة التصدیر، ومنحھا صالحیات أكبر لدفع منظومة العمل 
والمساھمة فى تحقیق رؤیة الوزارة لمضاعفة معدالت التصدیر خالل 

   المرحلة المقبلة.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  اح كورونا واعدة ونتوقع طرحھ في یولیو : ترامب: نتائج لق١٩-كوفید

نتائج ”بشر دونالد ترامب الرئیس األمریكي، اإلثنین في مؤتمر صحفي، بـ
للقاح فیروس كورونا المستجد ودخولھ مرحلة التطویر تمھیدا ” واعدة

لطرحھ في في یولیو أو أغسطس المقبلین، وفق ما جاء بالمال.جرى الیوم 
ع متطوعة، بمدینة سیاتل، شرقي الوالیات حقن جرعة من اللقاح في ذرا

للبحوث.ویترقب ” كیزر“المتحدة، تحت إشراف باحثین أمریكیین من معھد 
متطوعین آخرین  ٣المالیین حول العالم نتائج ھذه التجربة التي ستتضمن 

 ،٤٥ینتظرون دورھم، ومن المرتقب أن یبلغ العدد اإلجمالي للمشاركین 
.خالل المؤتمر قال ترامب إن الوالیات وسیتلقون جرعتین في الشھر

المتحدة تعتزم بناء مستشفیات مؤقتة لمواجھة وباء كورونا المستجد، وقال 
إن االقتصاد األمریكي قد یكون متجھا نحو االنكماش بسبب وباء كورونا 
 المستجد.وقال الرئیس إن خیار حظر التجول في البالد لیس مطروحا في

یتم بذل قصارى الجھد لحصار الوباء.وأضاف أن الوقت الحالي، قائال إنھ 
 ١٠اإلدارة األمریكیة توصي باالبتعاد عن التجمعات التي تزید عن 

  المصدر: المال أشخاص.

جولدمان ساكس یخفض تقدیراتھ للناتج المحلي اإلجمالي للصین في 
  الربع األول 

ربع محلي اإلجمالي للصین في الخفض جولدمان ساكس تقدیراتھ للناتج ال
األول إلى انكماش نسبتھ تسعة بالمئة على أساس سنوي من توقع سابق 

“ ضعیفة بشكل الفت”بالمئة استنادا إلى بیانات اقتصادیة  ٢٫٥بنمو نسبتھ 
في ینایر وفبرایر، ھكذا ذكرت حابي.وأظھرت بیانات صادرة یوم االثنین 

ود في أول ع بأكبر وتیرة في ثالثة عقأن اإلنتاج الصناعي في الصین تراج
شھرین من العام بعد أن عرقل وباء فیروس كورونا المستجد خطى ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم.وكتب جولدمان في مذكرة یوم الثالثاء أن انتشار 
الوباء بسرعة في دول أخرى، یجعل من المتوقع تباطؤ النمو خارج الصین 

في األنشطة اني وبالتالي فإن أي تعاف أیضا بشكل كبیر في الربع الث
االقتصادیة الصینیة سیكون محدودا على األرجح.وأضاف أن ال یتوقع 
عودة الناتج المحلي اإلجمالي لمساره السابق قبل انتشار المرض حتى 
الربع الثالث.كما خفض جولدمان ساكس من توقعھ لنمو الناتج المحلي 

الثة ة في التقدیر السابق إلى ثبالمئ ٥٫٥اإلجمالي للعام بأكملھ من 
  المصدر: حابىبالمئة.

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,107.00  2.47% السعودیة

 DFMGI 1,774.00 1.34%  دبي
 ADI 3,323.00 -6.33% ابوظبي
 MARKET-IXP 8,816.00 -1.69% الكویت

 BSEX 1,379.50 -1.13% البحرین
 GENERAL 8,521.00 1.06% قطر

 MASI 9,299.00 -3.10% المغرب
 TUN20 6,116.00 -3.71% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  21,237.38  5.20% أمریكا
 S&P 500 2,529.19  6.00% أمریكا
 NASDAQ 7,334.78 5.20% أمریكا

 FTSE 100 5,294.90 2.79% لندن
 DAX 8,939.10  2.25% أمانیا

 Nikkei 225 16,726.55  -1.68% الیابان
 %1.57- 1,517.75 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.70- 28.42 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %2.07-  1.80 البرمیل نایمكس (دوالر)

الحكومة قد تؤمم شركات كبرى إذا اقتضت وزیر المالیة الفرنسي: 
   الحاجة

وزیر المالیة الفرنسي برونو لو میر یوم الثالثاء إن الحكومة قال 
الفرنسیة مستعدة لطرق جمیع السبل لدعم الشركات الكبرى التي 

بسبب اضطراب األسواق المالیة بما في ذلك التأمیم إذا اقتضت   تعاني
لن أتردد في ”مؤتمر عبر الھاتف مع الصحفیین الحاجة.وقال في 

وتابع  “.بل المتاحة لحمایة الشركات الفرنسیة الكبرياستخدام كل الس
یمكن تنفیذ ذلك من خالل إعادة الرسملة، ویمكن أیضا من خالل ”

االستحواذ على حصة، بل یمكن أن استخدم مصطلح التأمیم إذا قضت 
  المصدر: حابى“.الضرورة



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  صیةالتو  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.5  0.5  غ.م.  80.4  %152.9  7.36  شراء  2,598.6  2.91  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  .م.غ  %337.9  20.23  شراء  2,509.9  4.62  شركة حدید عز
  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  نھایة الحق تاریخ  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة
  ١٨/٠٣/٢٠٢٠  ١٥/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٤٥القسط الثانى   المھندس للتأمین

  ١٨/٠٣/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١الرابع القسط   قناة السویس للتأمین
  ١٨/٠٣/٢٠٢٠  ١٥/٠٣/٢٠٢٠  جنیھ مصرى لكل سھم ٠٫٠٨٥٧  بنك القاھرة

  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
EAC ٣٠/٠٣/٢٠٢٠  ٢٥/٠٣/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٠٨٠  المصریة العربیة (ثمار) لتداول االوراق المالیة  

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  المنطقة الصناعیة –بمقر مصانع الشركة بمدینة بلبیس   غیر عادیة  الشرقیة الوطنیة لالمن الغذائي  ١٨/٠٣/٢٠٢٠
  الجیزة -شارع جامعة الدول العربیة المھندسین  ٥٦الرئیسى للبنك  بالمقر  عادیة  بنك الشركة المصرفیة العربیة الدولیة  ١٩/٠٣/٢٠٢٠

امتداد محور  – ٤٠بقاعة المؤتمرات بالمبنى الشمالى بالمجمع االدارى و التجارى جالیریا   عادیة  القابضة لالستثماراتسي أي كابیتال   ١٩/٠٣/٢٠٢٠
  الجیزة –السادس من اكتوبر  –الشیخ زاید  –یولیو  ٢٦

غیر عادیة و  مستشفى النزھھ الدولي  ١٩/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

مساكن  –المشیر احمد اسماعیل شارع رشدى متفرع من  ٩بمقر الشركة الكائن فى 
  مصر الجدیدة –شیراتون 

االسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة   ٢١/٠٣/٢٠٢٠
  (فودیكو)

ورسعید الزراعى محافظة طریق االسماعلیة ب ٩بالمركز الرئیسى بمنطقة الفردان الكیلو   عادیة
  االسماعلیة

  القاھرة -مصر القدیمة  -دار السالم  -میدان أثر النبى  ٢بمقر الشركة   عادیةغیر   وادي كوم امبو الستصالح االراضي  ٢١/٠٣/٢٠٢٠

٢٢/٠٣/٢٠٢٠  A.T.LEASE التوفیق للتأجیر التمویلي-
  یة.تي.لیسأ

غیر عادیة و
  قاعة اللوتس –ارع الجیزة ش ٦٠فندق بیرامیزا الكائن فى   عادیة

غیر عادیة و  اكتوبر فارما  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

 –قاعة رمسیس  –مصر الجدیدة  –ھلیوبولیس -شارع الخلیفة المامون -تریومفبفندق 
  الدور الثانى

غیر عادیة و  شركة النصر لألعمال المدنیة  ٢٢/٠٣/٢٠٢٠
  عادیة

التعمیر بشارع مصطفى النحاس  قاعة األحتفاالت بنادى شركة مدینة نصر لالسكان و
  القاھرة –مدینة نصر  –المنطقة التاسعة 

  
  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

وزن في ال
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 COMI 59.5 1.09 28.27- 2,308,068 137,213,968 87.10 56.85 43.47% (مصر)

ایسترن  -الشرقیة 
 EAST 10.50 0.86 30.56- 4,072,050 42,745,328 18.78 10.38 7.34% كومباني

مجموعة طلعت 
 EKHO 0.95 -0.63 26.36- 1,341,747 1,268,661 1.59 0.91 5.25% مصطفى القابضة

القابضة المصریة 
 TMGH 4.90 -8.92 39.51- 2,562,156 12,582,960 12.00 4.85 4.31% الكویتیة

 HRHO 8.03 -9.98 52.09- 1,510,646 12,133,659 20.60 8.03 4.03% السویدى الیكتریك
المجموعھ المالیھ 
 SWDY 6.37 -9.90 43.18- 5,020,418 32,088,826 17.49 6.37 3.98% ھیرمس القابضھ

بنك كریدي اجریكول 
 CLHO 3.78 -10.00 35.05- 1,564,030 6,222,216 7.06 3.78 2.94% مصر

 CIEB 34.00 -2.52 21.84- 40,669 1,429,855 48.10 33.13 2.68% المصریة لالتصاالت
جھینة للصناعات 

 JUFO 5.70 -4.84 33.72- 1,106,370 6,309,279 14.10 5.62 2.20% الغذائیة
مدینة نصر لالسكان 

 MNHD 2.82 -9.90 41.74- 4,592,617 13,257,817 6.28 2.82 2.20% والتعمیر
القلعة لالستشارات 

 ETEL 8.33 -9.85 18.33- 1,609,328 13,782,527 15.30 8.32 2.10% اسھم عادیة -المالیھ 
السادس من اكتوبر 

 ISPH 6.99 0.00 26.42- 153,140 1,053,463 11.53 6.70 1.99% -للتنمیھ واالستثمار

 CIRA 11.25 8.07 18.95- 463,952 4,670,510 14.00 9.32 1.85% ابن سینا فارما
القاھره لإلستثمار و 

 ORAS 57.02 -9.99 42.99- 41,552 2,404,665 111.00 57.02 1.68% التنمیة العقاریھ
شركة مستشفي 

 OCDI 7.01 -9.90 47.01- 510,453 3,628,478 18.00 7.01 1.62% كلیوباترا

 CCAP 0.97 -10.00 60.49- 21,673,716 21,356,084 4.22 0.97 1.49% بالم ھیلز للتعمیر
مصر الجدیدة لالسكان 

 HELI 3.13 -9.80 86.61- 2,927,321 9,362,940 9.73 3.13 1.32% والتعمیر
اوراسكوم 

 SKPC 5.34 -9.95 40.34- 1,659,841 8,875,830 18.85 5.34 1.24%كونستراكشون بي ال 
النساجون الشرقیون 

 PHDC 0.96 -9.99 45.58- 24,364,409 23,571,048 2.87 0.96 1.19% للسجاد
االسكندریة للزیوت 

 AMOC 1.66 -5.14 54.14- 1,347,192 2,214,375 6.36 1.60 1.12% المعدنیة
سیدى كریر 

 AUTO 1.75 -9.79 53.83- 2,623,058 4,616,954 5.20 1.75 1.05% للبتروكیماویات
بایونیرز القابضة 
 PIOH 2.86 -9.78 45.63- 9,673,786 27,985,492 7.65 2.86 0.80% لألستثمارات المالیة

 ESRS 4.62 -9.94 55.15- 4,468,891 21,531,104 18.50 4.62 0.79% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ORHD 2.46 -9.89 62.73- 1,290,283 3,184,939 7.92 2.46 0.78% میةإعمار مصر للتن

 EMFD 2.35 0.00 17.25- 3,461,674 8,169,757 3.72 2.21 0.73% حدید عز
اوراسكوم لالستثمار 

 OIH 0.33 -9.81 39.04- 25,036,232 8,414,951 0.75 0.33 0.62% القابضھ
للمنتجعات المصریة 

 EGTS 1.18 -9.99 50.83- 1,183,528 1,396,687 3.25 1.18 0.51% السیاحیة
مصرف أبو ظبي 

 EGCH 2.91 -9.91 45.71- 796,260 2,331,294 7.09 2.91 0.39% مصر -األسالمي
الصناعات الكیماویة 

 PORT 0.42 -9.89 30.40- 10,034,475 4,273,666 0.86 0.42 0.25%  كیما -المصریة 
الحدید والصلب 

 DSCW 0.83 -10.00 52.58- 3,919,427 3,268,852 1.74 0.68 0.11% المصریة
  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات إلى التقریر ھذا یستند
 وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . یھف المذكورة

 قیح. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة
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