
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

22/03/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 9,205.58 5.13% -29.38% 1,017,090,304 360,073,562 245,212,064,877 ( EGX 30مؤشر )

 1,199.09 0.92% -44.22% 1,105,951,488 416,326,604 305,428,630,794 ( EGX 50مؤشر )

 840.47 -0.34% -34.21% 158,192,512 110,938,092 153,860,471,344 ( EGX 70مؤشر )

 930.12 0.24% -46.15% 1,175,282,816 471,011,654 399,072,536,220 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

"األخوة المتضامنين" تقترح تجزئة القيمة االسمية وتعديل االسم  ▪
 والغرض

 مساهمو بنك الشركة المصرفية يعتمدون توزيعات األرباح ▪

 مليون جنيه على المساهمين 56.5دومتي تقترح توزيع  ▪

انتشار فيروس "كورونا" على "ماريديف" تكشف حجم تأثير  ▪
 أعمالها

مصر لأللومنيوم: انخفاض أسعار الكهرباء والغاز يخفض تكاليف  ▪
 اإلنتاج

أبوقير لالسمدة توضح أثر خفض أسعار الغاز والكهرباء على  ▪
 أعمالها

 "عتاقة" توضح أثر خفض أسعار الغاز والكهرباء على أعمالها ▪

 أعمالهحديد عز توضح أثر خفض أسعار الغاز على  ▪

مليار  26.8البنك المركزي: ارتفاع تحويالت المصريين بالخارج إلى  ▪
 دوالر 

 مليارات جنيه في بورصة مصر  3بنكا "األهلي" و"مصر" يضخان  ▪

وزيرة التخطيط: التركيز على دعم الصناعة المحلية والوقوف بجانب  ▪
 القطاعات األكثر تأثرا 

مر بشراء أسهم الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستث ▪
 بالبورصة المصرية 

أشهر لن يشمل  6المركزي المصري: قرار تأجيل االستحاقات لمدة  ▪
 الفوائد 

عاكف المغربي: شهادة بنك مصر القياسية سيبدأ طرحها األحد  ▪
 المقبل 

البنك األهلي يطرح شهادة ادخار لألفراد الطبيعيين بأعلى عائد في  ▪
  %15السوق 

 ألف جندي في حالة االستعداد 20وتضع  بريطانيا تغلق المدارس ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 111 65 5 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
71.95%

;  عرب 
3.64%

;  أجانب
24.41%

;  مؤسسات
71.80%

;  أفراد
28.19%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

تجزئة القيمة االسمية وتعديل االسم "األخوة المتضامنين" تقترح 
 والغرض 

اقترح مجلس إدارة شركة األخوة المتضامنين لالستثمار العقاري واألمن 
قروش بدالً   0.10لتصبح  10الغذائي، تجزئة القيمة االسمية للسهم على 

من النظام األساسي لتنشيط حركة التداول    7و  6من جنيه، وتعديل المادتين  
زيادة قاعدة الملكية للسهم وانخفاض قيمته   على السهم من خالل

السوقية.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الخميس، إن المجلس  
ليصبح اسم الشركة ثقة إلدارة األعمال   2وافق على تعديل المادة 

بشأن مقر الشركة، وتعديل    4والتنمية.كما وافق المجلس على تعديل المادة  
اسي بإضافة التمثيل النسبي والتصويت  من النظام األس 21المادة 

من النظام األساسي الخاصة بغرض   3التراكمي، وتعديل المادة 
من النظام   47و 46و 2الشركة.ووافق المجلس على تعديل المواد 

أبريل   11األساسي للشركة.ودعا المجلس لعقد جمعية عامة عادية يوم 
كيل مجلس اإلدارة، المقبل لمناقسة توزيع األرباح من عدمه وإعادة تش

والتصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس إدارة الشركة.كما دعا 
المجلس لعقد جمعية عامة غير عادية في اليوم ذاته لمناقشة التعديالت التي  

 85.9اقترحها سابقاً.وحققت الشركة خالل العام الماضي صافي ربح بلغ  
تراجعت مبيعات  .و2018ألف جنيه خالل  243.8ألف جنيه، مقابل 

مليون   4.511مليون جنيه، مقارنة بـ    3.11لتسجل    2019الشركة خالل  
 المصدر:مباشر.2018جنيه خالل 

 مساهمو بنك الشركة المصرفية يعتمدون توزيعات األرباح 

(، إن الجمعية  SAIBقالت شركة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية )
اح على المساهمين عن العام  العامة العادية وافقت على توزيعات أرب 

مليون دوالر عبر أسهم مجانية.وأضاف البنك في بيان   7.5الماضي بقيمة  
لبورصة مصر، يوم الخميس، أن الجمعية وافقت على الميزانية العمومية  

.يشار إلى أن البنك وحقق البنك خالل  2019والقوائم المالية عن سنة 
، مقابل خسائر 2019ي مليون دوالر ف 12.39، أرباحاً بلغت 2019
مليون دوالر في العام السابق له.وحقق البنك إيرادات فوائد    19.25بلغت  
 503.7، مقابل إيرادات بلغت 2019مليون دوالر في  495.47بنحو 

إلى   2019.وتراجعت مصروفات الفوائد في 2018مليون دوالر في 
 در:مباشرالمص .2018مليون دوالر في  428.4مليون دوالر مقابل  401.2

 مليون جنيه على المساهمين  56.5دومتي تقترح توزيع  

دومتي، توزيع كوبون  - اقترح مجلس إدارة الصناعات الغذائية العربية 
.وأوضحت الشركة في بيان 2019قرشاً للسهم عن  20نقدي بواقع 

مليون جنيه على   56.52لبورصة مصر، أن المجلس اقترح توزيع 
يعرض هذا على الجمعية العمومية.وحققت الشركة  المساهمين على أن 

مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت   156.16أرباحاً بلغت 
مليون جنيه في العام السابق له، مع األخذ في االعتبار حقوق   154.6

مليار جنيه، مقابل    2.66األقلية.وبلغت مبيعات الشركة في العام الماضي  
.وعلى مستوى األعمال  2018ليار جنيه في م 2.58مبيعات بلغت 

مليون جنيه في العام   140.2المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 
  مليون جنيه في العام السابق له.  139.4الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 المصدر:مباشر

 

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

  10.00   10.34  ممفيس لالدوية

  10.00   0.69  الجيزة العامة للمقاوالت 

  10.00   60.29  أوراسكوم كونستراكشون
  10.00   0.09  العرفة القابضة

  10.00   3.19  مصر الجديدة لالسكان

 

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

 -10.00   3.06  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -10.00   8.10  إم تي أي 
شهادات اإليداع المصرية لمجموعة السالم  

 القابضة 
 1.89   10.00- 

 -9.99   11.26  فوديكو

 -9.99   6.49  بى بى اى القابضة لالستثمارات المالية 

   

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

  62.52   397,962,528  البنك التجاري الدولي
  7.77   74,738,752  هيرمس 

  10.50   46,993,504  ايسترن كومباني
  0.31   46,335,256  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  32.00   41,670,360  كريدي أجريكول

 

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

  0.31   153,464,187  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.95   35,472,548  بالم هيلز 
  0.98   30,370,665  القلعة 
  0.78   17,554,141  دايس

  0.19   15,625,147  العربية لالستثمارات 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 "ماريديف" تكشف حجم تأثير انتشار فيروس "كورونا" على أعمالها 

ماريديف إنها تواجه صعوبات    -الخدمات المالحية والبترولية  قالت شركة  
تشغيلية للوحدات البحرية نتيجة انتشار مرض كورونا وتزايد خطره على  
مستوى العالم.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن الصعوبات  
تشمل االمدادت والعمليات الخاصة بتغيير أطقم العاملين بالسفن المختلفة  

منع السفر للعديد من دول العالم وفرض قيود مشددة على حركة    على خلفية 
الطيران والتنقل بين الدول ضمن االجراءات االحترازاية لمواجهة  
المرض.وأشارت الشركة إلى انتشار النطاق الجغرافي ألسواق الشركة  
والشركات التابعة عالمياً ما بين الهند شرقاً وأمريكا الالتينية غرباً وتواجد  

ة كبيرة من أسطول الشركة خارجة مصر والتي تعتبر المصدر  نسب 
الرئيسي لاليرادات التشغيلية لمجموعة الشركات.ولفتت الشركة إلى أنها 
قامت بإصدار قرار يتضمن تخفيض عدد حضور العاملين بالمقار اإلدارية  
في ضوء توجيهات رئيس الوزراء حرصاً على سالمة وصحة العاملين 

ق كافة التعليمات الصحية والطبية وإلغاء توقيع الحضور  بالشركة مع تطبي 
بالبصمة اإللكترونية ضمن التدابير الوقائية.ولفتت الشركة إلى أنها تأثرت  
سلبياً نتيجة انخفاض سعر البترول إلى مستويات متدنية لم يشهدها العالم  

لعمالء  منذ سنوات عديدة مما قد يكون له أيضاً تأثيراً سلبياً على الطلب من ا
 المصدر:مباشر المختلفين على الخدمات التي تقدمها الشركة.

 أبوقير لالسمدة توضح أثر خفض أسعار الغاز والكهرباء على أعمالها 

أوضحت شركة ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية أثر تخفيض أسعار  
الغاز و الكهرباء على أعمالها.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إنه  

دوالر لكل مليون وحدة حرارية    %4.5يخص سعر الغاز الطبيعي الى    فيما
فليس له أي أثر على مصروفات الشركة، حيث أنه نفس السعر المحدد  
لتوريد الغاز للشركة.وكانت الحكومة المصرية قررت الثالثاء، خفض  

دوالر لكل مليون وحدة   4.5سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 
ما يخص تخفيض سعر الكهرباء للصناعة بالنسبة  حرارية.وأضافت أنه في 

قروش سوف يؤثر ايجابياً على   10للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 
مصروفات الشركة وفقاً لالستهالكات الفعلية للشركة.وسجلت الشركة  

،  مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 1.43صافي ربح بلغ 
رباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي  مليار جنيه أ 1.65مقابل 

الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الستة أشهر األولى من العام  
 4.13مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  3.99المالي الجاري لتسجل 

 المصدر:مباشر مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 

مصر لأللومنيوم: انخفاض أسعار الكهرباء والغاز يخفض تكاليف  
 اإلنتاج 

(، إن قرار تخفيض أسعار  EGALقالت شركة مصر لأللومنيوم )
  4.5قروش للكيلوواط، وتراجع سعر الغاز إلى  10الكهرباء بـ 

حرارية، يؤدي إلى تخفيض تكلفة  دوالر للمليون وحدة 
المنتج.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الخميس، أنها  

مليون   30مليارات كيلوواط، ومن الغاز  5تستهلك كهرباء بمعدل 
متر مكعب.وحققت الشركة خالل النصف األول من العام المالي  

مليون جنيه خالل   595.7، صافي خسائر بلغ 2020 - 2019
أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  الستة 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي   758.3
الماضي.وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة  
الكهربائية ومستلزمات اإلنتاج األخرى، وانخفاض السعر األساسي  

 المصدر:مباشر  للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.

 عتاقة" توضح أثر خفض أسعار الغاز والكهرباء على أعمالها "

عتاقة تأثيرها بموافقة   - أوضحت شركة مصر الوطنية للصلب 
  4.5مجلس الوزارة بإعادة تسعير الغاز لألنشطة الصناعية إلى 

مليون دوالر لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء  
كة في بيان لبورصة مصر، إن القرار  قروش.وقالت الشر  10بقيمة  

جنيهاً للطن.وكانت   30من شأنه أن يخفض تكلفة االنتاج بقيمة 
ثالثاء، خفض سعر الغاز الطبيعي لالحكومة المصرية قررت ا

دوالر لكل مليون وحدة حرارية.وحققت الشركة    4.5للصناعة عند  
مقابل أرباح  مليون جنيه،  13.8أرباحاً خالل العام الماضي بلغت 

مليون جنيه في العام السابق له.وتراجعت مبيعات   174.91بلغت 
مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت   2.23إلى  2019الشركة خالل 

 المصدر:مباشر .2018مليار جنيه في  3.8

 حديد عز توضح أثر خفض أسعار الغاز على أعماله 

عي  (، إن تخفيض سعر الغاز الطبي ESRSقالت شركة حديد عز )
دوالر للمليون وحدة حرارية سيسهم في تراجع   4.5إلي  5.5من 

تكاليف االنتاج.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم  
الخميس، أن الغاز الطبيعي يعد أحد العناصر الرئيسية باستحدام  
الحديد المختزل كمادة خام، موضحة أن استهالكها من الغاز يصل  

ل طن من المنتج النهائي.وكانت  مليون وحدة حرارية لك 11نحو 
الحكومة المصرية قررت أول أمس الثالثاء، خفض سعر الغاز  

دوالر لكل مليون وحدة حرارية.يشار   4.5الطبيعي للصناعة عند 
مليار جنيه خالل الفترة   4.32إلى أن الشركة حققت خسائر بقيمة 

 326.05من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 
جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له مع االخذ في  مليون 

االعتبار حقوق االقليةوعلى مستوى األعمال المستقلة، تحولت  
مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت   847.96الشركة للخسائر بقيمة 

 المصدر:مباشر .2018مليون جنيه بالفترة المقارنة من  121.8

 

 

 



 

 

 والسوق    االقتصاد نظرة على أخبار 

مليار   26.8البنك المركزي: ارتفاع تحويالت المصريين بالخارج إلى 
   دوالر 

قال البنك المركزي المصري، في بيان قبل قليل، أن البيانات األولية  
 2019لتحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل السنة الميالدية 

لتسجل    %5.0زيادة سنوي  مليار دوالر بمعدل    1.3أظهرت ارتفاعا بنحو  
مليار دوالر خالل السنة   25.5مليار دوالر، مقابل نحو  26.8نحو 

.وتابع المركزي: جاء ذلك كنتيجة أساسية الرتفاع  2018الميالدية 
التحويالت خالل النصف الثاني من السنة الميالدية في الفترة يوليو/ديسمبر  

 13.7لتسجل نحو    %13.5مليار دوالر بمعدل سنوي    1.6، بنحو  2019
مليار دوالر خالل الفترة المناظرة من العام    12.1مليار دوالر مقابل نحو  

 2019السابق.وأضاف البنك أن التحويالت ارتفعت خالل شهر ديسمبر 
مليار    2.6لتسجل نحو    %20.1مليون دوالر بمعدل سنوي    437.1بمقدار  

 لمضدر: حابىا.2018مليار دوالر خالل ديسمبر  2.2دوالر مقابل نحو 

وزيرة التخطيط: التركيز على دعم الصناعة المحلية والوقوف بجانب  
   القطاعات األكثر تأثرا 

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية  
تقريًرا يناقش اآلثار المحتملة لفيروس كورونا على االقتصاد المصري  

وتوقعات معدل النمو االقتصادي،  والعالمي والسيناريوهات المحتملة، 
واإلجراءات والحزم التحفيزية التى اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات  
انتشار الفيروس.وأكدت السعيد، أن العالم يواجه حالَيا أزمة عالمية ويجب  
تكاتف الجميع لمواجهتها، مشيرة إلى أنه يجب االنتباه لتداعيات تلك األزمة  

يجاد آليات للتعامل الصحيح معها، وخطة  والتعامل معها بحرص، مع إ
مقترحة للتحرك لمواجهة التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا.أضافت  
السعيد أن األزمة الحالية وتداعياتها تأتى فى توقيت سيئ لالقتصاد العالمي  
فى ضوء العديد من المتغيرات السياسية واالقتصادية، الفتة إلى أن اتساع  

لفيروس إلى كل دول العالم آثر سلًبا على سالسل  بؤرة خطر انتشار ا
التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، كما انعكست  
سلًبا بانخفاضات وتذبذب األسواق المالية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى  

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المؤشر الصادر  .2014مستوياتها منذ 
أظهر أن تراجع الطلب واالضطرابات في   IHS Marketعن مؤسسة 

التجارة العالمية وسالسل التوريد تسببا في تراجع نشاط التصنيع العالمي 
، كما تراجع الناتج 2009خالل الشهر الماضي بأكبر معدل شهري له منذ  

في القطاعات االستهالكية والسلع الوسيطة واالستثمارية، في حين سجل  
; 2009بيات الجديدة أكبر تراجع لها منذ أبريل اإلنتاج التصنيعي والطل

حيث سجل مؤشر مديري المشتريات جي بي مورجان المركب انخفاضاً  
 2020نقطة في يناير  52.2مقارنًة بمقدار  2020في فبراير  46.1بلغ 

.كما استعرضت السعيد توقعات  2009مسجالً أدنى مستوى منذ شهر مايو  
الت النمو االقتصادى العالمي بعد  بعض المؤسسات الدولية بشأن معد

طبًقا لمنظمة التعاون  %2.4فيروس كورونا; والذى انخفض إلى 
 % 1.8-2.2لوكالة بلومبرج، و %2.3، و OECDاالقتصادى والتنمية 

تتوقع كذلك انخفاض   UNCTAD، مشيرة إلى أن منظمة ECAوفًقا لـ 
لك التوقعات بتأثر نتيجة لألزمة، وكذ  %0.6معدل نمو التجارة العالمية إلى  

تدفقات صافى االستثمار األجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط والغاز  
العالمية وبالتالى تأثر األسواق المالية العالمية.وأوضحت وزيرة التخطيط  
أن هناك عدد من الدول اتخذت مجموعة من اإلجراءات والحزم التحفيزية  

مصر كانت ضمن الدول   لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، مؤكدة أن 

 

   مليارات جنيه في بورصة مصر 3بنكا "األهلي" و"مصر" يضخان 

قال نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، إنه قام بشراء  
أسهم في البورصة المصرية بالتعاون مع البنك األهلي المصري بقيمة  

مليارات جنيه.وأضاف عاكف المغربي، في اتصال هاتفي مع   3
"مباشر"، اليوم الخميس، أنه تم ضخ تلك السيولة بالمناصفة مع البنك  

مليار جنيه لكل منهم، رافضاً   1.5شركات بقيمة  األهلي في عدد من ال
ذكر عددهم أو أسمائهم.وذكر عاكف في بيان اليوم، أن تم اتخاذ تلك  
الخطوة في إطار دعم السيولة واالقتصاد المصري، وفي إطار الدور  
الوطني للبنكين.وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، يوم  

بالمائة بشكل استثنائي وعاجل،    3ائدة  االثنين الماضي، خفض سعر الف
مما يساهم في دعم النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في االعتبار 
التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم  

بالمائة.وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر   9المستهدف البالغ 
، إن قرار خفض أسعار العائد  عقب االجتماع الطارئ الذي عقدته

نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات واألوضاع    300األساسية بواقع  
العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها  
االقتصاد المصري منذ انطالق برنامج اإلصالح االقتصادي الوطني،  

استباقية في   وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات
 المصدر:مباشر الظروف االستثنائية.

الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم  
   بالبورصة المصرية 

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، عن موافقة مجلس اإلدارة  
على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء  

.وأضاف محمد عمران في بيان صادر اليوم  2019( لسنة  2339)رقم  
الخميس، أن ذلك بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من 
المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات  
مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال األوراق أو األدوات  

صندوق حماية المستثمر.وأشار إلى أن ذلك على  والمعروف ب   –المالية  
نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة  

بالمائة( من األموال المتاحة   10بالبورصة المصرية بما ال يجاوز )
بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأسمال شركة صندوق استثمار  

على أن يضع مجلس إدارة  مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، 
الصندوق اإلجراءات التنفيذية لذلك وال تسري إال بعد اعتمادها من 
الهيئة.وذكر رئيس الهيئة أنه سيتم إرسال المقترح فوراً للسلطة  
المختصة التخاذ إجراءات استصداره.ولفت إلى أنه سبق وصدر في  

ة  ( لسن 2339أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم )
بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير   2019

التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية  
بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال األوراق أو األدوات المالية،  
وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار  

 المصدر:مباشر وما يحظر عليه القيام أو االستثمار فيه.أموال الصندوق  

أشهر لن يشمل   6المركزي المصري: قرار تأجيل االستحاقات لمدة 
   الفوائد 

إسالم فضل: كشفت مصادر مطلعة في البنك المركزي 
المصري، أن قرار تأجيل كافة االستحقاقات االئتمانية للعمالء 



 

 

السباقة فى هذا األمر ومنها اإلجراءات التى اتخذها البنك المركزى  
المصري بشأن تيسير الخدمات والعمليات المصرفية.وحول آليات التعامل  
المصرية المقترحة لمواجهة تداعيات انتشار كورونا، أشارت الوزيرة إلى  

ة األزمة بحيث يتم أنها تتمثل في التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجه 
اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية على  

مليار جنيه التي اعتمدتها الدولة المصرية أثناء األزمة   30غرار حزمة 
، وبحيث يتم التركيز على دعم الصناعة المحلية  2008/09المالية العالمية  

وقوف بجانب القطاعات األكثر  لتوفير احتياجات المواطنين، فضاًل عن ال
تأثًرا باألزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر، واالستفادة من ضعف  
حركة التجارة الدولية من خالل التركيز على تحقيق االكتفاء الذاتي من 
المنتجات المحلية وإحالل الواردات، باإلضافة إلى تخفيض سعر الفائدة  

يط السوق وتقليل العبء على الشركات، لما لذلك من تأثير إيجابي على تنش
وتطبيق قدر من اإلعفاءات على كل المتأخرات السيادية للشركات.أضافت  
وزيرة التخطيط أن من ضمن آليات التعامل المقترحة كذلك إعطاء أولوية  
للعمل علي توفير كل الموارد المطلوبة لقطاع الصحة وقطاع الصناعات  

ا يتعلق بأجهزة الكشف والتحاليل  الدوائية ومستلزماتهم خصوًصا م 
والتوسع في اتاحة خدمات الكشف والتحليل من خالل القطاع الخاص  
بأسعار معقولة.ونوهت كذلك إلى التنسيق مع هيئة السلع التموينية لمراجعة  
المخزون االستراتيجي من السلع، والمراجعة الدورية لمصادر اإلمداد من 

تيجية وطنية لزيادة االكتفاء الذاتي  السلع االستراتيجية وصياغة استرا
واإلمداد المحلي من هذه السلع، هذا فضاًل عن إجراءات توطين الصناعة  
والمتمثلة فى توسيع مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة  
والمتوسطة، وإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، االنتهاء  

الموردين المصريين للسلع الوسيطة  من وضع قاعدة بيانات وخريطة 
ومدخالت اإلنتاج، مع تفعيل القرار الخاص بعدم تحصيل ضريبة القيمة  
المضافة على السلع الرأسمالية وغير ذلك.وكان الرئيس عبد الفتاح  
السيسى قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين 

، وذلك في إطار خطة  2020 مارس  15اعتباًرا من يوم األحد الموافق 
الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، 

مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما  100باإلضافة إلى تخصيص 
   المضدر: حابى تتضمنه من إجراءات احترازية.

  

 

ن يشمل الفوائد.وأضافت  أشهر ل 6من المؤسسات واألفراد لمدة 
المصادر لـ"مباشر"، اليوم الخميس، أنه يجب على العميل سواء  
مؤسسة أو أفراد بالتقدم إلى البنك لتأجيل استحقاقات 
القرض.وكان البنك المركزي المصري، أصدر االثنين الماضي،  
توجيهاته للبنوك بتأجيل كافة االستحقاقات االئتمانية للعمالء من 

أشهر، في إطار التدابير االحترازية   6ألفراد لمدة المؤسسات وا
لمواجهة آثار فيروس كورونا.ويتضمن القرار تأجيل كافة 
االستحقاقات االئتمانية للعمالء من المؤسسات واألفراد )تشمل 
القروض ألغراض استهالكية والقروض العقارية لإلسكان  

ات أشهر، وعدم تطبيق عوائد أو غرام 6الشخصي( وذلك لمدة 
 المصدر:مباشر إضافية على التأخر في السداد.

   عاكف المغربي: شهادة بنك مصر القياسية سيبدأ طرحها األحد المقبل 

قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في تصريح خاص لبوابة  
، سيتم البدء في  %15حابي، أن الشهادة الجديدة ذات العائد القياسي 

المقبل.كان محمد اإلتربي رئيس بنك مصر  طرحها اعتبارا من األحد 
قد كشف قبل قليل لبوابة حابي، عن طرح الشهادة الجديدة لمدة  
عام.وتأتي هذه الشهادة مرتفعة العائد في إطار سعي بنك مصر إلى  
تلبية متطلبات المدخرين خاصة في الوقت الراهن الذي تتحوط فيه  

المضدر:   س كورونا.مختلف مؤسسات الدولة المصرية من تداعيات فيرو 

   حابى

البنك األهلي يطرح شهادة ادخار لألفراد الطبيعيين بأعلى عائد في  
   %15السوق 

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي، إن بنكا 
األهلي المصري ومصر قرران طرح شهادة ادخار جديدة بأجل عام  

ف شهرية.وكشف أبو  دورية صر %15واحد، بأعلى عائد في السوق 
الفتوح، عن طرح الشهادة عبر شبكة فروع مصرفه المنتشرة بأنحاء  
الجمهورية، بدأ من يوم األحد المقبل.وتابع: ” دور هام للبنوك الوطنية  

   المضدر: حابى في هذه الفترة االستثنائية، وهدفنا مساندة القطاع العائلي”.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 ألف جندي في حالة االستعداد  20بريطانيا تغلق المدارس وتضع 

 20قررت بريطانيا أمس األربعاء إغالق المدارس في األيام المقبلة ووضعت 
ألف جندي في حالة جهوزية في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا 

ة.وكان عدد من الدول األوروبية حال 100المستجد فيما وصل عدد الوفيات إلى 
أغلق المدارس منذ عدة أيام لكن الحكومة البريطانية أبدت ترددا حيال إرسال 
عشرة ماليين طالب بريطاني إلى منازلهم معتبرة أن فاعلية هذا اإلجراء غير 
كافية مقارنة مع التعطيل الذي ستخلفه.وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس 

بية غافين وليامسون أن المدارس ستغلق أبوابها “بعد ظهر جونسون ووزير التر
الجمعة وستبقى مغلقة حتى إشعار آخر”.وقال إن “الهدف هو إبطاء انتشار 
الفيروس”، مؤكدا أن “هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك”.وسيتم استثناء أبناء 
 العاملين في قطاعات أساسية بما في ذلك موظفي القطاع الصحي والشرطة

وسيتم الغاء .وعاملي التوصيالت، ولالطفال الذين لديهم احتياجات خاصة
امتحانات نهاية السنة.وبدون حتى انتظار قرار بريطانيا، أعلنت حكومتا ويلز 
واسكتلندا منذ بعد ظهر االربعاء إغالق المدارس الجمعة.وقالت رئيسة وزراء 

عيد فتح أبوابها قبل اسكتلندا نيكوال سترجون “ال يمكنني أن أعد بأنها ست
ألف  20الصيف”.من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها وضعت 

جندي في حالة جهوزية لمساعدة أجهزة القطاع العام في إطار “قوة الدعم في 
منهم بشكل خاص على نقل أجهزة  150مواجهة كوفيد”. وسيتم تدريب 

البريطاني بن واالس إن القوات االوكسيجين للقطاع الصحي.وقال وزير الدفاع 
وفيات منذ  104المسلحة “جاهزة لحماية بريطانيا”.وأحصت بريطانيا االربعاء 

إصابة، لكن قطاع الصحة العام  2626انتشار الفيروس.وأحصت البالد رسميا 
في بريطانيا ال يجري فحوصات على كل المرضى ويركز فقط على الحاالت 

مة الصحة العالمية التي تنص على ضرورة األكثر خطورة رغم توصيات منظ
 25اجراء فحوصات.في مواجهة هذه االنتقادات اعلنت الحكومة أنها ستجري 

ألف فحص اضافي في المستشفيات في األسابيع المقبلة.وتدور تكهنات حول وضع 
لندن بشكل خاص وما اذا كانت ستخضع إلجراءات أكثر تشددا ألنها تسجل العدد 

الت.وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا في ادنبره في وقت سابق “قد األكبر من الحا
تشهد لندن اجراءات أكثر تشددا من تلك التي أعلنت حتى االن”.وردا على 
معلومات صحافية تتحدث عن إجراءات اغالق محتملة مشددة في لندن، أبرز 
 مركز للوباء في البالد، قال جونسون “نعيش في بلد حريات، ليس لدينا توجه
لفرض مثل هذا النوع من القيود، لكننا ال نستبعد شيئا”.وحتى اآلن طلبت الحكومة 
من السكان تجنب التنقالت او االختالط غير الضروري ما أدى الى تباطوء النشاط 
االقتصادي.وستعتمد الحكومة الخميس مشروع قانون يعطيها سلطات طارئة 

شآت وحظر التجمعات للتعامل مع انتشار الفيروس بما يشمل اغالق من
العامة.وسيعرض النص الخميس على مجلس العموم، وبعد تبنيه ستكون للشرطة 
سلطة توقيف أو عزل أشخاص من أجل حماية الصحة العامة.ويمكن بموجب 
النص استدعاء موظفي القطاع الصحي المتقاعدين أو العاملين االجتماعيين 

ضى من ضمانات تتيح لهم كتعزيزات فيما سيستفيد المتطوعون لعالج المر
“تعليق” وظيفتهم األساسية لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى.وطلب من النواب البقاء 
بعيدا عن جلسة المساءلة األسبوعية في البرلمان لجونسون وسط تحذيرات من 
أن ويستمنستر قد يكون منطقة تسجل فيها عدوى بشكل خاص.ويعتقد أن حوالى 

في حجر صحي ذاتي.من جانب آخر وعدت الحكومة   نائبا قد وضعوا أنفسهم  25
الثالثاء بدعم االقتصاد “مهما كلف األمر” في مواجهة تداعيات وباء كورونا 

 حابىالمصدر: المستجد.

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,268.00 1.83% السعودية

 DFMGI 18,157.00 -0.86% دبي

 ADI 3,686.00 8.41% ابوظبي

 MARKET-IXP 8,745.00 5.83% الكويت 

 BSEX 1,408.58 2.45% البحرين

 GENERAL 8,577.00 -0.98% قطر 

 MASI 9,609.00 3.42% المغرب 

 TUN20 6,139.00 -0.33% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 19,173.98 -4.55% أمريكا 

 S&P 500 2,304.92 -4.34% أمريكا 

 NASDAQ 6,879.52 -4.55% أمريكا 

 FTSE 100 5,190.78 0.76% لندن

 DAX 8,928.95 3.70% أمانيا

 Nikkei 225 16,552.83 -1.04% اليابان

 %1.88 1,497.35 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %3.97- 27.34 البرميل  خام برنت )دوالر(

  %3.59- 1.75 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 

الكيماوية شركة الصناعات 

 كيما   -المصرية 
 0.4 0.4 غ.م. 76.2 %166.7 7.36 شراء  2,464.6 2.76

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %314.5 20.23 شراء  2,651.1 4.88 شركة حديد عز 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
    

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 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 1.2606القسط العاشر لمقاوالت حفر االبارالعربية 

EAC  30/03/2020 25/03/2020 جنيه للسهم  0.080 المصرية العربية )ثمار( لتداول االوراق المالية 

 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم  1.250 مصر  -بنك الكويت الوطني 

 09/04/2020 06/04/2020 جنيه للسهم  1.250 )مصر( البنك التجاري الدولي 

 15/04/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الخامس  قناة السويس للتأمين 

 30/04/2020 27/01/2020 جنيه مصرى 0.75القسط الثانى  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  الجمعيةنوع  الشركة  اليوم

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 

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

 عادية

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

 القاهرة –مدينة نصر  –المنطقة التاسعة  

 المصرية لالتصاالت 23/03/2020
غير عادية و

 عادية
 طريق مصر اسكندرية الصحراوى الجيزة 28بمبنى المؤتمرات بالقرية الذكية الكيلو 

 الملتقي العربي لالستثمارات  23/03/2020
غير عادية و

 عادية

امام مستشفى كليوباترا    – المعادى    –كورنيش النيل    –قاعة خان الخليلى    –وادى النيل  بنادى  

 ) مستشفى النيل البدراوى سابقا( 

 الملتقي العربي لالستثمارات  23/03/2020
امام مستشفى كليوباترا    – المعادى    –كورنيش النيل    –قاعة خان الخليلى    –بنادى وادى النيل   عادية

 لبدراوى سابقا( ) مستشفى النيل ا 

 مصر  -مصرف أبو ظبي األسالمي 23/03/2020
جزيرة   –كورنيش النيل    –جراند حياة القاهرة سابقاً    –قاعى ليلتى    –بفندق جراند نايل تاور   غير عادية

 القاهره  -جاردن سيتى   –الروضة 

 الدولية للتأجير التمويلي )إنكوليس(  24/03/2020
غير عادية و

 عادية
 الجيزة  -المهندسين    -ش عبد المنعم رياض    9اجتماعات المركز الرئيسي للشركة في  بقاعة  

 العامرية للصناعات الدوائية 24/03/2020
بمقر الشركة االسالمية لالدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية )فاركو لالدوية( الكائن  عادية

 سكندريةاال  -العامرية  -طريق االسكندرية الصحراوى 31بالكيلو 

 بنك بلوم مصر 24/03/2020
القطاع األول شارع التسعين التجمع الخامس   61بمقر المركز الرئيسى للبنك قطعة رقم  عادية

 القاهرة الجديدة

 



 

 

 ( 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 62.5 9.99 24.67- 6,521,102 397,962,528 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن   -الشرقية 

 كومباني
EAST 10.50 3.14 30.56- 4,522,084 46,993,504 18.78 9.99 7.34% 

مجموعة طلعت  

 مصطفى القابضة 
EKHO 0.99 9.74 23.10- 2,312,027 2,195,581 1.59 0.82 5.25% 

القابضة المصرية  
 الكويتية

TMGH 4.91 9.84 39.38- 7,031,444 34,258,088 12.00 4.04 4.31% 

 HRHO 7.77 7.02 53.64- 9,766,931 74,738,752 20.60 6.54 4.03% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه 
SWDY 6.40 9.97 42.91- 5,677,062 35,550,492 17.05 5.24 3.98% 

بنك كريدي اجريكول  
 مصر 

CLHO 4.21 5.25 27.66- 6,305,878 26,602,294 7.06 3.78 2.94% 

 CIEB 32.00 -8.99 26.44- 1,301,296 41,670,360 48.10 31.99 2.68% المصرية لالتصاالت 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 6.00 3.81 30.23- 2,592,604 15,360,405 13.99 5.13 2.20% 

مدينة نصر لالسكان  
 والتعمير

MNHD 2.90 9.85 40.08- 12,399,210 34,473,828 6.12 2.40 2.20% 
القلعة لالستشارات  

 عاديةاسهم  -الماليه 
ETEL 8.78 9.89 13.92- 1,107,213 9,488,591 15.30 7.40 2.10% 

السادس من اكتوبر  

 -للتنميه واالستثمار
 سوديك 

ISPH 7.01 5.41 26.21- 1,331,517 9,282,545 11.45 5.99 1.99% 

 CIRA 9.89 -1.10 28.75- 876,958 8,761,687 14.00 9.50 1.85% ابن سينا فارما
القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه
ORAS 60.29 10.00 39.72- 123,970 6,895,949 111.00 50.05 1.68% 

شركة مستشفي  

 كليوباترا
OCDI 7.31 9.92 44.75- 1,412,890 10,154,906 18.00 6.10 1.62% 

 CCAP 0.98 9.96 60.04- 30,370,665 27,318,928 4.22 0.81 1.49% بالم هيلز للتعمير 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير
HELI 3.19 10.00 86.35- 9,385,269 28,192,300 9.73 2.61 1.32% 

اوراسكوم  

كونستراكشون بي ال  
 سي

SKPC 4.95 0.41 44.69- 4,897,092 23,373,978 18.43 4.44 1.24% 
النساجون الشرقيون  

 للسجاد 
PHDC 0.95 7.85 45.98- 35,472,548 30,975,066 2.87 0.79 1.19% 

االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 1.71 9.62 52.76- 2,004,237 3,251,911 6.27 1.41 1.12% 

سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
AUTO 1.62 1.89 57.26- 2,460,513 3,763,813 5.15 1.44 1.05% 

بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 2.80 6.06 46.77- 13,922,182 36,584,700 7.65 2.38 0.80% 

 ESRS 4.88 9.91 52.62- 3,820,136 18,047,106 18.38 4.06 0.79% اوراسكوم للتنمية مصر 

 ORHD 2.45 9.87 62.88- 2,630,521 6,024,685 7.92 2.01 0.78% إعمار مصر للتنمية

 EMFD 2.44 9.91 14.08- 5,848,872 13,745,682 3.72 2.13 0.73% حديد عز 
اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه 
OIH 0.31 1.62 42.17- 153,464,187 46,335,256 0.75 0.28 0.62% 

المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 1.18 9.99 50.92- 4,832,417 5,249,325 3.25 0.96 0.51% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  -األسالمي

EGCH 2.76 2.60 48.51- 1,306,184 3,439,756 6.87 2.43 0.39% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
PORT 0.41 5.67 31.89- 8,822,412 3,447,365 0.86 0.35 0.25% 

الحديد والصلب  

 المصرية 
DSCW 0.78 3.59 55.33- 17,554,141 12,950,924 1.66 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  بريميير منشركة    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 
  


