
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

23/03/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 9,750.66 5.92% -25.20% 619,426,176 154,690,558 243,458,211,840 (EGX 30مؤشر )

 1,244.89 3.82% -42.09% 686,231,168 191,602,452 301,420,052,480 (EGX 50مؤشر )

 869.91 3.50% -31.90% 102,742,696 66,138,049 148,647,297,024 (EGX 70مؤشر )

 969.80 4.27% -43.85% 722,168,896 220,828,607 392,105,492,480 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  ًمساهمو مستشفى النزهة يُقرون توزيعات نقدية وأسهما
 مجانية

  بنك الشركة المصرفية يُقر توزيع أسهم مجانية على
 المساهمين

  مساهمو سي أي كابيتال يُقرون زيارة رأس المال عبر أسهم
 مجانية

  الصناعات الغذائية يتجه لزيادة اإلنتاج لمقابلة ارتفاع الطلب
 المحتمل 

 مليون جنيه..تنفيذ صفقة شراء أسهم متضرري شطب  79.7بـ
 مصر-االتحاد الوطني 

 مليون جنيه للتخفيف  250الرقابة المالية تقرر المساهمة بـ
 من االثار االقتصادية لفيروس كورونا

 امالت الهامش لدعم العمالءالبورصة تجري تعديالت على تع 

 «تطبق خفض األسعار للقطاع الصناعي على « الكهرباء
 فاتورة مارس

 “قطاع ”و” صناعة السيارات“يؤجل مناقشة ” النواب
 ”كورونا“بسبب ” األعمال

  وزيرة: مليارا دوالر استثمارات مجمع بنبان للطاقة الشمسية
 بأسوان

 2.2 فبراير الماضي مليار دوالر صادرات مصر غير البترولية 

  مسؤول صيني: ارتفاع أسعار المستهلكين سيستمر في المدى
 القريب

  ترامب يعلن نيويورك منطقة كوارث بسبب 19-كوفيد :
 كورونا

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 126 37 10 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبار الشركات المقيدة

 مساهمو مستشفى النزهة يُقرون توزيعات نقدية وأسهماً مجانية

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، توزيعات 
في المائة من القيمة االسمية للسهم،  10نقدية على المساهمين بما تعادل 

يوم لت الشركة في بيان لبورصة مصر، .وقا2019العام الماضي عن 
مليون جنيه نقداً بما يعادل  6.75األحد، إن الجمعية وافقت على توزيع 

ً لكل سهموذكرت الشركة، أنه يتم استخدام نصيب المساهمين  60 قرشا
في التوزيع الثاني من األرباح في زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية 

مليون جنيه.ووافقت الجمعية العامة غير  16.87ساهمين بمبلغ على الم
العادية المنعقدة في ذات اليوم على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 

 16.87مليون جنيه بزيادة قدرها  84.37مليون جنيه إلى  67.5من 
جنيهات  6سهم مجاني بقيمة اسمية  2.81مليون جنيه، موزعة على 

ة، أنه من المقرر توزيع األسهم المجانية على للسهم.وذكرت الشرك
سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور  0.25المساهمين بواقع 

 7و 6و 4لصالح صغار المساهمين.ووافقت الجمعية على تعديل المواد 
ً بلغت  من النظام األساسي للشركة.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحا

مليون جنيه  43.13قابل أرباح بلغت مليون جنيه بالعام الماضي، م 60.5
 214.89.وزادت إيرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 2018في 

مليون جنيه في  189.7مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 
 المصدر:مباشر.2017

 بنك الشركة المصرفية يُقر توزيع أسهم مجانية على المساهمين

، إنه سيتم توزيع سهم مجاني قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
وأشار البنك في بيان لبورصة .2019سهماً عن أعمال البنك في  20لكل 

مليون دوالر  7.5، إلى قرار الجمعية العمومية بشأن اعتماد توزيع مصر
بالمائة من رأس المال المدفوع.يشار إلى أن  5على المساهمين بما يعادل 
ً 2019البنك وحقق البنك خالل  مليون دوالر في  12.39 بلغت ، أرباحا

مليون دوالر في العام السابق  19.25، مقابل خسائر بلغت 2019
، 2019مليون دوالر في  495.47له.وحقق البنك إيرادات فوائد بنحو 

.وتراجعت 2018مليون دوالر في  503.7مقابل إيرادات بلغت 
 428.4مليون دوالر مقابل  401.2إلى  2019مصروفات الفوائد في 

 المصدر:مباشر.2018مليون دوالر في 

 مساهمو سي أي كابيتال يُقرون زيارة رأس المال عبر أسهم مجانية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات 
 800(، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من CICHالمالية )

مليون  200مليون جنيه، موزعة على  200مليون إلى مليار جنيه، بزيادة 
لت الشركة في بيان لبورصة سهم، بقيمة اسمية جنيه مصري للسهم.وقا

يوم األحد، إن الزيادة تمول من احتياطي عالوة اإلصدار الظاهر مصر، 
مليون جنيه.وأضافت  602.73والبالغ رصيده  2019بالقوائم المالية في 

ة عن الزيادة مجاناً على المساهمين الشركة، أنه يتم توزيع األسهم الناتج
سهم مجاني، لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار  0.25بواقع 

من النظام األساسي  7و 6المساهمين.ووافقت الجمعية على تعديل المادتين 
ً على انتخاب مجلس إدارة جديد للدور  للشركة.ووافقت الجمعية أيضا

 2019ات الشركة خالل عام ، ويتشكل من:وارتفعت إيراد2020-2022
مليار جنيه خالل  1.737مليار جنيه، مقابل  2.291لتصل إلى 

.وذكرت الشركة أن إجمالي إيرادات قطاع التأجير التمويلي خالل 2018
مليار جنيه، كما  1.8بالمائة، مسجالً  68.7العام الماضي ارتفع بنسبة 

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

  10.00   30.91  موبكو
  10.00   0.99  القلعة

  10.00   1.77  المصريين لالسكان
  10.00   3.41  سبأ

  10.00   1.93  لالستثمارات الماليةشركة أودن 

 

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

 -10.00   7.29  إم تي أي
 -10.00   10.53  ايديتا

 -10.00   32.59  مصر -البنك الوطني الكويتي 
 -9.94   4.71  روبكس

 -9.84   12.00  اكرو مصر

  

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

  63.85   244,531,264  البنك التجاري الدولي
  6.78   49,495,072  السويدى اليكتريك

  2.71   36,443,088  مدينة نصر لالسكان
  7.78   28,788,634  هيرمس

  4.40   21,522,932  مستشفي كليوباترا

 

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

  0.31   41,641,592  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.92   13,443,749  بالم هيلز

  0.18   13,134,305  العربية لالستثمارات
  2.71   12,863,005  مدينة نصر لالسكان

  0.99   11,494,279  القلعة

 
  حيث قيمة التداول أكبر خمس قطاعات من
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ار جنيه.وعلى ملي 4.6بلغت قيمة العقود الجديدة في شركة كوربليس 
بالمائة  20.74مستوى األرباح المستقلة، فقد ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 

مليون جنيه خالل عام  69.55مليون جنيه، مقابل  83.98لتصل إلى 
 المصدر:مباشر. 2018

 الصناعات الغذائية يتجه لزيادة اإلنتاج لمقابلة ارتفاع الطلب المحتمل 

ت الغذائية المحلية لرفع طاقتها تتجه شركات تعمل بقطاع الصناعا
اإلنتاجية لمقابلة ارتفاع الطلب المحتمل الناتج عن تخوف المستهلكين من 
تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وفق ما قالته المال.وقال أحمد 
القطان، العضو المنتدب للقطاع التجارى بشركة الصناعات الغذائية 

ج بكميات أكبر من المعدالت الطبيعية، ، إنها بدأت اإلنتا«دومتى»العربية 
» مؤخراً، لمواجهة الفجوة المحتملة بين العرض والطلب.وأوضح أن 

لديها طاقات إنتاجية (« DOMTالصناعات الغذائية العربية دومتي )
ً للجبن والعصائر، ما يتيح زيادة  24كبيرة غير مستغلة تتجاوز  خطا

السوق.ولفت إلى أن شركته  اإلنتاج فى أى وقت وفقا لظروف واحتياجات
شكلت لجنة قبل استفحال األزمة لزيادة المشتريات من مستلزمات اإلنتاج 
والمواد الخام، سواء من الدول التى ظهر بها الفيروس أو غيرها، وتم 
تأمين االحتياجات لفترة تصل إلى شهرين، تحسبا لسيناريو التوقف التام 

دير عالقات المستثمرين بشركة عن االستيراد.وقالت منه شمس الدين، م
مع نهاية  70ايديتا للصناعات الغذائية، إن الكفاءة التشغيلية بلغت %

، موضحةً أن الشركة قد تلجأ لزيادة طاقتها اإلنتاجية حال ارتفاع 2019
الطلب محلياً.وقال هانى المنشاوى، رئيس مجلس إدارة سمر مون 

الصغيرة والمتوسطة للصناعات الغذائية، ورئيس اتحاد الصناعات 
بمحافظة ا?سكندرية، إن الشركة ستقوم برفع طاقتها اإلنتاجية خالل الفترة 
المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موسم شم النسيم.وأضاف أنها لمست مؤخراً 
ارتفاع الطلب على منتجاتها، خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرار منح 

جميع منتجات الشركة  المدارس إجازة أسبوعين، الفتاً إلى أنه تم سحب
التى طرحتها بنقاط البيع.وقال سعيد بدر، رئيس مجلس اإلدارة بشركة 
أطايب البدر للصناعات الغذائية ومنتجات األلبان، إنها اتخذت قراراً بزيادة 

من  70طاقتها اإلنتاجية لفترة محدودة، وأضاف أن الشركة تستورد %
ة وشرق آسيا، عبر موردين خامات اإلنتاج من أوروبا والواليات المتحد
 محليين، ويكفى المخزون حاليًا لمدة شهرين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون جنيه..تنفيذ صفقة شراء أسهم متضرري شطب  79.7بـ
 مصر-االتحاد الوطني 

 -قالت البورصة المصرية، إنه تم تنفيذ شراء بنك االتحاد الوطني 
 79.7مصر ألسهم المتضررين من قرار الشطب االختياري بقيمة 

أنه تم شراء مليون جنيه.وأوضحت البورصة في بيان اليوم األحد، 
جنيه للسهم.وكانت لجنة قيد  9.92مليون سهم بسعر  8.035

األوراق المالية بالبورصة المصرية وافقت على السير في إجراءات 
تنفيذ مصر بعد  -الشطب االختياري ألسهم بنك االتحاد الوطني 

ألسهم المساهمين المتضررين، بما فيهم عملية شراء البنك 
بق، قال بنك االتحاد، إن شركة برايم المعترضون.وفي وقت سا

كابيتال لالستشارات المالية وترويج وتغطية االكتتابات )المستشار 
جنيه  9.92المالي المستقل( حددت القيمة العادلة لسهم للبنك عند 

ً على  1.474للسهم.ويبلغ رأسمال البنك  مليار جنيه، موزعا
يشار إلى أن جنيه للسهم. 5.6مليون سهم، بقيمة اسمية  263.3

مليون  109.73بنك االتحاد الوطني مصر سجل صافي ربح بلغ 
 60.04جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 

 المصدر:مباشرمليون جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 

 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

مليون جنيه للتخفيف من االثار  250الرقابة المالية تقرر المساهمة بـ
 االقتصادية لفيروس كورونا

مليون جنيه من الفوائض  250قرر مجلس إدارة الهيئة المساهمة بمبلغ 
المتاحة لدى الهيئة وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على 
 الفئات األكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع
فيروس كورونا.ويأتي ذلك ايمانا من الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة 
تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في 
األوضاع الراهنة وتأمل الهيئة ان تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض 

مختلفة حذوها في سبيل حشد جميع اإلمكانيات والجهود لدى الجهات ال
 أموال الغددر: صالم.لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة

 تطبق خفض األسعار للقطاع الصناعي على فاتورة مارس« الكهرباء»

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تطبيق قرار 
مارس خفض األسعار للقطاع الصناعى بداية من فاتورة استهالك شهر 

 17الجارى، التى تحصل بداية أبريل المقبل.وأعلن مجلس الوزراء فى 
مارس الحالى حزمة قرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة 

دوالر لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار  4.5إلى 
قروش، مع  10الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 

عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى االستخدامات اإلعالن 
أن « المال»أعوام مقبلة.أضاف المصدر لـ 5إلى  3الصناعية لمدة من 

تطبيق اإلجراءات بدايه من شهر مارس يأتى لدعم القطاع الصناعى فى 
مواجهة األزمات ال سيما بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على اإلنتاج 

حلى.أشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بحساب إجمالى قيمه العالمى والم
الخفض الذى يحدث للمصانع وكم تتكلف الوزارة من وراءه، متوقعا أن 

مليون جنيه العام  700و 500تتراوح قيمة الخفض الذى تتحمله بين 
الحالى، ال سيما أن الصناعات كثيفة االستهالك المستفيد األكبر من تلك 

أن الكهرباء المقدمة للمصانع على الجهدين الفائق  التخفيضات.وأكد
والعالى تباع بسعرها الحقيقى، األمر الذى لن يكلف الوزارة أعباء كثيرة، 
لكن يخفض من إجمالى عوائدها، أما بالنسبة للمصابغ على الجهد المتوسط 
فمازالت مدعمة بنسبة قليلة.وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات سابقة أن 

ارات الُمتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية حزمة القر
على ُسرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة، ومواجهة التداعيات الراهنة، 
والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر اإلمكان، كما تتسق القرارات 
وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمر ومجتمع األعمال والشركات 

  وق الوطنية فى إمكانات االقتصاد المصرى.العاملة بالس

وزيرة: مليارا دوالر استثمارات مجمع بنبان للطاقة الشمسية 
 بأسوان

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية المصرية، تقريراً 
يستعرض ما حققته الدولة المصرية في الهدف السابع من أهداف 
التنمية المستدامة الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة فيما 
يتعلق بمجالي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.من جانبها، قالت هالة 

تخطيط، إن مجمع محطات للطاقة الشمسية لتوليد السعيد وزيرة ال
الكهرباء في أفريقيا والشرق األوسط يهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة 
المنتجة، فضالً عن توفير االحتياجات من الطاقة الكهربائية 
للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادي مليوني طن 

 

 البورصة تجري تعديالت على تعامالت الهامش لدعم العمالء

جرت إدارة البورصة مشاورات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، 
الشراء تضمنت اقتراح بتعديل النسب المنظمة لتعامالت 

وتضمن المقترح، أن يتم إخطار العميل بتخفيض المديونية .بالهامش
% حالياً، وذلك سواء بالسداد 60% بدالً من 80فى حال تجاوزها 

النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية، وكذلك أال تقوم شركة السمسرة أو 
أمين الحفظ ببيع األوراق المالية أو تسييل الضمانات المقدمة من العميل 

% 70% بدالً من 90إال فى حال وصول نسبة مديونيته إلى 
ويتطلب تنفيذ هذا المقترح موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، .حاليًا

والخاص  2014لسنة  67وذلك عبر إدخال تعديالت على القرار رقم 
وتأتى هذا .بتنظيم مزاولة عمليات شراء األوراق المالية بالهامش

التنسيق المستمر بين إدارة البورصة والهيئة المشاورات فى ضوء 
العامة للرقابة المالية التخاذ ما هو مناسب من إجراءات وتدابير لمساندة 
ودعم سوق األوراق المالية، فكانت البورصة قد تقدمت بمقترح لهيئة 
الرقابة المالية يجيز لشركات السمسرة تلقى أوامر العمالء من خالل 

عبر رسالة من خالل الهاتف المحمول وذلك  البريد اإللكترونى أو
شريطة أن يكون منصوًصا على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع 
العميل وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كل األوامر الصادرة من البريد 
اإللكترونى أو رقم الهاتف المذكور بالعقد، وهو المقترح الذى أقرته 

  المصدر: الوفد.الهيئة

” قطاع األعمال”و” صناعة السيارات“يؤجل مناقشة ” بالنوا“ 
 ”كورونا“بسبب 

قالت مصادر برلمانية فى لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المجلس 
قرر تأجيل مناقشة مشروعا قانون استراتيجية صناعة السيارات 

الخاص بشركات قطاع األعمال  1991لسنة  203وتعديالت القانون 
بسبب فيروس ” النواب“توقف اجتماعات إلى أجل غير مسمى بعد 

وأضافت المصادر أن تحديد موعد جديد لمناقشة المشروعين ”.كورونا“
فى ظل انشغال الحكومة بإدارة ” كورونا“يعتمد على انحسار فيروس 

األزمة وتبعاتها على مختلف األنشطة االقتصادية.وقال النائب طارق 
ضع لوجود اجتماعات من األمر يخ”: “البورصة”متولى عضو اللجنة لـ

عدمه.. الدولة اآلن بكل أجهزتها تعمل على مواجهة انتشار 
وعقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين مع وزيرا ”.الفيروس

الدولة لإلنتاج الحربى وقطاع األعمال العام خالل شهر فبراير 
الماضى، بمشاركة عدد من الشركات العاملة بصناعة 

ادر بشركات السيارات تأجيل مناقشة مشروع السيارات.وتوقعت مص
قانون استراتيجية صناعة السيارات إلى دور االنعقاد المقبل خاصة أن 
االستراتيجية تتضمن التعاون مع شركاء من دول شرق آسيا التى 

بشدة خالل الشهرين الماضيين.وتسعى ” كورونا“ضربها فيروس 
محلى فى صناعة استراتيجية صناعة السيارات لزيادة المكون ال

% خالل 56و 60% وأن يتراوح بين 45السيارات الكهربائية بنحو 
 100عامين.وستوفر الدولة بحسب خطة وزارة قطاع األعمال ألول 

ألف جنيه للسيارة  50ألف سيارة كهربائية مصنعة محلياً دعماً بقيمة 
كيلومتر فى الشحنة الكاملة  400بشرط أن تتميز بمدى سير ألكثر من 

واحدة.وتتضمن خطة تطوير شركة النصر لصناعة السيارات التعاقد ال
ألف وحدة سنوياً  50مع شريك أجنبى آسيوى إلنتاج سيارات بمعدل 

 Ckd»ألف وحدة بنظام  20سنوات وتصل كمية اإلنتاج إلى  5بعد 



 

 

في بيان صادر يوم األحد،  من االنبعاثات الكربونية سنوياً.وأضافت
 1465محطة شمسية، بقدرة تصل إلى  32أن المشروع يضم 
من السد العالي، بالمائة من الطاقة المنتجة  90ميجاوات، بما يعادل 

فداناً، بإجمالي  8843على  2كم 37ويقام على مساحة قدرها 
ملياري دوالر، باإلضافة إلى أن المشروع سيوفر استثمارات تبلغ 

آالف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .وذكرت أن الحكومة  10
المصرية اعتمدت في اآلونة األخيرة استراتيجية طويلة األجل لتنويع 
مزيج الطاقة المستخدمة، لتحتل منه الطاقة المتجددة نسبة تبلغ نحو 

من خالل مشاريع مشتركة قادمة مع  2035بالمائة بحلول عام  42
لفتت إلى أن مصر استطاعت توفير منظمات محلية ودولية.و

ً لتقرير الوكالة الدولية  100الكهرباء لـ بالمائة من السكان، وفقا
للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة اإلحصاءات باألمم 
المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.ويتناول التقرير 

طاقة في السنوات األخيرة التقدم الملحوظ في مجال الحصول على ال
ً كبيراً الستخدام  حول العالم، مؤكدة أن مصر قد أولت اهتماما
مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والمتمثلة في الطاقة الشمسية، 
وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة النووية.وأشار التقرير إلى 

قة الكهربائية أن الدولة المصرية تهدف إلى تنويع مصار إنتاج الطا
نووية( لتقليل  –كتلة حيوية  –شمسية  –رياح  –مائية  –)حرارية 

االعتماد على المصادر التقليدية الحرارية، حيث يمثل التوليد 
بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية  90الحراري للكهرباء نحو 

المولدة في الوقت الحالي.وأوضح التقرير أنه من المستهدف 
بالمائة من إجمالي الطاقة  20طاقة المتجددة إلى الوصول بال

، وذلك من خالل التوسع في 2020الكهربائية المولدة في عام 
مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمناطق البحر الحمر 
بجبل الزيت وخليج السويس وشرق وغرب النيل .وحول الطاقة 

شمس في الشمسية، لفت التقرير إلى أن عدد ساعات سطوع ال
المناطق المثالية الستخدام الطاقة الشمسية في مصر، يتراوح بين 

ساعة سنوياً، ولذا تم إنشاء محطة لتوليد  4000إلى  2300نحو 
الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الكريمات جنوب القاهرة 

ميجاوات.وتُستخدم الطاقة  150مليون دوالر وطاقتها  125بتكلفة 
 ً في التسخين الشمسي للمياه لألغراض المنزلية أو الشمسية حاليا

االستخدامات الصناعية، وكذلك توليد الكهرباء من الخاليا 
الفوتوضوئية.وفيما يتعلق بطاقة الرياح أشار تقرير وزارة التخطيط 
والتنمية االقتصادية إلى أن مصر تتميز بنشاط رياح ثابت نسبيًا، 

ثانية( وذلك في منطقة أمتار في ال 10ومعدل سرعة يصل إلى )
خليج السويس وساحل البحر األحمر بين رأس غارب وسفاجا، وفي 
منطقة شرق العوينات.كما تم إنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء 

ميجاوات  145بالغردقة والزعفرانة، بلغ إجمالي قدراتها المركبة 
ً من الوقود البترولي يصل إلى نحو  ألف طن  125توفر استهالكا

ول متكافئ سنوياً، األمر الذي ينعكس إيجابياً علي اقتصاديات بتر
 المصدر: مباشرمشروعات الطاقة المتجددة.

 

فى نهاية السنة الثالثة مع زيادة « التجميع من أجزاء مفككة بالكامل –
عمليات التجميع المعتادة لتصبح أقرب إلى  المكون المحلى عن

 المصدر: جريدة البورصةالتصنيع.

 مليار دوالر صادرات مصر غير البترولية فبراير الماضي 2.2

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، إن صادرات فبراير سجلت 
.أوضح 2019مليون دوالر مقارنة بالفترة المقابلة من  55زيادة 

سلعة صناعية سجلت وحدها خالل فبراير  20ات أهم جابر، أن صادر
مليار دوالر، وتصدرت القائمة زيوت النفط،  1.052الماضي نحو 

تالها الذهب، ثم شاشات المونيتور، ثم األسمدة النيتروجينية واألزوتية، 
والكابالت المعزولة، والبدل والجواكيت وبوليميرات األثيلين.أشار إلى 

ة من الصادرات المصرية سجلت وحدها نحو سلعة غذائي 20أن نحو 
مليون دوالر، خالل فبراير الماضي، وتصدرت الحمضيات  240

بمختلف أنواعها الطازجة والمجففة القائمة، ثم البطاطس الطازجة 
والمبردة، ثم الخضراوات المجمدة، تلتها الجبن، والشيكوالته، والفاكهة 

شهادة  351ألفاً و 35نحو أشار جابر، إلى أن الهيئة أصدرت .الطازجة
ألف رسالة  13.88منشأ خالل فبراير، فيما فحصت معامل الهيئة نحو 

مليون طن.قال مجدي  2.5بمعامل الهيئة، خالل فبراير، بإجمالي وزن 
طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمالبس 

حاليا  الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن الظرف الذي تمر به البالد
استثنائي وتبعاته كبيرة، لذا يجب وضوح الرؤية وتوفير معرفة حقيقية 
عن تأثر الصناعة حاليا والصادرات واالقتصاد عموما في ظل فيروس 
كورونا؛ للتمكين من وضع حلول مناسبة وحماية الشركات من شبح 
الدخول في التعثر الدائم.أشار إلى أهمية وضع سيناريوهات فنية 

لوضع خالل الفترة المقبلة وتأثيرها على المصانع وكيفية وتصورات ل
التعامل معها في حالة توقفت المصانع عن اإلنتاج، وآليات دفع األجور، 
خاصة أن صناعة المنسوجات كثيفة العمالة، وسداد التزامات المصانع 
من تأمينات اجتماعية وضرائب والتزاماتها مع البنوك.أكد أهمية 

مستمرة في العمل وزيادة ائتمانها لدى البنوك للقدرة تشجيع المصانع ال
على الوفاء بالتزاماته، في ظل توقف تسليم تعاقداتها، وتيسير التسوية 
للشركات التي ستتوقف، واالبتعاد عن المسكنات في مواجهة 
األزمة.طالب بضرورة توفير مستحقات الدعم التصديري للشركات؛ 

عن تقديم امتيازات جديدة ومزيد من لتوفير السيولة النقدية، فضالً 
دوالر  2.5خفض أسعار الغاز الطبيعى وفقا لألسعار العالمية ليصبح 

للمليون وحدة حرارية بريطانية.أوضح أن معظم التعاقدات مع األسواق 
األوروبية تم وقفها خالل الفترة الحالية في ظل إغالق عدد من الدول 

وقع أن يمتد الوضع لألسواق أسواقها وتوقف حركة البيع، ومن المت
األمريكية خالل الفترة المقبلة.وقدمت جمعية رجال األعمال 
المصريين، األسبوع الماضى، مذكرة لمجلس الوزارء، تناشد الرئيس 

مليار جنيه الذي  100عبدالفتاح السيسي بتخصيص جزء من الـ 
خصصها الرئيس لمواجهة كورونا؛ لسداد جزء من مستحقات 

لمتأخرة لدى صندوق المساندة حتى يتمكنوا من الحد من المصدرين ا
الخسائر التي يتعرضون والمحتمل حدوثها خالل الفترة المقبلة لحين 
انتهاء تلك األزمة العالمية.أشارت الجمعية، إلى عدم قدرة الشركات المصدرة 
على تصريف منتجاتها؛ نظراً لتكدسها سواًء فى أماكن اإلنتاج أو بالموانئ 

تلفة، باإلضافة إلى تأخر اإلجراءات الخاصة بتحصيل المستحقات المالية المخ
من األسواق الخارجية عن البضائع السابق تصديرها. .وخصصت الحكومة 
مليار جنيه دعما فوريا للمصدرين في ظل أزمة كورونا، إال أن بعضهم لديه 



 

 

وحالة تخوفات من تراجع معدل الصادرات في ظل انخفاض التجارة العالمية 
 الركود السائدة في دول أوروبا بصفة خاصة.

 األخبار العالمية والعربية 

 مسؤول صيني: ارتفاع أسعار المستهلكين سيستمر في المدى القريب

قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني يوم األحد إن من المتوقع استمرار 
كورونا في الضغوط التي تدفع أسعار المستهلكين لالرتفاع بسبب فيروس 

المدى القريب، لكن الضغط سينحسر تدريجيا وال أساس لتضخم وال 
النكماش أسعار في المدى الطويل.وأبلغ تشن يو لو، نائب محافظ بنك 
الشعب الصيني، إيجازا صحفيا أن إجراءات استيعاب أثر الفيروس 

 المصدر: رويترزالمتخذة حتى اآلن حققت نتائج كبيرة.

 لن نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا: ترامب يع19-كوفيد 

أعلن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، يوم السبت، مدينة نيويورك  
( الذي تحول 19منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

إلى وباء عالمي، حسبما ذكرت سكاي نيوز.وأكد ترامب، خالل مؤتمر 
لى إغالق الحدود منعا صحفي، أنه جرى االتفاق مع كندا والمكسيك ع

ألف شخص في الواليات  22لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 
المتحدة.وأضاف الرئيس األميركي أن العمل جار مع الكونغرس 
بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.ويوم السبت، 
كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن المخابرات األميركية نبهت في 
شهري يناير وفبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول فيروس كورونا 

( إلى وباء عالمي، لكن الرئيس ترامب، استهان بذلك 19)كوفيد 
التحذير.وأضافت الصحيفة أن ترامب والمشرعين األميركيين قللوا من 
شأن تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من 

شخصا داخل الواليات  770ألفا و 19الذي أصاب أكثر من انتشار الوباء 
المتحدة.ولم تحدد المخابرات األميركية، وقتها، التاريخ المحتمل لوصول 
الفيروس إلى األراضي األميركية أو استشرائه فيها، على نطاق واسع، 
لكنها كانت على دراية بنقاط انتشار المرض في الصين ودول 

األميركية بالتنبيه إلى وتيرة استشراء الفيروس، أخرى.واكتفت المخابرات 
ونبهت إلى أن السلطات الصينية تحاول التقليل من شدة المرض ألنها ال 
تكشف معلومات دقيقة حول الوضع الصحي.وفي وقت سابق، أثنى ترامب 
على جهود إدارته في كبح فيروس كورونا ألنه فرض قيودا سريعة على 

ا البلد اآلسيوي، لكن الواليات المتحدة سرعان دخول الصينيين أو من زارو
 المصدر: سكاى نيوز.ما شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بالعدوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 30,754.00 0.28% السعودية

 DFMGI 4,564.00 -5.98% دبي

 ADI 8,589.00 0.15% ابوظبي

 MARKET-IXP 0.00 0.00% الكويت

 BSEX Price Day البحرين

 GENERAL 1,745.00 -2.06% قطر

 MASI 802.00 5.14% المغرب

 TUN20 0.00 0.00% 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 -3.79% أمريكا

 FTSE 100 5,190.78 0.76% لندن

 DAX 8,928.95 3.70% أمانيا

 Nikkei 225 16,887.78 2.02% اليابان

 %0.22- 1,494.05 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %4.13- 26.21 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.66 22.78 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 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.5 0.5 غ.م. 79.8 %154.7 7.36 شراء 2,580.7 2.89

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %298.2 20.23 شراء 2,759.8 5.08 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.6 0.6 5.6 5.6 %61.1 9.18 شراء 177.9 5.7

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 للشهر الحالىتوزيعات أسهم مجانية ال يوجد 

 

 )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 العربية لمقاوالت حفر االبار

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 البنك التجاري الدولي )مصر(

 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 

 

 العموميةالجمعيات 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

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

 أية.تي.ليس

غير عادية و

 عادية
 قاعة اللوتس –شارع الجيزة  60فندق بيراميزا الكائن فى 

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

 عادية

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

 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
 غيرعادية و

 عادية

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

 ) مستشفى النيل البدراوى سابقا(

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

 ستشفى النيل البدراوى سابقا() م

 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  9بقاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة في 

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

 االسكندرية -يةالعامر -طريق االسكندرية الصحراوى 31بالكيلو 

 



 

 

 بنك بلوم مصر 24/03/2020
خامس القطاع األول شارع التسعين التجمع ال 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 63.9 4.62 23.07- 3,776,912 244,531,264 87.10 51.20 43.47% 

ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 11.42 9.91 24.47- 374,215 4,270,924 18.78 9.99 7.34% 

مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
EKHO 0.96 0.53 25.97- 792,983 767,066 1.59 0.82 5.25% 

القابضة المصرية 
 الكويتية

TMGH 5.30 8.83 34.57- 3,845,071 20,429,162 12.00 4.04 4.31% 

 HRHO 7.78 1.70 53.58- 3,587,120 28,788,634 20.60 6.54 4.03% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
SWDY 6.78 8.31 39.52- 7,263,449 49,495,072 16.87 5.24 3.98% 

بنك كريدي اجريكول 
 مصر

CLHO 4.40 4.27 24.40- 4,803,438 21,522,932 7.06 3.78 2.94% 

 CIEB 32.00 -0.06 26.44- 246,029 7,873,220 48.10 31.06 2.68% المصرية لالتصاالت
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 6.10 3.04 29.07- 2,111,950 12,883,165 13.80 5.13 2.20% 

مدينة نصر لالسكان 
 والتعمير

MNHD 2.71 -2.52 44.01- 12,863,005 36,443,088 6.07 2.40 2.20% 
القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
ETEL 9.42 9.92 7.65- 1,949,543 18,297,082 15.30 7.40 2.10% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار
 سوديك

ISPH 7.05 1.15 25.79- 2,452,017 17,468,320 11.45 5.99 1.99% 

 CIRA 10.20 2.10 26.51- 1,095,200 11,175,695 14.00 9.50 1.85% ابن سينا فارما
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
ORAS 61.19 9.99 38.82- 89,118 5,451,843 111.00 50.05 1.68% 

شركة مستشفي 

 كليوباترا
OCDI 7.77 8.07 41.27- 2,166,470 16,949,128 18.00 6.10 1.62% 

 CCAP 0.99 10.00 59.76- 11,494,279 11,261,599 4.22 0.81 1.49% بالم هيلز للتعمير
مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 3.12 4.00 86.65- 3,788,521 11,913,583 9.73 2.61 1.32% 

اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 
 سي

SKPC 4.90 2.73 45.25- 2,556,016 12,888,850 18.43 4.44 1.24% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد
PHDC 0.92 5.38 47.58- 13,443,749 12,544,447 2.87 0.79 1.19% 

االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 1.76 8.83 51.30- 1,619,666 2,824,032 6.27 1.41 1.12% 

سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
AUTO 1.59 3.92 58.05- 239,678 385,978 5.14 1.44 1.05% 

بايونيرز القابضة 
 لألستثمارات المالية

PIOH 2.61 -0.76 50.38- 6,352,258 16,983,694 7.65 2.38 0.80% 

 ESRS 5.08 7.63 50.68- 3,095,660 15,654,125 18.38 4.06 0.79% اوراسكوم للتنمية مصر

 ORHD 2.45 6.99 62.88- 1,983,104 4,842,815 7.92 2.01 0.78% إعمار مصر للتنمية

 EMFD 2.42 2.98 14.79- 1,335,141 3,325,380 3.72 2.13 0.73% حديد عز
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.31 1.99 43.28- 41,641,592 12,860,477 0.75 0.28 0.62% 

المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 1.19 9.58 50.42- 4,679,726 5,360,631 3.25 0.96 0.51% 

مصرف أبو ظبي 
 مصر -األسالمي

EGCH 2.89 9.89 46.08- 1,036,490 2,943,154 6.80 2.43 0.39% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
PORT 0.39 -0.26 35.22- 3,712,441 1,482,722 0.85 0.35 0.25% 

الحديد والصلب 

 المصرية
DSCW 0.73 -0.54 57.96- 10,295,717 7,808,109 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 يُقصد 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 يُقصد 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
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