
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

24/03/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,047.44 3.04% -22.92% 941,752,384 240,654,469 243,458,211,840 (EGX 30مؤشر )

 1,298.89 4.34% -39.58% 1,003,675,776 278,532,969 301,420,052,480 (EGX 50مؤشر )

 904.75 4.01% -29.18% 106,718,320 67,014,513 148,647,297,024 (EGX 70مؤشر )

 1,011.73 4.32% -41.42% 1,048,470,720 307,668,982 392,105,492,480 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  مساهمو التوفيق للتأجير التمويلي يقرون زيادة رأس المال
 عبر أسهم مجانية

 15  أبريل.. مساهمو ريكاب يناقشون زيادة رأس المال عبر
 أسهم مجانية

  قروش 10سيدي كرير للبتروكيماويات تقترح توزيع كوبون 
 للسهم

  مساهمو النصر لألعمال المدينة يقرون توزيعات نقدية
 ومجانية

  أشهر 8ممفيس لألدوية تتحول للربحية في 

 18  أبريل..مساهمو بايونيرز يناقشون زيارة رأس المال
 شركات 5وعروض الشراء لـ

  المناطق الحرة تطالب الحكومة بإلغاء مقابل حق االنتفاع لمدة
 شهور 3

  طاقة عربية فى البورصة بسبب كوروناإرجاء طرح شركة 

  مليار جنيه لمواجهة المخاطر  13.2البنوك ترفع احتياطياتها
 والمتطلبات القانونية 

  الحكومة توضح للتجارة العالمية أسباب استمرار رسوم إغراق
 واردات الحديد 

  فشل تمرير حزمة التحفيز األمريكية بعد خالف بين المشرعين
 بالكونجرس 

 لالقتصاد العالمي 1ساكس" يتوقع انكماشاً  "جولدمان %
 بسبب الكورونا 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 133 55 2 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبار الشركات المقيدة

التوفيق للتأجير التمويلي يقرون زيادة رأس المال عبر أسهم مساهمو 
 مجانية

قالت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن الجمعية العامة غير العادية 
مليون جنيه  234.4وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 

ضافت مليون جنيه.وأ 52.9مليون جنيه بزيادة قدرها  287.329إلى 
يوم االثنين، أن الزيادة موزعة على  في بيان لبورصة مصر الشركة

جنيه، عن طريق توزيع أسهم  2.5مليون سهم بقيمة اسمية  21.17
سهم لكل سهم أصلي تمويالً من أرباح  0.2258مجانية بواقع 

.ووافقت الجمعية على تعديل مواد النظام األساسي للشركة أرقام 2019
شركة.وصدقت الجمعية العامة غير من النظام األساسي لل 7و 6و 4

، وحساب 2019العادية، على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن 
مليون  67.15توزيع األرباح.يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباح  69.79جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر، مقابل 
ادات الشركة خالل العام .وارتفعت إير2018خالل العام السابق له 

 474.23مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  492.15الماضي لتصل إلى 
.وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجع صافي 2018مليون جنيه خالل 

مليون جنيه  67.26لتسجل نحو  2019ربح الشركة المستقلة خالل 
السابق مليون جنيه أرباح خالل العام  69.8بنهاية ديسمبر، مقابل 

 المصدر:مباشرله.

 أبريل.. مساهمو ريكاب يناقشون زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية 15

قال شركة ريكاب لالستثمارات المالية، إن الجمعية العامة غير العادية 
أبريل المقبل ستناقش زيادة رأس المال المصدر  15المقرر عقدها يوم 

مليون جنيه بزيادة قدرها  557.45مليون جنيه إلى  530.9والمدفوع من 
يوم افت الشركة في بيان لبورصة مصر مليون جنيه.وأض 26.54

جنيهات  5مليون سهم بقيمة اسمية  5.3االثنين، أن الزيادة موزعة على 
سهماً  20قرشاً في صورة أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل  25بتوزيع 

زيع في من األسهم المصدر تمويالً من األرباح القابلة للتو
.وأوضحت الشركة أن الجمعية ستنظر الموافقة على تعديل 2019

من النظام األساسي للشركة.وحققت الشركة أرباحاً بلغت  7و 6المادتين 
مليون  67.02مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت  18.7

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات 2018جنيه في 
مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  33.97إلى  2019ركة خالل الش

 المصدر:مباشر مليون جنيه في العام السابق له. 102.8

 قروش للسهم 10سيدي كرير للبتروكيماويات تقترح توزيع كوبون 

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إن مجلس اإلدارة اقترح توزيع 
فت .وأضا2019المساهمين عن أرباح قروش للسهم على  10كوبون 

يوم االثنين، أنه من المقرر عقد جمعية الشركة في بيان لبورصة مصر، 
أبريل المقبل، للمصادقة على قائمة توزيع األرباح المقترحة  20عادية يوم 

، والقوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط 2019عن 
ً 2019الشركة.وحققت الشركة خالل  مليون جنيه  487بلغت  ، أرباحا

وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  خالل الفترة من يناير
إلى  2019.وانخفضت مبيعات الشركة خالل 2018مليار جنيه في 1.3

 .2018مليار جنيه في  5.78مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  4.96
 المصدر:مباشر

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

  26.25   27.85  المشروعات الصناعية والهندسية

  20.99   2.94  سوهاج الوطنية

  20.08   160.00  فودافون
  13.51   0.84  لكح جروب

  10.61   1.93  أموك

 

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

 -86.22   0.70  جلوبال تيلكوم
 -10.00   450.00  الدخيلة للصلبالعز 

 -10.00   3.06  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية
 -9.99   12.62  مصر للفنادق

 -9.95   13.76  المصرية للمشروعات السياحية العالمية

  

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

  64.00   387,563,008  البنك التجاري الدولي
  7.34   62,666,036  السويدى اليكتريك

  2.80   61,218,692  مدينة نصر لالسكان
  11.25   49,732,612  ايسترن كومباني

  8.25   41,828,512  هيرمس

 

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

  0.31   71,359,538  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  1.07   25,572,577  القلعة

  2.80   21,086,183  مدينة نصر لالسكان
  0.79   18,815,877  دايس

  0.19   16,652,605  العربية لالستثمارات

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 دية ومجانيةمساهمو النصر لألعمال المدينة يقرون توزيعات نق

قالت شركة النصر لألعمال المدنية، إن الجمعية العامة العادية وافقت على 
ً لكل سهم، وسهم مجاني لكل ثالثة  50توزيع كوبون نقدي بواقع  قرشا

يوم االثنين، أن افت الشركة في بيان لبورصة مصر أسهم أصلية.وأض
نظام األساسي من ال 7الجمعية العامة العادية وافقت على تعديل المادة 

 54.9مليون جنيه بدالً من  73.25للشركة ليصبح رأس المال المصدر 
من النظام األساسي  6و 4مليون جنيه.ووافقت الجمعية على تعديل المواد 

مليون جنيه  42.37للشركة.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 
مليون  54.5حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل  2019منذ بداية يناير 

.وتراجعت إيرادات الشركة خالل العام 2018جنيه خالل العام السابق له 
 299.43مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  273.05الماضي لتسجل 

.وعزت الشركة انخفاض أرباحها السنوية إلى 2018مليون جنيه خالل 
وبيع عمارة سكنية بنحو  2019انخفاض نشاط االستثمار العقاري خالل 

بيع المبنى اإلداري  2018مليون جنيه، باإلضافة إلى تضمن أرباح  33
مليون  80بمدينة نصر ضمن أنشطة االستثمار العقاري بنحو 

جنيه.وأضافت أن انخفاض األرباح يرجع أيضاً إلى نقص إيرادات التشغيل 
 2019نتيجة عدم صرف كامل المستحقات المالية من جهات اإلسناد عن 

 المصدر:مباشر بالمائة. 22.2اض ربح العام بنسبة مما أدى إلى انخف

 أشهر 8ممفيس لألدوية تتحول للربحية في 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة ممفيس لالدوية والصناعات الكيماوية 
، تحولها للربحية على 2020خالل الثمانية أشهر المنتهية في فبراير 

ها حققت ، أنت الشركة في بيان لبورصة مصرأساس سنوي.وأوضح
ً خالل الفترة من يوليو حتى فبراير الماضي بقيمة  مليون  4.34أرباحا

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام  16.5جنيه، مقابل خسائر قدرها 
المالي الماضي.وأرجعت الشركة األرباح إلى زيادة االنتاج والمبيعات 

عام المالي أشهر األولى من ال 7خالل الفترة.وحققت الشركة خالل الـ
حتى  2019مليون جنيه منذ بداية يوليو  3.53الجاري،صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خسائر خالل الفترة نفسها  17.1، مقابل 2020نهاية يناير 
 المصدر:مباشر من العام المالي الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبريل..مساهمو بايونيرز يناقشون زيارة رأس المال  18
 شركات 5الشراء لـوعروض 

قالت شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية، إن الجمعية العامة غير 
أبريل المقبل، ستناقش الموافقة على زيادة  18العادية المقرر انعقادها يوم 

مليون سهم المقابلة لألسهم  287.58رأس المال المصدر بحد أقصى 
كة معامل المبادلة.وقالت الشرالمستهدفة بناًء على عروض الشراء وفقاً ل

يوم االثنين: "على أن تخصص بالكامل للمساهمين في بيان لبورصة مصر 
الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها 
تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق األولوية لقدامى المساهمين".كما 

المقرر عقدها في اليوم ذاته، الموافقة على  ستناقش الجمعية العامة العادية
تقديم عروض الشراء المقدمة من شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات 
المالية على الشركات المستهدفة، واعتماد دراسة القيمة العادلة، واعتماد 
سعر ومعامالت المبادلة لكل الشركات المستهدفة في ضوء القيمة العادلة 

رض.وتناقش الجمعية العادية أيضاً، الموافقة على توفير للشركة مقدمة الع
أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناء على عروض 
الشراء المشار إليها من خالل األسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين على 
أن يتم رد نفس هذه العدد من األسهم للمساهمين الرئيسيين من خالل زيارة 

المصدر.يشار إلى أن مجلس إدارة بايونيرز القابضة رأس المال 
لالستثمارات المالية، اعتمد مطلع مارس الجاري دراسات القيمة العادلة 

شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية والمعدة من المستشار المالي  5لـ
، والتي تسعى إلى "FACTالمستقل شركة األعمال واالستشارات المالية "

بالمائة.يأتي ذلك بناءً على  90جموعاتها المرتبطة بها حتى رفع نسبتها وم
قرار مجلس إدارة بايونيرز، في أكتوبر الماضي، بتقديم عروض شراء 
بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتها المرتبطة 

بالمائة من رأسمال الشركات التالية: "الجيزة العامة للمقاوالت،  90حتى 
حدة لإلسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاوالت، القاهرة لإلسكان المت

والتعمير، الكابالت الكهربائية المصرية"، مع استمرار قيد أسهم هذه 
الشركات المستهدفة بالبورصة.وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية وليد ذكي، لـ"مباشر"، إن 

جلس اإلدارة قرر تقسيم الشركة إلى ثالث شركات، الفتاً إلى أن لجنة م
االستثمار بالشركة أوصت بزيادة نسب االستثمار في بعض الشركات 

بالمائة من رأسمالها.وأوضح أن الشركات  90التابعة المقيدة حتى نسبة 
بالمائة من أسهم رأسمالها، هي  90المستهدف الوصول إلى نسبة تملك 

العامة للمقاوالت والتي نمتلك مع مجموعة مرتبطة نسبة مساهمة  الجيزة
بالمائة، والمستهدف االستحواذ على حصة إضافية  44.59في بنحو 

بالمائة في أسهم رأسمال المتحدة  38.16بالمائة، نمتلك نحو  45.41لـ
 55.74لإلسكان وتستهدف االستحواذ على حصة إضافية لـ

في أسهم رأسمال الصعيد العامة للمقاوالت بالمائة.وأضاف: "كما نمتلك 
بالمائة، وتستهدف االستحواذ على  34.26واالستثمار العقاري نسبة 

بالمائة.وتابع: "تمتلك بايونيرز القابضة  52.32حصة إضافية تقدر بنحو 
بالمائة في أسهم  80.58لالستثمارات المالية مع مجموعتها المرتبطة نحو 

والتعمير، وتستهدف االستحواذ على حصة رأسمال القاهرة لإلسكان 
بالمائة، كما تمتلك حصة في أسهم رأسمال الكابالت  9.42إضافية لنحو 

بالمائة وتستهدف االستحواذ على  68.15الكهربائية المصرية بنحو 
بالمائة".يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً  21.85حصة إضافية لنحو 

، مقابل 2019من يناير حتى سبتمبر مليار جنيه خالل الفترة  1.23بلغت 
، مع 2018مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من  821.6أرباح بلغت 

األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت 
مليون جنيه خالل التسعة أشهر األولى من  120.9الشركة خسائر بلغت 

يه بالفترة المقارنة من العام مليون جن 9.8العام، مقابل أرباح بلغت 

 المصدر:مباشر الماضي.

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 شهور 3المناطق الحرة تطالب الحكومة بإلغاء مقابل حق االنتفاع لمدة 

يجهز عدد من مستثمري المناطق الحرة مذكرة بالمشكالت التي طرأت 
الوزراء للمساهمة على مصانعهم بسبب أزمة كورونا لرفعها إلى رئيس 

فى حلها حتى تتمكن المصانع من عودة العمل بكامل طاقتهم االنتاجية، 
حسبما ذكرت صحيفة البورصة.وتضمنت المذكرة عددا من المطالب جاء 
فى مقدمتها إلغاء اإليجارات التي تدفع للهيئة العامة لالستثمار )مقابل حق 

ئب والتأمينات التى تدفعها أشهر وإعادة النظر فى الضرا 3االنتفاع ( لمدة 
الشركات، باإلضافة إلى فتح السوق المحلى لتسويق منتجاتهم كبديل للسوق 
التصديري.ويعتبر المستثمرون أن المناطق الحرة من أكثر المناطق 

% من إنتاجها لألسواق 80المتضررة من أزمة كورونا إللزامها بتصدير 
ول الطلبات التصديرية بسبب الخارجية فى الوقت التي أوقفت فيه تلك الد

استمرار األزمة.وقال المهندس محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمرى 
المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن المنطقة تواجه حالة ركود بسبب تراجع 
الطلبات التصديرية مع استمرار أزمة كورونا.وأضاف الجيار لـ 

قابل حق االنتفاع أن وزارة االستثمار كانت رفعت قيمة م” البورصة“
دوالرات حاليًا  5دوالر للمتر المربع سنويًا إلى  2.5للقطاع الصناعي من 

وطالب .% سنويًا15ص على زيادتها بنسبة بجانب استحداث مادة تن
أشهر لحين استقرار  3مجلس الوزراء بوقف سداد مقابل حق االنتفاع لمدة 

االنتاجية، باإلضافة إلى الوضع وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها 
مراجعة جميع القرارات التى اتخذتها الدكتورة سحر نصر وزيرة 
االستثمار سابقًا.وكانت هيئة االستثمار أقرت زيادة مقابل حق االنتفاع 
للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة قفط بداية مطلع العام 

 9للقطاع الصناعى ودوالرات للمتر المربع  5، لتصبح 2020الجاري 
 28دو?راً لنشاط السيارات المستعملة و 18دوالرات للتخزين والخدمى و

دو?راً للمبانى الجاهزة.وقال خالد بحيري عضو جمعية مستثمري المنطقة 
الحرة فى بورسعيد إن التحديات التي تواجه الصناعة حاليًا معقدة وتحتاج 

بيرا من المصانع على إلى تكاتف الدولة والشركات.وأضاف أن عددا ك
وشك اإلغالق بسبب توقف الطلبات التصديرية من قبل الدول األوربية، 
لذلك سنطالب الهيئة العامة لالستثمار بالسماح لشركات المناطق الحرة 
بدخول السوق المحلي لحين تحسن األوضاع فى األسواق الخارجية.وقال 

تثمارية ببورسعيد، مجدي كمال، مدير جمعية المستثمرين بالمنطقة االس
مصانع أغلقت بسبب توقف طلبات التصدير لألسواق األمريكية،  5إن 

 المصدر: جريدة البورصةواألوروبية نتيجة إغالق عدد من الدول موانيها.

الحكومة توضح للتجارة العالمية أسباب استمرار رسوم إغراق واردات  
 الحديد 

العالمية، بأسباب فرض رسوم  أبلغت وزارة الصناعة المصرية منظمة التجارة
« البيليت»إغراق على واردات مصر من حديد التسليح كمنتج نهائى، وخامات 

، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.ومن أبرز 2019سنوات اعتباراً من أكتوبر  3لـ
األسباب التى ذكرتها وزارة الصناعة، ارتفاع وتيرة تحول المصانع من األرباح 

، 2018% فى النصف األول لعام 295لت من نمو بنسبة إلى الخسائر، إذ تبد
% فى النصف الثانى من العام، مع بلوغ المخزون ذروته 195إلى خسائر بنسبة 

%.ووفقًأ لتقرير وزارة الصناعة، الذى رفعته إلى منظمة التجارة 359بواقع 
 2017، على الفترة بين 2019مارس  28العالمية، بدأت الوزارة تحقيقاتها فى 

شرائح زمنية متساوية، وربطت فترة المقارنة على  4وتم تقسيمها إلى  2018و
، وكشفت نتائج التحقيق، 2017أساس نتائج األعمال فى النصف األول من عام 

أدلة على تضرر الصناعة من زيادة الوارادت، وهو ما أضعف موقفها المالى 
واردات.ووفقًا للتقرير، بشدة، وأكدت أن الصناعة غير آمنة إذا ما استمر تزايد ال

 

 إرجاء طرح شركة طاقة عربية فى البورصة بسبب كورونا

أرجأت شركة طاقة عربية إحدى الشركات التابعة مجموعة القلعة 
خطتها لطرح حصة من أسهمها فى البورصة قبل  (CCAPالقابضة )

إلى وقت آخر، وفق ما ذكرته  2020نهاية الربع الثانى من عام 
الصلة من الطرح، إن الشركة صحيفة البورصة.وقالت مصادر قريبة 

كانت تخطط لطرح حصة من أسهمها بالبورصة قبل نهاية الربع الثانى 
لكن هذا لن يتم فى ظل حالة التراجعات التى تشهدها البورصات 
العالمية وعدم وضوح الرؤية لدى العديد من المستثمرين األجانب 
والخسائر بسبب انتشار فيروس كورونا.وأوضحت المصادر، أن 

% من أسهم الشركة 25الشركة كانت تخطط لطرح حصة تبلغ نسبتها 
مليار جنيه، بشكل مبدئى.وأشارت  1.2بقيمة تتراوح بين مليار و

المصادر إلى أن خطة الطرح فى البورصة كانت تتضمن تخارج 
جزئى لمجموعة من المستثمرين عالوة على زيادة رأسمال.وقامت 

ين شركة جرانت ثورنتون شركة طاقة عربية في وقت سابق بتعي
لالستشارات المالية عن األوراق المالية لتحديد القيمة العادلة للسهم.كما 
عينت الشركة مكتب ذو الفقار للمحاماة لتقديم ا?ستشارات القانونية 
للصفقة بجانب المجموعة المالية هيرميس واتش اس بى سى 

لقلعة مستشارين ماليين للطرح.وكان أحمد هيكل رئيس مجموعة ا
المالكة للشركة، قد قال فى تصريحات سابقة خالل شهر يناير الماضى، 

% من شركة طاقة عربية خالل شهر 30إن المجموعة تخطط لطرح 
طاقة “ن أسهم % م55أبريل وتمتلك شركة القلعة لالستثمارات المالية 

 المصدر: ايكونومى بلس.وفقاً لهيكل” عربية

مليار جنيه لمواجهة المخاطر  13.2البنوك ترفع احتياطياتها  
 والمتطلبات القانونية 

مليار جنيه خالل  13.2رفعت البنوك المصرية احتياطياتها بأكثر من 
مليار جنيه بنهاية يناير الماضى  251.8آخر ستة شهور، لتصل إلى 

، وفق ما نشرته 2019مليار بنهاية يوليو  238.6مقابل 
ى من القاعدة الرأسمالية وال المال.واحتياطيات البنوك هى جزء أساس

يجوز التصرف فيها إال بإذن من البنك المركزى، وتستخدمها البنوك 
فى عدة أوجه من بينها زيادة رأس المال المدفوع وقت الحاجة.وتنقسم 

من صافى  10احتياطيات البنوك إلى احتياطى عام ويتم احتجاز %
واالحتياطى الرأسمالى  أرباح البنك القابلة للتوزيع خالل العام لتغذيته،

الذى يتمثل فى حصيلة بيع األصول الثابتة )األرباح الرأسمالية( 
ويستخدم فى تدعيم القاعدة الرأسمالية.بجانب االحتياطى التدعيمى 
والذى يستخدم أيًضا فى دعم القاعدة الرأسمالية وزيادة رأس المال 

الذى يتم  المدفوع وقت الحاجة، واحتياطى المخاطر البنكية العامة
تكوينه بتعليمات البنك المركزى لمقابلة مخصص خسائر االضمحالل 
لذات السنة، ومخصص القروض والسلفيات وفقًا للجدارة االئتمانية، 

الذى تم إقراره منذ مطلع  «IFRS9»ومخاطر المعيار المحاسبى 
من إجمالى المخاطر االئتمانية المرجحة وذلك من  1بواقع % 2018

بعد الضريبة.وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة صافى الربح 
بنك قناة السويس والخبير المصرفى، إن االحتياطيات التى تقوم البنوك 
بتكوينها تسهم فى مواجهة المخاطر المحتملة، الفتًا إلى أن الزيادة التى 

، «المال»فى تصريحات لـ -حدثت خالل الفترة الماضية طبيعية.وأشار
ى فبراير الماضى ومارس الحالى اللذين ارتفعت حول توقعات شهر

إلى أن الوضع غير  -فيهما المخاطر بشكل عام بسبب فيروس كورونا



 

 

ألف طن فى النصف  696.2سجلت واردات مصر من الحديد والبيليت، نحو 
ألف طن فى النصف الثانى بانخفاض  607.9، تراجعت إلى 2017األول من 

ألف طن فى النصف  895%، وارتدت الواردات مرة أخرى نحو الزيادة إلى 13
، كما ارتفعت 2017ل من %، مقارنة بالنصف األو29بنمو  2018األول من 

ألف طن بزيادة  904.1، لتسجل 2018الواردات مجدًدا فى النصف الثانى من 
.نتيجة لذلك، جاء نمو واردات الحديد 2017% عن النصف األول من 30

، 2018% من نمو اإلنتاج المحلى فى النصف األول من 11والبيليت أعلى 
ت به الوزارة على زيادة % فى النصف الثانى من العام نفسه، واستدل12و

المخزون وانخفاض أعمال المصانع المحلية.وارتفعت مبيعات المصانع المحلية 
والنصف األول من  2017% خالل النصف الثانى من عام 7% و24بنسبتى 

، وخالل النصف 2017على التوالى، مقارنة بالنصف األول من  2018عام 
فى الواردات، انخفضت المبيعات وبالتزامن مع الزيادة  2018الثانى من عام 

.وخالل النصفين األول 2017%، مقارنة بالنصف األول من 2المحلية نحو 
، وبالتزامن مع الزيادة التدريجية فى الواردات، انخفضت 2018والثانى من عام 

% على التوالى، مقارنة 8%، و6الحصة السوقية للمبيعات المحلية بنسبة 
رغم زيادة حجم السوق.وخالل الفترة نفسها، ، 2017بالنصف األول من عام 

% على التوالى بالتزامن مع 8% و10زادت الحصة السوقية لمبيعات المدرفلين 
% على التوالى خالل 22% و12الزيادة فى حصة السوق من الواردات بنسبة 

فترتى المقارنة، واعتبرت وزارة الصناعة أن الزيادة فى الواردات، أثرت سلبًا 
السوقية لمبيعات الصناعة المحلية لصالح الحصة السوقية لمبيعات  على الحصة

مقارنة  2017% خالل النصف الثانى من عام 23المدرفلين.وزاد اإلنتاج 
% خالل النصفين األول والثانى من 16بالنصف األول من العام نفسه، وارتفع 

رنة ، وإن كان قد تباطأ مقا2017مقارنة بالنصف األول من عام  2018عام 
.رغم استقرار الطاقة اإلنتاجية خالل فترة تضرر 2017بالنصف الثانى من عام 

المصانع المحلية من الواردات، زادت القدرة التشغيلية خالل الفترة نفسها بمعدل 
الزيادة فى اإلنتاج نفسه، وارتفعت نسبة التشغيل خالل النصف الثانى من عام 

% خالل النصفين 16وبنسبة  2017مقارنة بالنصف األول من عام  2017
، مسجلة 2017، مقارنة بالنصف األول من عام  2018األول والثانى من عام 

.واعتبرت هيئة التحقيق، أن طبيعة 2017تباطؤاً مقارنة بالنصف الثانى من عام 
الصناعة تعني أن الزيادة فى اإلنتاج إلزامية، فى ظل عدم قدرتها على التوقف ثم 

ان، مما يتسبب فى خسائر فادحة للصناعة، لذا ال يمكن اعتبارها إعادة تشغيل األفر
ً مع انخفاض المبيعات وزيادة  مؤشراً إيجابيًا على نمو الصناعة، خصوصا
المخزون.وكشفت نتائج التحقيق أن المخزون المتراكم خالل النصف األول من 

عدالت زاد، نتيجة الزيادة اإللزامية فى اإلنتاج، ومع ذلك فإن م 2019عام 
التشغيل أكثر قليالً من ثلث الطاقات المتاحة.وفى فترة التحقيقات التى أجراها 

% خالل 9جهاز مكافحة الدعم واإلغراق بوزارة الصناعة، ارتفعت العمالة بنسبة 
% 9، و2018% النصف األول من عام 8، و2017النصف الثانى من عام 

، 2017ف األول نصف عام النصف الثانى من العام نفسه، وذلك مقارنة بالنص
% 6% و7% و13كما زادت اإلنتاجية لكل عامل خالل فترة التحقيق بواقع 

والنصف الثانى  2018والنصف األول من  2017خالل النصف الثانى من عام 
.ووفقًا لتقرير 2017من العام نفسه على التوالى، مقارنة بالنصف األول من عام 

إلى  2017عة فى النصف األول من عام وزارة الصناعة، تبدلت خسائر الصنا
، بقفزات 2018أرباح فى النصف الثانى من العام نفسه، والنصف األول من 

% على التوالى.وخالل النصف الثانى من عام 279و 179تصل نسبتها إلى 
، ونتيجة ألزمة تزايد حدة الواردات، عادت أرباح الصناعة للتحول إلى 2018

، 2017لتى تكبدتها خالل النصف األول من عام خسارة، لكن أكثر من تلك ا
، ارتفعت مخزونات الحديد 2017%، وفى النصف الثانى من عام 195وبلغت 
، فى حين انخفضت بنسبة 2017% مقارنة بالنصف األول من عام 19بنسبة 

، مقارنة بالنصف األول من عام 2018% خالل النصف األول من عام 13
، إذ 2018وتها فى النصف الثانى من عام .ووصلت أزمة المخزون ذر2017

، مع زيادة الواردات بشكل، 2017%، مقارنة بالنصف األول من 359ارتفعت 
وهو ما أكد استنتاجات هيئة التحقيق بأن الزيادة فى اإلنتاج ليست مؤشًرا إيجابيًا 
بل كانت المصانع مضطرة إلى زيادة اإلنتاج بسبب عدم قدرتها على إيقاف 

  األفران.

واضح تماًما بسبب األزمة االقتصادية التى يشهدها العالم وتلقى بظاللها 
على خطط جميع المؤسسات المالية.فى سياق متصل، فقد المركز 

ه خالل يناير الماضى، ليتراجع مليار جني 25.5المالى للبنوك نحو
تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل  5.831للشهر الثانى، ويسجل 

تريليون بنهاية ديسمبر السابق عليه، وفقًا لتقارير البنك  5.856
المركزى.وجاء التراجع على مستوى األصول نتيجة انخفاض أرصدة 

مليار جنيه  268.5البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج لتصل إلى 
 15، بهبوط 2019مليار بنهاية ديسمبر  283.9بنهاية يناير، مقابل 

 6.7مليارا تقريبًا.وهبطت أرصدة اإلقراض والخصم للعمالء بنحو 
تريليون فى يناير، وتراجعت أيضا  1.883مليار جنيه، لتصل إلى 

 413.16مليار بنهاية يناير، مقابل  407.13األصول األخرى إلى 
، وانخفضت أرصدة البنوك المحلية 2019يه بنهاية ديسمبر مليار جن

 1.028مليار جنيه لتصل إلى  113.06لدى البنوك فى مصر بنحو 
تريليون جنيه بنهاية يناير.وارتفعت أرصدة األوراق المالية 

تريليون جنيه بنهاية  2.189واستثمارات البنوك فى األذون لتصل إلى 
 117، بزيادة 2019اية ديسمبر تريليون بنه 2.072يناير مقابل 

مليارا .وعلى مستوى الخصوم، انخفضت التزامات المصارف 
مليار جنيه لتصل إلى  6.9المصرية قبل البنوك فى الخارج، بنحو 

مليار بنهاية يناير، كما هبطت التزامات البنوك قبل البنوك  113.11
 58.3مليار جنيه بنهاية يناير بتراجع  165.7فى مصر لتصل إلى 

 155.8مليار، وانخفض بند السندات والقروض طويلة األجل إلى 
مليار.وارتفعت الخصوم األخرى بنحو  3.2مليار جنيه بتراجع قدره 

مليارات  10، وزادت الودائع بنحو 628.08مليار جنيه إلى  26.2
 المصدر: المالتريليون. 4.232جنيه إلى 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

حزمة التحفيز األمريكية بعد خالف بين المشرعين فشل تمرير 
  بالكونجرس

نشب خالف بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس 
األمريكي من شأنه العصف بتمرير خطة التحفيز أكبر اقتصاد في العالم 
من تداعيات الكورونا.وسيطرت حالة من عدم اليقين حول خطة اإلنقاذ 

تريليوني دوالر بعد ساعات من رفض الديمقراطيين في المقترحة بقيمة 
مجلس الشيوخ تمرير حزمة التحفيز الهائلة في تصويت مساء أمس 
األحد.وتحول الوضع من التساؤل حول موعد توصل المشرعين من كال 
الحزبين إلى اتفاق لتقديم إعانات وسط آثار وباء كورونا المدمرة على 

ال ما إذا كان سيتم تمريرها من عدمه.وقام االقتصاد األمريكي، إلى السؤ
زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ األمريكي "ميتش ماكونيل" بتكثيف 
الضغوط على الديمقراطيين باألمس من أجل حزمة اإلنقاذ االقتصادي 
الموجهة إلى دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة والعاطلين عن العمل 

كونيل" إحراء تصويت إجرائي آخر وحتى الحكومات المحلية.وأعلن "ما
على الحزمة التحفيزية المقترحة في وقت الحق من اليوم.في حين أوضح 
زعيم األقلية في مجلس الشيوخ " تشاك شومر" أنه يعتقد أن هناك فرصة 
جيدة للتوصل إلى اتفاق لكن ليس هناك حاجة لمواعيد مصطنعة، مع 

من المرجح أن تستمر المحادثات اإلشارة إلى أن هذه المهمة سيتم إتمامها.و
حول خطة اإلنقاذ، حيث قالت رئيسة مجلس النواب األمريكي "نانسي 
بيلوسي" إن المجلس سيكتب مشروع القانون الخاص به.وتشمل خطة 

دوالر لألفراد في الطبقة المتوسطة أو  1200اإلنقاذ مدفوعات بقيمة 
ن الرئيس دوالر لكل طفل.وكا 500لألزواج باإلضافة إلى  2400

األمريكي دونالد ترامب ذكر في تصريحات سابقة أن إدارته سوف تطلب 
ً من أجل دعم  من الكونجرس األمريكي تمرير خطة اإلنقاذ سريعا

  المتضررين من الكورونا.

  % لالقتصاد العالمي بسبب الكورونا1"جولدمان ساكس" يتوقع انكماشاً 

د العالمي خالل العام الحالي؛ يتوقع بنك "جولدمان ساكس" انكماش االقتصا
دولة حتى اآلن.وقال  167بفعل فيروس "كورونا" الذي تفشى في نحو 

البنك االستثماري خالل مذكرة بحثية نقلتها وكالة "رويترز"، أمس األحد، 
بالمائة خالل  1إنه يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنحو 

تراجعاً اقتصادياً أكثر حدة عند المقارنة  .وتمثل هذه التقديرات2020عام 
.وكانت الحكومات 2008مع العام التالي لألزمة المالية العالمية عام 

العالمية قد اتخذت إجراءات غير مسبوقة الحتواء تفشي فيروس كورونا، 
والتي تهدد بإثارة انكماش اقتصادي عالمي.وأوضحت المذكرة البحثية أن 

تمثل تقييداً  -ل أكثر تحديداً االستجابة لهذه األزمة أو بشك -أزمة الكورونا 
ً في تار ً للنشاط االقتصادي غير مسبوقا ويرى .يخ ما بعد الحربفعليا

"جولدمان ساكس" أن الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات المتقدمة 
سوف ينكمش بشكل حاد للغاية في الربع الثاني من العام الجاري بما في 

 بالمائة في الواليات المتحدة.  24نحو ذلك هبوطاً ب

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 5,990.00 -2.94% السعودية
 DFMGI 1,704.00 -0.62% دبي

 ADI 3,442.00 -3.11% ابوظبي
 MARKET-IXP 512,900.00 2.08% الكويت

 BSEX 4,865.00 2.56% البحرين

 GENERAL 8,259.00 -3.85% قطر

 MASI 9,953.00 3.58% المغرب
 TUN20 6,200.00 1.00% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 18,591.93 -3.04% أمريكا
 S&P 500 2,237.40 -2.93% أمريكا

 NASDAQ 6,860.67 -0.27% أمريكا

 FTSE 100 4,993.89 -3.79% لندن

 DAX 8,741.15 -2.10% أمانيا
 Nikkei 225 18,092.35 7.13% اليابان

 %0.52 1,572.90 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %2.62 28.18 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.39 1.79 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. 83.9 %142.1 7.36 شراء 2,714.7 3.04

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %285.3 20.23 شراء 2,852.1 5.25 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 
 ايجيترانس

 0.6 0.7 5.9 5.9 %53.0 9.18 شراء 187.3 6.00

 

 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 حفر االبار العربية لمقاوالت

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 

 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم 1.000 االلومنيوم العربية

 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم 1.500 دلتا للطباعة والتغليف

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

 12/04/2020 07/04/2020 سنت للسهم 55 المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(

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

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

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 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

 سماد مصر )ايجيفرت( 24/03/2020
ميدان مصطفى محمود  –شارع وادى النيل  2فى العنوان الكائن بالدور السادس بالعقار رقم  عادية

 الجيزة -المهندسين  –

 الجيزة -الدقي  –شارع نادي الصيد  36بمقر الشركة الرئيسي  عادية والسياحى يوتوبيا لالستثمار العقارى 24/03/2020

25/03/2020 
فاركو  -االسالمية لالدوية والكيماويات 

 لألدوية

)فاركو لالدوية( الكائن بمقر الشركة االسالمية لالدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية  عادية

 االسكندرية -العامرية -طريق االسكندرية الصحراوى 31بالكيلو 

 الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 25/03/2020
 –عمارات رامو شارع عمر بن الخطاب من طريق النصر  12بمقر الشركة الكائن في  عادية

 مدينة نصر القاهرة



 

 

 (EGX 30 index) 30جي إكس  لشركات المكونة لمؤشر إيا

 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 64.0 -1.14 22.89- 5,962,346 387,563,008 87.10 51.20 43.47% 

ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 11.25 -1.40 25.60- 4,116,464 49,732,612 18.78 9.99 7.34% 

مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
EKHO 0.97 0.31 24.81- 1,305,520 1,286,865 1.59 0.82 5.25% 

القابضة المصرية 

 الكويتية
TMGH 5.50 3.58 32.10- 5,483,492 31,113,648 12.00 4.04 4.31% 

 HRHO 8.25 2.74 50.78- 4,950,265 41,828,512 20.60 6.54 4.03% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
SWDY 7.34 7.78 34.52- 8,319,369 62,666,036 16.87 5.24 3.98% 

بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CLHO 4.40 -1.79 24.40- 3,435,569 15,665,888 7.06 3.78 2.94% 

 CIEB 32.99 3.09 24.16- 299,470 9,949,857 48.10 31.06 2.68% المصرية لالتصاالت
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 6.29 3.11 26.86- 3,439,322 22,007,858 13.80 5.13 2.20% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.80 -1.06 42.15- 21,086,183 61,218,692 6.07 2.40 2.20% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
ETEL 10.19 8.52 0.10- 1,535,694 15,531,554 15.30 7.40 2.10% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

ISPH 7.50 5.34 21.05- 1,222,843 9,095,967 11.45 5.99 1.99% 

 CIRA 10.00 -1.96 27.95- 831,950 8,473,535 14.00 9.50 1.85% ابن سينا فارما
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
ORAS 65.99 7.86 34.02- 192,671 12,956,702 111.00 50.05 1.68% 

شركة مستشفي 

 كليوباترا
OCDI 8.40 7.42 36.51- 2,138,168 18,190,368 18.00 6.10 1.62% 

 CCAP 1.07 9.18 56.50- 25,572,577 28,054,216 4.22 0.81 1.49% بالم هيلز للتعمير
مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 3.32 5.73 85.79- 5,758,195 19,745,144 9.73 2.61 1.32% 

اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

SKPC 5.29 4.96 40.89- 2,691,286 14,378,259 18.43 4.44 1.24% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد
PHDC 1.02 9.22 41.94- 15,273,066 15,435,660 2.87 0.79 1.19% 

االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 1.93 10.61 46.71- 2,248,429 4,334,799 6.27 1.41 1.12% 

سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
AUTO 1.62 0.00 57.26- 744,363 1,241,431 5.14 1.44 1.05% 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 2.70 1.12 48.67- 6,147,362 16,962,936 7.65 2.38 0.80% 

 ESRS 5.25 3.75 49.03- 4,553,462 24,481,788 18.38 4.06 0.79% اوراسكوم للتنمية مصر

 ORHD 2.41 -1.23 63.48- 4,862,632 12,143,441 7.92 2.01 0.78% إعمار مصر للتنمية

 EMFD 2.55 2.41 10.21- 3,009,465 7,875,426 3.72 2.13 0.73% حديد عز
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.31 1.29 42.36- 71,359,538 22,736,060 0.75 0.28 0.62% 

المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 1.26 9.95 47.50- 3,005,363 3,720,445 3.25 0.96 0.51% 

مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
EGCH 3.04 7.04 43.28- 1,231,920 3,858,743 6.80 2.43 0.39% 

الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
PORT 0.40 0.25 33.55- 11,061,608 4,516,641 0.85 0.35 0.25% 

الحديد والصلب 

 المصرية
DSCW 0.79 3.96 54.87- 18,815,877 14,986,314 1.66 0.68 0.11% 

 بالدوالر* السهم يتداول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 توييح
 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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