
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

25/03/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 9,770.48 -2.76% -25.05% 618,210,176 194,538,448 258,995,257,344 (EGX 30مؤشر )

 1,282.38 -1.27% -40.35% 685,495,232 222,882,075 318,548,836,352 (EGX 50مؤشر )

 905.15 0.04% -29.15% 113,059,072 59,570,816 152,017,354,752 (EGX 70مؤشر )

 1,002.01 -0.96% -41.99% 731,269,248 254,109,264 411,012,595,712 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  مساهمو الملتقى العربي لالستثمارات يعتمدون توزيعات
 األرباح

 عمومية إنكوليس تعتمد مشروع توزيعات األرباح 

 “يتعاقدان على ” السويدي للتجارة”و” إيه بي بي مصر
 الفرعية” 2توشكي “مشروع تغذية محطة 

  الرقابة تتلقى مذكرة طرح صكوك طلعت مصطفى بقيمة ملياري
 جنيه 

 أشهر فترة  6البنك المركزي يتيح تسهيالت بأجل عامين و
 سماح ضمن مبادرة السياحة 

 “1.026ارتفاع صادرات القطاع إلى ”:التصديري لمواد البناء 
 مليار دوالر خالل شهرين 

 خفضة أيمن سليمان: الصندوق السيادى يجهز الفرص من
 المخاطر للترويج عقب انتهاء كورونا

 «مصر من بين االقتصادات التى ستعانى إذا استمرت «: موديز
 االضطرابات العالمية 

  هشام عز العرب: صالبة االقتصاد المصري أهم من أرباح
 البنوك 

  ترامب يدرس تقليص اإلغالق قريبا رغم تفاقم تفشي كورونا 

  2020دوالرا في  12باركليز يخفض توقعات سعر النفط 
 بسبب أزمة كورونا 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 55 119 3 

  

 انواع المستثمرين 

 

 

 

 

54
5

1,
24

4

79
3

1,
09

1

76
3

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500
M

ill
io

n
s

Turnover Close

,  مصريين 
79.13%

,  عرب 
1.94%

,  أجانب
18.93%

,  مؤسسات
97.68%

,  أفراد
2.31%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة

 مساهمو الملتقى العربي لالستثمارات يعتمدون توزيعات األرباح

، إن الجمعية العامة (AMIAقالت شركة الملتقى العربي لالستثمارات )
العادية وغير العادية وافقت على توزيعات أرباح على المساهمين بقيمة 

مليون جنيه على حصتين، عن العام الماضي.وأضافت الشركة في  60
مصر، اليوم الثالثاء، أنه بذلك يكون نصيب السهم في بيان لبورصة 

جنيه للسهم الواحد، في صورة توزيعات  2توزيعات أرباح العام بواقع 
" 22-5-4نقدية.وذكرت الشركة أن الجمعية وافقت على تعديل المادة "

من النظام األساسي للشركة.كما وافقت العمومية على عقود معاوضة مع 
مليون جنيه، في صورة تأجير  400ر التمويل بقيمة شركة التوفيق للتأجي

مليون جنيه أرباحاً  60تمويلي وتخصيم.وكان مجلس إدارة اقترح توزيع 
مليون جنيه وحصة ثانية  15على المساهمين، ويشمل التوزيع حصة أولى 

مليون جنيه  60مليون جنيه.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت  45
، 2019ير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون االول خالل الفترة من ينا
، مع األخذ في االعتبار 2018مليون جنيه في  40.48مقابل أرباح بلغت 

حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 
مليون جنيه في  574.5مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  620.77

، تراجعت أرباح 2019قلة خالل .وعلى مستوى األعمال المست2018
مليون جنيه في  36مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  31.4الشركة إلى 

 المصدر:مباشر.2018

 عمومية إنكوليس تعتمد مشروع توزيعات األرباح

 -اعتمدت الجمعية العامة العادية لـ شركة الدولية للتأجير التمويلي  
السنة المالية المنتهية  مقترح توزيعات األرباح عن (ICLEإنكوليس )

، حيث بلغت قيمة األرباح المقترح توزيعها نحو 31/12/2020
% من 5جنيه، على أن توزيع على المساهمين بنسبة  276,750,511
مليون جنيه.كما اعتمدت الجمعية التي عقدت بتاريخ  50رأس المال بقيمة 

سالفة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة عن الفترة  24/03/2020
الذكر، فضاًل عن تجديد عضوية مجلس اإلدارة لدورة انعقاد جديدة، وفقًا 
لبيان البورصة المصرية.وفي ذات السياق وافقت الجمعية العامة غير 

-22-19-5-3العادية المنعقدة بالتاريخ ذاته الموافقة على تعديل المواد )
فترة من ( من النظام األساسي للشركة.عن القوائم المالية لل62-66
، حيث أظهرت النتائج تحقيق صافي 31/12/2019إلى  01/01/2019

جنيه، في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح  92,675,806ربح مجمع 
إلى  01/01/2018جنيه خالل الفترة من 107,074,040

 50، وقد أوصي توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 31/12/2018
غرض الشركة يتمحور حول العمل في مليون جنيه .تجدر اإلشارة إلى أن 

، ويجوز 95/1995مجال التأجير التمويلي وفقاً للمادة الثانية من القانون 
للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل غرضها فى أطار أحكام قانون 
االستثمار ، كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في 

تثمار بشرط موافقة الهيئة العامة مشروعات فرعية خارج قانون االس
 لالستثمار.

يتعاقدان على مشروع تغذية ” السويدي للتجارة”و” إيه بي بي مصر“
 الفرعية” 2توشكي “محطة 

تعاقدت كل من شركة إيه بي بي مصر للشبكات الكهربائية والسويدي 
الفرعية بوحدات  2إليكتريك للتجارة والتوزيع على تغذية محطة توشكى 

تحويل عالية الجهد مزودة بنظام عزل غازي.وأفادت شركة إيه بي بي في 

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

  14.78   38.99  موبكو
  9.99   38.21  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

  9.98   1.76  العربية وبولفارا
  9.98   22.16  الوطنية لالسكان

  9.97   9.82  الملتقى العربي لالستثمارات

 

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

 -10.00   450.01  العز الدخيلة للصلب
 -10.00   7.20  العامة الستصالح األراضي

 -10.00   6.39  مصر لألسواق الحرة
 -9.99   6.49  بى بى اى القابضة لالستثمارات المالية

 -9.96   4.97  اسمنت سيناء

  

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

  61.99   215,153,200  البنك التجاري الدولي
  11.90   68,163,160  ايسترن كومباني

  0.78   37,559,856  دايس
  9.70   28,850,286  ايديتا

  2.84   28,828,078  مدينة نصر لالسكان

 

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

  0.78   47,062,919  دايس
  0.31   39,429,132  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.05   17,559,704  القلعة
  0.99   14,194,873  بالم هيلز

  2.84   10,134,983  مدينة نصر لالسكان

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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بيان صادر عنها، أن التعاقد يشمل أيضاً توفير مفاعالت تحويلية لضمان 
اءة اإلمداد الكهربائي ضمن الخطة االستراتيجية الموضوعة لتوشكى كف

ً بالمتطلبات المتزايدة على مصادر الطاقة في ظل النمو  وإلحاقا
السكاني.وقالت، إن هذا المشروع الضخم يمثل إحدى الخطوات الجادة 
التي تتخذها مصر لتحقيق استراتيجيتها في التحول إلى مركز إقليمي لتبادل 

الكهربائية مع دول أفريقيا وأوروبا، إذ تشهد المرحلة الثانية من  الطاقة
 300المشروع أعمال ربط كهربائي بين مصر والسودان بقدرة 

ميجاوات.وصرح محمد الحسيني، المدير التنفيذي للشركة بمصر وشمال 
شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في قطاعي الكهرباء والطاقة، “أفريقيا قائالً: 

ي اآلونة األخيرة إلى محور رئيسي للطاقة بالعالم بفضل حيث تحولت ف
وقال الحسيني، أن الدولة ”.امتالكها أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء

لم تكتفي بالطاقة المولدة من السد العالي فحسب، بل توسعت بمشروعاتها 
القومية الضخمة والتي أهلت مصر عن جدارة أن تصبح على رأس 

تعمل شركة إيه بي “وأضاف: ”.درة للكهرباء بالعالمكبريات الدول المص
بي للشبكات الكهربائية مصر والسويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع يد بيد 
على مدار سنوات عدة، واليوم، نسخر خبراتنا لتصميم حلول تكنولوجية 
غاية الدقة في إطار زمني محدود، حيث يعد هذا المشروع أحد أهم 

استراتيجيتنا التوسعية عبر قارة أفريقيا بأسرها بطاقة العالمات الفارقة في 
ً للبيان، فستشمل محطة ”.ميجا فولت امبير 1500إجمالية قدرتها  ووفقا

كيلوفولت لمحطات التحويل  500قواطع تيار بسعة  6الفرعية  2توشكي 
عالية الجهد ذات العزل الغازي والمقدمة ألول مرة من إيه بي بي للشبكات 

مصر، ليتفرد المشروع بكونه األول واألوحد على مستوى  الكهربائية
جمهورية مصر العربية القتنائه تلك التقنيات من حيث التركيب 

من لوحات تحكم معدنية  GISوالتشغيل.وتتكون محطات التحويل 
مضغوطة معزولة بالغاز تتضمن عناصر عالية الجهد مثل معدات الوصل 

تسمح باستخدام أمن في أقل األماكن والفصل للدوائر الكهربائية والتي 
بمفاعالت تحويلية ذات جهد  2اتساعاً.هذا وستمد الشركة محطة توشكى 

كيلوفولت، وهي أحد العناصر المحورية إلمداد المناطق السكنية  500
بمصادر طاقة مستقرة ذات كفاءة مشهودة تضمن بمهنيتها استحالة قطع 

ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة  التيار الكهربائي.ومن جانبه، علق مدحت
ألزمنا أنفسنا أن نعمل مع “السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع قائالً: 

ً من تقديم مصادر طاقة موثوقة  عمالقة التكنولوجيا العالمية لنتمكن سويا
ذات جودة فائقة لشبكات توزيع الكهرباء في مصر، ومن هنا، وقع اختيارنا 

بكات الكهربائية مصر والتي سارعت على شركة شركة اي بي بي للش
بتقديم حلولها الذكية وتقنياتها المبتكرة لتنال كامل ثقتنا كشريك للنجاح في 

المصدر:  ”خلق تعاون مثمر لالرتقاء بتكنولوجيا الكهرباء والطاقة في مصر.

 جريدة البورصة

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقابة تتلقى مذكرة طرح صكوك طلعت مصطفى بقيمة ملياري 
 جنيه 

تلقت هيئة الرقابة المالية، مذكرة المعلومات الخاصة بطرح 
اإلصدار المرتقب لصكوك تمويل مجموعة طلعت مصطفى الذي 
تتولى تنفيذه المجموعة المالية هيرميس للتصكيك، وفقا لـ 

رئيس اإلدارة المركزية حابي.وتوقع الدكتور سيد عبد الفضيل، 
للتمويالت بالهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات أن يتم 
الموافقة على اإلصدار خالل األسبوع الجاري.وأوضح أن اإلصدار 
يتمثل في صكوك اإلجارة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وسيتم 
طرحها على المؤسسات المالية واألفراد ذوي الخبرة والمالءة 

لمالية، وأن الصكوك المصدرة غير قابلة للتحويل ألسهم، ا
شهرا  57وستطرح لالكتتاب الخاص، وتقيد بالبورصة لمدة 

مليار جنيه.وأضاف أن مذكرة  2بإصدار واحد، بقيمة إجمالية 
 100المعلومات تضمنت أن الصك الواحد سيكون بقيمة اسمية 

ذات عائد متغير جنيه، تستهلك وفقا لجداول السداد واالستهالك، و
يحتسب بناء على صافي متوسط معدل العائد على أذون الخزانة 

معلن قبل  –يوما  182 –لستة أشهر، وفقا آلخر مزاد أذون خزانة 
بداية كل فترة عائد، مضافا إليه هامش.وتابعت المذكرة أنه سيتم 
مراجعة عائد أذون الخزانة كل ستة أشهر، ويصرف كل ستة أشهر 

سبتمبر المقبل، ويحتسب العائد للفترة األولى اعتبارا  30ابتداءا من 
من اليوم التالي لغلق االكتتاب.ولفتت مذكرة المعلومات إلى أنه سيتم 

بعد خصم كافة التكاليف  –تحويل حصيلة االكتتاب في الصكوك 
لصالح الشركة العربية للمشروعات  -والمصروفات والرسوم

المركز التجاري المملوك  والتطوير العمراني، في مقابل بيع
للشركة في مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة والمعروف باسم مول 
مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس، باعتباره األصل محل 

يناير الماضي كشف هشام طلعت مصطفى  20التصكيك.وفي 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى 

ه لبوابة حابي جورنال، عن عزم المجموعة القابضة، في تصريحات
طرح صكوك تمويل خالل أبريل المقبل، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن 
خطة الشركة لدخول سوق السندات والصكوك، الفتا إلى أن الشركة 

 تضع تنويع مصادر التمويل على رأس أولوياتها.



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

أشهر فترة سماح ضمن  6البنك المركزي يتيح تسهيالت بأجل عامين و
 مبادرة السياحة 

قرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بمنح تسهيالت ائتمانية، 
مليار جنيه، تسدد على مدة حدها  50ضمن مبادرة السياحة البالغ قيمتها 

شهر تبدأ من أ 6األقصى عامين، باإلضافة إلى فترة سماح ال تزيد عن 
تاريخ المنح يتم خاللها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب واألجور 
وااللتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.وخصص البنك 

مليار جنيه لتمويل الشركات  50مبلغ  2020المركزي، في يناير 
ادق والمنشآت السياحية التي ترغب في إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفن

العائمة وأساطيل النقل السياحي، وخفض نهاية األسبوع الماضي سعر 
% يحسب على أساس متناقص ضمن حزمة اإلجراءات 8عائد عليها إلى 

والتدابير التي اتخذها في مواجهة تداعيات كورونا.وأشار المركزي في 
خطاب موجه للبنوك حمل توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى 

 ت االئتمانية تمنح لألنشطة السياحية التالية:التسهيال

فنادق اإلقامة والمشروعات السياحية )باستثناء تلك المقامة بغرض  –
 البيع(.

 خدمات وكاالت السفر والحجز والرحالت السياحية. –

 النقل السياحي البري.-

 المطاعم واألنشطة الترفيهية في المناطق السياحية. –

 النقل الجوي للركاب. –

وشدد البنك المركزي، على أن يتم منح التسهيالت وفقا للدراسة االئتمانية 
 المصدر: حابى المعدة لكل عميل من قبل البنك.

أيمن سليمان: الصندوق السيادى يجهز الفرص منخفضة المخاطر 
 للترويج عقب انتهاء كورونا

يعكف الصندوق السيادى المصرى على استغالل فترة توقف االستثمار 
واألعمال الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم على إعداد قائمة 
بأفضل الفرص االستثمارية منخفضة المخاطر فى السوق المحلية لتكون 
جاهزة للعرض على أصحاب رؤوس األموال عقب تجاوز المعركة 

روس.وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، إنه الراهنة مع الفي
يعمل حاليا على إعداد خطة الستعادة الثقة فى االقتصاد المصرى بعد 

فى تصريحات خاصة  –تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة.وأوضح 
سيبدأ أصحاب رؤوس « كورونا»أنه عقب انتهاء زوبعة  –« المال»لـ

ية تتسم بانخفاض درجة مخاطرتها األموال بالبحث عن  فرص استثمار
على أن تزداد الشهية للمخاطرة مع مرور الوقت. وأكد أنه جار إعداد 
قائمة بأفضل الفرص االستثمارية التى تتسم بانخفاض مخاطرتها لتكون 
جاهزة أمام أصحاب رؤوس األموال فور  الخروج من األزمة الراهنة 

لتى بدأت تتضح ا« سيمنس»وضرب مثال على تلك الفرص بمحطات 
مالمح البرنامج الزمنى الخاص بها بعدما تم تعيين المستشار المالى 

« إتش إس بى سى»للعملية. جدير بالذكر أنه تم مؤخرا اختيار بنك 
البريطانى ليتولى مهمة المستشار المالى إلعداد الدراسات الالزمة 

للكهرباء لالستثمار فى إحدى محطات الكهرباء المملوكة للشركة القابضة 
العالمية علما بأنه مخطط أن يستحوذ « سيمنز»والمنشأة بواسطة شركة 

الصندوق السيادى على حصة فى المحطات وأن يتم ترويج المشروع 

 

مليار  1.026ارتفاع صادرات القطاع إلى ”:التصديري لمواد البناء“
  دوالر خالل شهرين

ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات 
لتسجل  2020% خالل شهري يناير وفبراير 14.4المعدنية بنسبة 

مليون دوالر خالل نفس  896.584مليار دوالر في مقابل  1.026
.وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس 2019الفترة من 
% من إجمالي 78دول على  10مواد البناء، استحواذ التصديري ل

مليون  638مليون دوالر في مقابل  799صادرات القطاع بقيمة 
%.وزادت صادرات مصر من مواد البناء إلى 25.2دوالر بارتفاع 

 406% لتبلغ 43اإلمارات خالل أول شهرين من العام الجاري بنسبة 
% 39.6ستحوذة على مليون دوالر، م 284مليون دوالر في مقابل 

من إجمالي قيمة الصادرات.وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء 
مليون دوالر في  135إلى كندا خالل يناير وفبراير الماضيين لتبلغ 

%، 31بنمو  2019مليون دوالر خالل نفس الفترة من  103مقابل 
مليون  65مليون دوالر في مقابل  73% لتبلغ 11واليطاليا بنسبة 

 15مليون دوالر في مقابل  22% لتسجل 44ر ، ولتركيا بنسبة دوال
مليون دوالر.وشهدت صادرات مصر من مواد البناء ارتفاعا إلى 

ماليين دوالر،  8مليون دوالر في مقابل  2% لتبلغ 163لهولندا بنسبة 
مليون  16مليون دوالر في مقابل  21% لتسجل 31وإلسبانيا بنسبة 

 18مليون دوالر في مقابل  21% لتبلغ 14دوالر، وللسودان بنسبة 
% 48مليون دوالر.وتراجعت صادرات مواد البناء إلى أمريكا بنسبة 

مليون دوالر خالل اول شهرين من العام الجاري في مقابل  19لتبلغ 
، وللسعودية بنسبة 2019مليون دوالر خالل اول شهرين من  36
دوالر، ولليبيا بنسبة مليون  61مليون دوالر في مقابل  52% لتبلغ 14

مليون دوالر.وارتفعت  32مليون دوالر في مقابل  30% لتبلغ 7
% خالل يناير وفبراير 40بنسبة ” الحلي واألحجار الكريمة“صادرات 

مليون دوالر خالل  383مليون دوالر مقابل  537الماضيين لتبلغ 
% 19بنحو ” المواد المحجرية والمعدنية”، و 2019نفس الشهرين من 

” المواد العازلة”مليون دوالر، و 47مليون دوالر مقابل  56لتسجل 
مليون دوالر، و  3.652مليون دوالر مقابل  3.854% لتبلغ 6بنحو 

 94مليون دوالر مقابل  98% لتبلغ 4بنحو ” األلومنيوم ومصنوعاته“
لتبلغ مليون ” المواسير“مليون دوالر.وزادت صادرات مصر من 

” الزجاج ومصنوعاته” %، و48دوالر بنمو ألف  811دوالر مقابل 
%، و 7مليون دوالر بنمو  61مليون دوالر في مقابل  65لنحو 

الجسور والصهاريج والخزانات واألسالك والمسامير من الحديد “
مليون  29مليون دوالر مقارنة بنحو  35% لتبلغ 19بنسبة ” الصب

 خالل” نحاس ومصنوعاته“دوالر.وانخفضت صادرات مصر من 
 30مليون دوالر مقابل  22% لتسجل 26بنحو  2020يناير وفبراير 

مليون  31% لتبلغ 23بنحو ” الرخام والجرانيت”مليون دوالر، و
السيراميك ”مليون دوالر.وتراجعت صادرات 40دوالر مقابل 

% لتسجل ما قيمته 1بنحو ” والقرميد والسقوف والطوب من الخزف 
الحديد الصلب “مليون دوالر، ، و  25مليون دوالر مقارنة بنحو  21

مليون  129ماليين دوالر مقابل  107% لتبلغ 17بنحو ” والصب
 15بنحو ” األدوات الصحية“دوالر .وانخفضت صادرات مصر من 

بنحو ” األسمنت”مليون دوالر، و 24مليون دوالر مقابل  21% لتبلغ 
 ريدة البورصةجالمصدر:  مليون دوالر. 21مليون دوالر مقابل  20% لتبلغ 8



 

 

إلى أن قائمة الفرص الجارى « سليمان»لمستثمرين خارجيين.وأشار 
إعدادها ستضم مشروعات تحلية مياه و مرافق والتعليم والصحة واألغذية 

ك هى القطاعات التى يمكن اعتبار االستثمار بها آمن ومع ذلك يمكن فتل
تحقيق منه عوائد مقبولة.وأضاف أنه مع تراجع الفائدة األمريكية إلى 

أصبح تحقيق عوائد للمستثمرين تحديا كبيرا  ومن ثم يجب أن « صفر»
تكون السوق  المصرية جاهزة بمنتجات آمنة لالستثمار.وقال إن أقل 

تأثرا باألزمة الحالية هى الشركات التى تتميز بأساس مالى قوى،  الكيانات
مشيرا إلى أن نصائح أغلب بنوك االستثمار فى الفترة الراهنة تتمثل فى 
االحتماء بالشركات القوية ماليا وهو األمر الذى سيعتمد عليه الصندوق 
فى اختيار الفرص االستثمارية التى سيتم ترويجها للمستثمرين عقب 

الحالية.وأوضح أن الصندوق يعيد ترتيب « كورونا»اوز معركة تج
 المصدر: المالأولوياته خالل األيام الحالية  مستغال فترة التوقف الحالي.

  هشام عز العرب: صالبة االقتصاد المصري أهم من أرباح البنوك

قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي مصر، إن تراجع سعر 
مصر يرجع بصورة رئيسية إلى انخفاض معدالت التضخم في  الفائدة في

البالد.وأوضح أن مصر ال تختلف عن باقي دول العالم التي تستخدم أسعار 
الفائدة حاليا كوسيلة لمساعدة االقتصاد وهو األمر الذي يدعم 
المقترضين.وأضاف أن تراجع الفائدة سيكون له تأثير على معدل العائد 

، لكنه أكد أن األهم لدى مصرفه والقطاع ”فترة مرحلية“لدى البنوك خالل 
البنكي في مصر صالبة االقتصاد في مصر والحفاظ على الوظائف.وتابع: 

ما يهمنا في المقام األول ليس األرباح، لكن سالمة أصحاب المصالح مثل “
وأشار هشام عز العرب إلى أن مصرفه استعد ”.الموظفين والمتعاملين

هات فيما يتعلق بفيروس كورنا، موضحا أن البنك اتبع ألسوأ السيناريو
أيضا استراتيجية تقليص عدد الموظفين المتواجدين في فروعه.وأوضح 
أن هذا القرار شمله أيضا كرئيس للبنك الذي يتناوب على عمله مع أحد 
زمالئه كل أسبوع.ونوه هشام عز العرب، أن مصرفه استجاب للقرارات 

ركزي المصري المتعلقة بتأجيل تحصيل قروض التي أصدرها البنك الم
أقساط الشركات واألفراد، مشيرا إلى أن تعليمات الرقيب واجبة النفاذ، إذ 
إنها ال تخير البنوك بالتعامل مع كل حالة كما تقوم بعض البنوك المركزية 

 المصدر: حابى في دول أخرى.

مصر من بين االقتصادات التى ستعانى إذا استمرت «: موديز»
  االضطرابات العالمية

قالت وكالة موديز للتصنيف االئتمانى، إن اختبارات الضغط تشير إلى 
أن باكستان، وزامبيا، وسريالنكا، واألرجنتين، ومصر على وجه 

وشروط التمويل، الخصوص ستعانى إذا ما استدام االرتفاع فى تكلفة 
الناجم عن تأثريات كورونا.أضافت أن البلدان كثيفة االعتماد على 
السلع مع احتياجات تمويلية كبيرة مثل تشيلى، وعمان، وكولومبيا، 
ستواجه ضعفاً متزايداً فى مؤشراتها.وقالت، فى تقرير لها، إن فيروس 

رؤية كورونا وصدمة أسعار البترول تضخمان الضغوط السلبية على ال
، فى ظل حساسية التصنيفات للصدمات.أضافت: 2020المستقبلية لعام 

واثقون كفاية أن جائحة كورونا واالنخفاض الكبير فى أسعار »
البترول، يعرضان الكثير من التصنيفات السيادية للخفض، فى ظل 
تأثيرهما على انخفاض نمو االقتصادات والقوة المالية، وتعميق ضعفها 

ويات المستثمرين، وستكشف نقاط الضعف األوسع فى أمام تحول معن
وذكرت أنها تفترض أن األزمة قصيرة «.المؤسسات المحلية والدولية

األجل فى الوقت الحالى، وتعترف بحدتها فى الفترة القصيرة الماضية، 
لكن النمو وفق ذلك السيناريو سيرتفع فى النصف الثانى من العام، ومع 

ايير واآلليات فى يد كل اقتصاد سيكون التأثير األخذ فى االعتبار المع
الفورى على التصنيف االئتمانى محدوداً.ونوهت بأنه حال كان األثر 
على النمو أكثر حدة مع ارتفاع الديون أكثر خاصة أن مصادر التمويل 
ذات التكلفة المقبولة لم تعد متاحة، بأكثر من التوقع التأثير على 

وذكرت أن بعض البلدان ذات التصنيف االقتصاد سيكون أكثر قوة.
الضعيف تعانى توقفاً مفاجئاً لتدفقات رؤوس األموال، مع تباطؤ النمو 
العالمى وصدمة البترول وانهيار األسواق العالمية، وتدفق رؤوس 
األموال خارج األسواق الناشئة.أوضحت أنه بالنسبة لالقتصادات التى 

لتغير فى معنويات المستثمرين تعتمد بقوة على التمويل الخارجى ذلك ا
إذا طال أمده قد يضع تهديدات على تصنيفها االئتمانى، ووفقاً لدراسات 
موديز لمستويات السيولة مع األخذ فى اعتبار مدى حساسية 
االقتصادات للتمويالت، فمعظم تلك الدول مقيدة بعدم االستقالل الكبير 

 جريدة البورصة: المصدر والقدرة المحدودة على الوصول للتمويل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

  ترامب يدرس تقليص اإلغالق قريبا رغم تفاقم تفشي كورونا

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب أمس االثنين إنه يدرس كيفية إعادة 
يوما األسبوع  15فتح االقتصاد األمريكي بعد انتهاء فترة إغالق مدتها 

الرغم من انتشار فيروس كورونا شديد العدوى بشكل  المقبل حتى على
سريع واستعداد المستشفيات لموجة من حاالت الوفاة المرتبطة 

أمريكا ستفتح ”بالفيروس.وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت األبيض 
لن نسمح بأن يتحول ذلك إلى ”مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري.

وأصدر ترامب إرشادات قبل أسبوع بأنه “.مشكلة مالية تستمر فترة طويلة
يوما بما في ذلك الحد من السفر  15يستهدف إبطاء انتشار المرض خالل 

غير الضروري. وفي نفس الوقت توقف النشاط االقتصادي في بعض 
الواليات.ولكن مع مشاهدته لفقد كثيرين وظائفهم ولهبوط حاد في أسواق 

انتخابه أبدى ترامب قلقه لمساعدين األسهم ومواجهته معركة صعبة إلعادة 
وحلفاء خالل أحاديث خاصة من تأثير القيود على صحة االقتصاد على 
المدى البعيد.وقال ترامب للصحفيين إن من الممكن استئناف النشاط 
االقتصادي في الواليات التي بها ما وصفه معدالت بطيئة نسبيا من 

وإيداهو كمثالين في حين اإلصابة بفيروس كورونا مشيرا إلى نبراسكا 
يستمر العمل بشأن المناطق الساخنة في واليات أخرى مثل نيويورك.وقال 

وأشار الري “.لو تُرك األمر لألطباء سيقولون فلنغلق العالم كله” ترامب 
كودلو المستشار االقتصادي الكبير لترامب إلى احتمال حدوث تغيير في 

بق مع شبكة فوكس نيوز يوم السياسة خالل مقابلة أجراها في وقت سا
الرئيس على صواب. العالج ال يمكن أن يكون أسوأ من ”االثنين وقال 

وقال إن البيت األبيض “.المرض. علينا أن نقوم ببعض المقايضات الصعبة
وتزايدت حاالت اإلصابة بكورونا أكثر من “.عددا من األمور”سيناقش 

سبوع الماضي. وقال رئيس مرة منذ اإلرشادات التي أعلنها ترامب األ 15
بلدية نيويورك بيل دي بالزيو يوم األحد إن مستشفيات نيويورك على بعد 

إذا لم نحصل على عدد أكبر من أجهزة “ أيام من مواجهة أزمة. وأضاف
التنفس الصناعي خالل األيام العشرة المقبلة سيموت أناس ما كان يجب 

 المصدر: حابى“.أن يموتوا

 

 

 

 العربية مؤشرات االسواق

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,194.00 3.40% السعودية
 DFMGI 17,386.00 -1.65% دبي

 ADI 3,651.00 6.08% ابوظبي
 MARKET-IXP 54.47 -6.81% الكويت

 BSEX 5,028.00 5.31% البحرين

 GENERAL 8,276.00 0.22% قطر

 MASI 10,168.00 2.15% المغرب
 TUN20 6,319.00 1.92% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 1,464.97 9.62% أمريكا
 S&P 500 9,658.32 10.04% أمريكا

 NASDAQ 1,096.56 9.39% أمريكا

 FTSE 100 2,715.11 9.24% لندن

 DAX 829.31 8.18% أمانيا
 Nikkei 225 27,104.19 1.61% اليابان

 %1.47- 1,613.00 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %1.64 27.92 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.30 1.87 البرميل نايمكس )دوالر(

بسبب أزمة  2020دوالرا في  12باركليز يخفض توقعات سعر النفط 
  كورونا

مشيرا  2020خفض بنك باركليز يوم الثالثاء توقعاته لسعر النفط لعام 
ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن حرب األسعار بين روسيا  إلى

والسعودية واضطراب الطلب بسبب فيروس كورونا.وقلص البنك 
لكال من برنت وغرب تكساس الوسيط  2020توقعاته لسعر الخام في 

دوالرا للبرميل على  28دوالرا و 31دوالرا إلى  12األمريكي بواقع 
من المرجح أن تظل ”ك في مذكرة الترتيب.وكتب محللون لدى البن

األسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس، 
وإذا استمر المسار المتوقع لتوازنات السوق، فلن تكون السعودية 

وينضم باركليز إلى بنوك أخرى “.وروسيا بمنأى عن تداعيات السعر
كبح اإلنتاج في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق ل

بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء، أو ما 
يُعرف باسم أوبك+، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.كما يتوقع 
باركيلز أن تبلغ قدرات التخزين العالمية المتاحة على األرض نحو 

مليار برميل ويُقدر أن الفائض في اإلمدادات سيزيد عن خمسة  1.5
برميل يوميا هذا العام وأن يبلغ عشرة ماليين برميل يوميا في  ماليين

من المستبعد ”المتوسط في الربع الثاني.في غضون ذلك، يقول البنك إن 
أن تخفف مشتريات الحكومة األمريكية الحتياطي البترول االستراتيجي 

وأضاف أن طاقة التخزين المتاحة في “.من مصاعب المنتجين
مليون برميل، وفقا  80االستراتيجي تقل عن  االحتياطي البترولي

مليون  0.5لوزارة الطاقة األمريكية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 
برميل يوميا حين يمتلئ على مدى ستة أشهر، مقارنة مع فائض في 
 اإلمدادات يبلغ قرابة عشرة ماليين برميل يوميا خالل الربع الثاني.

 المصدر: حابى

 



 

 

 التغطيةالشركات تحت 

 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. 84.5 %140.5 7.36 شراء 2,732.5 3.06

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %281.7 20.23 شراء 2,879.3 5.3 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

 25/03/2020 22/03/2020 جنيه مصرى لكل سهم 101.55 بنك إتش إس بي سي مصر

 25/03/2020 22/03/2020 جنيه مصرى 7.1القسط األول  الدلتا الجديدة للبالستيك

 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

 26/03/2020 23/03/2020 جنيه للسهم 5.4268 بنك االسكندرية

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 للسهمجنيه  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 0.2591الخامس القسط  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

25/03/2020 
فاركو  -االسالمية لالدوية والكيماويات 

 لألدوية

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

 االسكندرية -العامرية -طريق االسكندرية الصحراوى 31بالكيلو 

 الجيزة –المهندسين  –أ شارع جامعة الدول العربية  56بمقر الشركة الكائن بـ  عادية السعودية المصرية لالستثمار والتمويل 25/03/2020

25/03/2020 
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية 

 راميدا-والمستحضرات تشخيصية

 عادية
 بالمقر الرئيسى للشركة بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر

 المهندسين -البطل احمد عبد العزيز  –لطفى  ش عبد الحميد 16بمقر الشركة الكائن فى  عادية فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت 25/03/2020

 



 

 

 (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 

)%( 

التجاري الدولي  البنك 

 )مصر(
COMI 62.0 -4.63 25.31- 3,427,832 215,153,200 87.10 51.20 43.47% 

ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 11.90 -1.49 21.30- 5,742,250 68,163,160 18.78 9.99 7.34% 

مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
EKHO 0.95 -3.65 26.36- 749,979 702,400 1.59 0.82 5.25% 

القابضة المصرية 

 الكويتية
TMGH 5.30 -6.53 34.57- 4,540,560 24,583,416 12.00 4.04 4.31% 

 HRHO 8.10 -4.14 51.67- 3,082,126 25,315,102 20.60 6.54 4.03% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
SWDY 7.29 -3.19 34.97- 3,518,440 25,780,946 16.87 5.24 3.98% 

بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CLHO 4.30 -5.70 26.12- 907,164 3,969,422 7.06 3.78 2.94% 

 CIEB 32.50 -2.17 25.29- 36,719 1,210,776 48.10 31.06 2.68% المصرية لالتصاالت
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 6.42 0.31 25.35- 2,524,785 15,214,170 13.80 5.13 2.20% 

نصر لالسكان مدينة 

 والتعمير
MNHD 2.84 -2.07 41.32- 10,134,983 28,828,078 6.07 2.40 2.20% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
ETEL 10.11 0.00 0.88- 867,151 8,873,732 15.30 7.40 2.10% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

ISPH 7.80 4.84 17.89- 370,855 2,895,956 11.45 5.99 1.99% 

 CIRA 9.99 -1.96 28.03- 1,035,966 10,358,619 14.00 9.50 1.85% ابن سينا فارما
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
ORAS 65.00 -3.35 35.01- 180,173 11,689,923 111.00 50.05 1.68% 

شركة مستشفي 

 كليوباترا
OCDI 8.36 -1.76 36.81- 1,003,664 8,489,189 18.00 6.10 1.62% 

 CCAP 1.05 -3.92 57.15- 17,559,704 18,754,260 4.22 0.81 1.49% بالم هيلز للتعمير
مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 3.31 -3.50 85.84- 3,632,752 12,128,254 9.73 2.61 1.32% 

اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

SKPC 5.20 -2.62 41.90- 1,554,489 8,173,727 18.43 4.44 1.24% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد
PHDC 0.99 -1.98 43.53- 14,194,873 14,458,116 2.87 0.79 1.19% 

االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 1.93 0.10 46.69- 1,639,887 3,214,484 6.27 1.41 1.12% 

سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
AUTO 1.50 -9.95 60.42- 10,108,212 16,007,835 5.14 1.44 1.05% 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 2.71 -1.81 48.48- 4,383,735 11,988,757 7.65 2.38 0.80% 

 ESRS 5.30 -1.49 48.54- 2,643,160 13,915,197 18.38 4.06 0.79% اوراسكوم للتنمية مصر

 ORHD 2.30 -8.00 65.15- 1,985,927 4,735,313 7.92 2.01 0.78% إعمار مصر للتنمية

 EMFD 2.60 -0.76 8.45- 2,334,620 6,090,472 3.72 2.13 0.73% حديد عز
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.31 -2.82 42.91- 39,429,132 12,385,628 0.75 0.28 0.62% 

المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 1.36 9.93 43.29- 2,212,746 2,904,112 3.25 0.96 0.51% 

مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
EGCH 3.06 -2.24 42.91- 614,102 1,893,406 6.80 2.43 0.39% 

الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
PORT 0.38 -5.88 36.21- 7,059,543 2,772,686 0.85 0.35 0.25% 

الحديد والصلب 

 المصرية
DSCW 0.78 -1.38 55.04- 47,062,919 37,559,856 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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