
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

26/11/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 11,068.44 0.65% -15.09% 872,148,416 238,335,746 300,891,062,934 (EGX 30مؤشر )

 2,196.67 -0.24% 2.18% 1,410,572,032 575,677,690 384,880,267,130 (EGX 50مؤشر )

 2,037.52 -1.31% 59.50% 1,019,181,184 546,685,897 196,735,555,696 (EGX 70مؤشر )

 2,984.08 0.00% 72.77% 1,891,329,536 785,021,643 442,328,855,010 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

أخر حق لمشتري مطاحن االسكندرية في توزيع كوبون  ▪

 جنيه 0.180بواقع 

تٌقر السير في إجراءات التقسيم إلى « بايونيرز»عمومية  ▪

 شركات 3

ماليين دوالر فى أحد فنادق  8أوراسكوم للتنمية تضخ  ▪

 الجونة

بيد إلدارة المنشآت الطبية سبيد ميديكال تقرر تأسيس س ▪

 من أسهم الشركة  %50بمساهمة 

الحكومة تعيد طرح ”.. عامر جروب“بعد رفض عرض  ▪

 على المستثمرين” رأس جميلة“مشروع 

 أشهر 9في  %47أرباح جولدن كوست تتراجع  ▪

تدرس تدبير تمويالت للمصانع الستخدام ” الصناعة“ ▪

 محوالت كهربائية موفرة للطاقة

 أمريكية تتطلع لزيادة استثماراتها في مصرشركات  ▪

مصر والسودان تبحثان مشروع الربط السككي وتشجيع  ▪

 حركة التجارة بين البلدين

في الشركة  %12اقتصادية قناة السويس تساهم بـ  ▪

 الوطنية لصناعات السكك الحديدية

أسعار النفط ترتفع مع تزايد التفاؤل بشأن اللقاح رغم  ▪

 زيادة المخزونات 

من  %4خفاض واردات الصين من النفط الخام بـ ان ▪

 من السعودية %30روسيا و بـ 

أسعار الذهب تسجل أدنى تسوية منذ منتصف يوليو مع  ▪

 مكاسب األسهم

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 55 143 6 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

;  مصريين 
77.44%

;  عرب 
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 الشركات المقيدةأخبار

 0.180أخر حق لمشتري مطاحن االسكندرية في توزيع كوبون بواقع 
 جنيه

( أنه قد تقرر توزيع AFMCعلنت شركة مطاحن ومخابز االسكندرية )
جنيه للسهم الواحد.وأضافت في بيان  0.180( بواقع 23الكوبون رقم )

و بالتالي ينتقل  30/11/2020للبورصة المصرية، أن ذلك إعتباًرا من 
الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم األربعاء 

.كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/11/2020
 2021-2020قد اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي  18/06/2020

 11مليون جنيه وبإجمالي استثمارات قدرها  10 وذلك بصافي ربح بلغ
 مليون جنيه، وفقا لبيان سابق للبورصة المصرية.

 شركات 3ٌتقر السير في إجراءات التقسيم إلى « بايونيرز»عمومية 

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات 
شركات.وفًقا لبيان الشركة  3ى المالية، السير في إجراءات تقسيم الشركة إل

اليوم، تضم الشركات شركة تختص بقطاع الخدمات المالية )قاسمة( 
وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاوالت )منقسمة( وشركة تختص 
بالقطاع الصناعي )منقسمة(.كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس 

المتخذ أساساً لعملية اإلدارة في تحديد تاريخ وإعداد واعتماد المركز المالي 
التقسيم بما سيترأى له، باإلضافة لتفويض رئيس المجلس أو من يفوضه 
في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة لالستثمار 
والمناطق الحرة فيما يخص إجراءات التقسيم.ووافقت الجمعية أيضاً على 

قاً للتعديالت التي أدخلتها الهيئة اعتماد نظام اإلثابة والتحفيز المعدل وف
كما وافقت الجمعية العامة للرقابة المالية على بعض مواد مشروع النظام.

على تفويض مجلس اإلدارة في استيفاء الشروط واإلجراءات الالزمة 
أشهر من العام الجاري،  9لتطبيق النظام.وحققت الشركة خالل أول 

بداية يناير حتى نهاية سبتمبر مليون جنيه منذ  867.12صافي ربح بلغ 
مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام  1.23الماضي، مقابل أرباح بلغت 

الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات الشركة 
 8.69مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  5.2خالل التسعة أشهر لتصل إلى 

العام الماضي.وعلى صعيد القوائم  مليار جنيه خالل نفس الفترة من
المنفردة، فقد تحولت الشركة الربحية على أساس سنوي، حيث سجلت 

مليون جنيه،  153.59خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر أرباحاً بلغت 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  120.97مقابل خسائر بلغت 

 المصدر:جريدة اموال الغدالماضي.

 ماليين دوالر فى أحد فنادق الجونة 8لتنمية تضخ أوراسكوم ل

مصر  -قال أشرف نسيم، رئيس القطاع المالى فى شركة أوراسكوم للتنمية 
(ORHD إنها تعتزم ضخ استثمارات بقيمة ،)ماليين دوالر فى بدايات  8

العام المقبل لتطوير أحد فنادق الجونة.وأوضح أن ذلك المبلغ سيتم تدبيره 
نكية إلى جانب بعض التمويالت األخرى لتطوير وتوسيع عبر تمويالت ب

وقعت عقد « أوراسكوم للتنمية مصر»باقى الفنادق.وأشار نسيم إلى أن 
بنوك.ولفت إلى أن الشركة تعتزم  4مليون دوالر من  265قرض بقيمة 

مليون دوالر من تلك القيمة اإلجمالية فى تمويل الخطط  50توظيف 
وزيادة الغرف بفنادق المجموعة على مدار التوسعية لتطوير وتجديد 

ماليين دوالر  8عامين.وأشار إلى أن الشركة ستبدأ بضخ استثمارات بقيمة 
بشكل أولى فى تطوير أحد الفنادق بمدينة الجونة، ثم يتم دراسة ضخ مزيد 
من االستثمارات وفًقا ألوضاع القطاع السياحى وأوضاع الشركة أيًضا 

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

 27.78 0.23 الخليج لالستثمارات العربية

 9.94 8.85 آراب ديري

 9.57 44.29 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
 9.14 2.15 جلوبال تيلكوم
 7.04 0.58 بورتو القابضة

 

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

 -10.00 70.93 السعودية المصرية لالستثمار والتمويل

 -10.00 1.89 مرسى مرسى علم

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري 

 العربي
47.50 9.99- 

 -9.96 26.75 اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

لالستثمار واالوراق القاهرة الوطنية 

 المالية
6.92 9.90- 

  

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

 2.00 172,477,184 المصريين لالسكان
 10.97 103,717,248 ايسترن كومباني

 63.09 90,681,944 البنك التجاري الدولي
 30.30 83,836,608 فوري

 0.57 76,840,288 لالستثماراتالعربية 

 

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

 0.57 132,936,505 العربية لالستثمارات
  0.58   130,906,154  بورتو القابضة

  2.00   84,418,918  المصريين لالسكان
  0.55   63,246,701  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.45   31,017,283  القلعة

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون دوالر  265أن باقى قيمة القرض البالغ ومتطلباتها.وأشار إلى 
مليونا، سيتم توجيهه لهيكلة بعض القروض الحالية على  215والتى تمثل 

الشركة، لالستفادة من فترة السماح لمدة عامين ونصف.ُيذكر أن البنك 
قاموا بدور « HSBC»التجارى الدولى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك 

فيما انفردت المجموعة المالية « أوراسكوم»المرتبين الرئيسيين لقرض 
هيرميس بدور المستشار المالى الحصرى، والمدير الرئيسى والمنسق 
الرئيسى ومسوق القرض، والبنك التجارى الدولى مصر بدور وكيل 

المستشار القانونى،ومكتب « MHR & Partners»التسهيل، ومكتب 
نوك المقرضة.وأشار حلمى وحمزة وشركاه بدور المستشار القانونى للب

مليون  215أشرف نسيم إلى أن حجم القروض الحالية على الشركة يبلغ 
دوالر أيًضا، الفًتا إلى أنها رأت أنه من األفضل تدبير قرض جديد 
واستخدامه فى سداد قروضها الحالية لالستفادة من فترة السماح وتوظيف 

تعلق بوضع إشغاالت النقدية لديها فى تمويل مشروعاتها المختلفة.وفيما ي
فنادق المجموعة بالسوق المحلية خالل الفترة الحالية، قال إن حجم 

حالًيا، موضًحا أن الشركة كانت  20اإلشغاالت بفنادق الجونة يصل إلى%
تعتمد بشكل كبير على السياح األجانب من دول أوروباولفت إلى أن 

فترات المقبلة الشركة ُتراهن على تحسن أوضاع القطاع السياحى خالل ال
 المستجد.« كورونا»عقب تأثرهُ جراء جائحة فيروس 

 %50سبيد ميديكال تقرر تأسيس سبيد إلدارة المنشآت الطبية بمساهمة 
 من أسهم الشركة 

(، عن موافقة مجلس اإلدارة المنعقد SPMDأعلنت شركة سبيد ميديكال )
اإلسالم على استحواذ الشركة على معامل نور  24/11/2020بتاريخ 

أفرع، ومتوسط إيراد  3االوائل بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ بإجمالي 
مليون جنيه، وصافي أرباح حوالي مليون جنيه، ليتم االستحواذ  3سنوي 
شهور من الفحص النافي  3مليون جنيه بحد أقصى، وذلك بعد  6.5بمبلغ 

مل الشرق للجهالة إليرادات األفرع.كما قرر المجلس االستحواذ على معا
بمحافظة كفر الشيخ بإجمالي عدد فرعين ومتوسط إيراد سنوي مليون 

 2.5ألف جنيه، ليتم االستحواذ بمبلغ  450جنيه، وصافي ربح حوالي 
فروع جديدة لمعامل  5مليون جنيه بحد أقصى.ووافق المجلس على افتتاح 

لف سبيد في طنطا والمعادي وشارع عباس العقاد وميدان سانت فاتيما واأل
مسكن قبل نهاية الشهر الجاري.كما قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة 

من أسهم  %50على تأسيس شركة سبيد إلدارة المنشآت الطبية بمساهمة 
الشركة بغرض إدارة مستشفيات وعيادات ومراكز طبية للغير مقابل جزء 
من األرباح.ووافق المجلس على اقتراح افتتاح فرعين جديدين لعيادات 

بيد في مصر الجديدة والشيخ زايد قبل نهاية فبراير القادم.كانت الشركة س
إلى  01/01/2020قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن للفترة من 

جنيه مجمع  21،244،585أظهرت تحقيق صافي ربح  30/06/2020
جنيه خالل الفترة 10،752،015في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح  

 .30/06/2019إلى  01/01/2019من 

 

 

الحكومة تعيد طرح مشروع ”.. عامر جروب“بعد رفض عرض 
 على المستثمرين” رأس جميلة“

قالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، إن 
إعادة طرح مشروع شركتها اتفقت مع وزارة الطيران المدني على 

رأس جميلة السياحي الفندقي بمدينة شرم الشيخ، لتنفيذه بالشراكة 
وينفذ مشروع 2021مع أحد المستثمرين المحليين واألجانب، مطلع 

على قطعتي أرض متالصقين تمتلكهما شركتي ” رأس جميلة“
التابعة للشركة القابضة للسياحة إحدى ” المنتزه للسياحة واالستثمار“

التابعة لوزارة ” إيماك العقبة”قطاع األعمال العام، وشركات 
أن شركة ” ايكونومي بلس”لـ” حطبة”الطيران المدني.وأوضحت

على طرح المشروع الذي يقع ” إيماك العقبة“اتفقت مع ” المنتزه“
ألف متر على المستثمرين، لينفذ بنظام  820على مساحة 

مليارات  3ع بـالمشاركة.وقدرت رئيس الشركة استثمارات المشرو
سيتحمل المستثمر التمويل بالكامل وستساهم “جنيه، وقالت 

وأوضحت أن شركتي المنتزه وإيماك العقبة ”.الشركتين باألرض
بدأ تقييم حصتهما في األرض، لتحديد نسب مساهمتهما في الطرح، 

سيتضمن ” حطبة“المتوقع أن يتم بداية العام المقبل.وبحسب 
ياحية وتجارية ومناطق خدمات تطل المشروع فنادق ومراكز س

إيماك  -المنتزه“أغلب على مساحة شاطئية كبيرة.وكان تحالف 
، وقدمت 2019طرح مشروع رأس جميلة للشراكة مطلع ” العقبة

مجموعة عامر القابضة عرًضا وصفته في بيان سابق بأنه كان 
األعلى سعراً، لكن لم تتم الترسية على المجموعة.وأوضحت 

ضنا عرض مجموعة عامر جروب ألنها كانت رف“حطبة: “
وقبل أيام استقبل محمد ”.العرض الوحيد ولم تتقدم شركات أخرى

منار وزير الطيران المدني، هشام توفيق وزير القطاع األعمال 
العام بمقر وزارة الطيران المدني، لبحث التعاون المشترك بين 

ة مشروع الوزارتين، وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك إلقام
سياحي فندقي بالشراكة بين شركتي المنتزه للسياحة واالستثمار 

 بمدينة شرم الشيخ.” رأس جميلة“، على أرض ”إيماك العقبة”و

 Economy Plusالمصدر:

 أشهر 9في  %47أرباح جولدن كوست تتراجع 

أظهرت القوائم المالية لشركة جولدن كوست السخنة لالستثمار 
، تراجع أرباحها 2020التسعة أشهر األولى من السياحي، خالل 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان  47بنسبة 
مليون  5.6لبورصة مصر، اليوم األربعاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 

جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح 
.وتراجعت 2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من  10.6بلغت 

مليون جنيه، مقابل  14.36إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 
مليون جنيه بالفترة المقارنة من  40.37إيرادات بلغت 

، 2020.وحققت الشركة خالل النصف األول من عام 2019
مليون جنيه من يناير حتى يونيو  4.32صافي الربح سجل 

جنيه خالل نفس الفترة  مليون 7.1الماضي، مقارنة بأرباح بقيمة 
.وتراجع إجمالي إيرادات الشركة إلى 2019المقارنة في عام 

 26.11، مقابل 2020مليون جنيه في النصف األول من  10.18
 المصدر:مباشر.2019مليون جنيه في النصف األول من 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

الستخدام محوالت كهربائية تدرس تدبير تمويالت للمصانع ” الصناعة“
 موفرة للطاقة

قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن الوزارة تدرس إمكانية 
توفير تمويالت لمساعدة المصانع على إحالل المحركات الكهربائية التي 
تستخدمها حالًيا بأخرى ذات كفاءة في استهالك الطاقة.وأوضحت جامع 

ن توفير التمويالت سيتم من خالل الجهاز في بيان، اليوم األربعاء، أ
المصرفي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر، خاصة أن األخير لديه القدرة على الوصول إلى جميع فئات 
المشروعات الصغيرة المستهدفة وتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية 

 –الذي عقدته عبر تقنية لها.وأشارت الوزيرة خالل االجتماع الموسع 
مع ممثلي البنك الدولي برئاسة مارك أهيرن، مدير  –الفيديو كونفرانس 

برامج بالبنك الدولي، إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع 
مجموعة البنك الدولي في جميع البرامج والمشروعات التنموية المشتركة 

خضر وكفاءة الطاقة وبصفة خاصة المشروعات المعنية باالقتصاد األ
واالستفادة من تجارب البنك في هذه المجاالت والتي حققت نجاحاً كبيراً 

، خطت مصر خطوات كبيرة في ”جامع“في العديد من الدول.وبحسب 
مجال اإلصالح االقتصادي والتطوير المؤسسي، ساهمت في تعزيز مكانة 

الذي أشادت  االقتصاد المصري على خريطة االقتصاد العالمي وهو األمر
به جميع المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي.وناقش اللقاء عددا 
من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ األعمال في مصر وكذا 
تحسين كفاءة الطاقة في المحركات الكهربائية فضالً عن منظومة تسهيل 

تخذت عدة التجارة بين مصر ودول العالم.وقالت جامع، إن الوزارة ا
إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، من بينها إصدار قرار وزاري بإلزام 
المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط اإلنتاج واالستيراد 
طبقا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات 

ا يسهم في زيادة الوزارة تعمل على تفعيل هذا القرار بم“الكهربية.أضافت: 
وتنفذ وزارة الصناعة ”استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة

، مشروع ”اليونيدو“بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة وذلك في إطار 

طقة صناعية خضراء مبادرة االقتصاد األخضر، كما تدرس إنشاء أول من
بالتعاون مع اليونيدو والهيئة االقتصادية لقناة السويس، وفقًا 
للبيان.وأشارت جامع، إلى أن تحسين بيئة ومناخ األعمال على رأس 
أولويات خطة عمل الحكومة حيث تم اتخاذ العديد من اإلجراءات الهادفة 

ظومة النافذة إلى تبسيط اإلجراءات وإتاحة المزيد من الحوافز وإقرار من
 الواحدة لتوفير المناخ الجاذب لالستثمارات المحلية واألجنبية.

 Economy Plusالمصدر:

مصر والسودان تبحثان مشروع الربط السككي وتشجيع حركة التجارة 
 بين البلدين

بحث أشرف رسالن رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع هشام 
التحتية والنقل السوداني، مجاالت التعاون بين محمد بن عوف وزير البنية 

البلدين بمجال السكك الحديدية وفي مقدمتها الربط السككي بينهما،ىوذلك 
محمد عبداللطيف رئيس شركة إيرماس.وأكد أشرف رسالن، اهتمام 
ورغبة القيادة السياسية المصرية بتنفيذ مشروع الربط السككي بين مصر 

ولة للربط مع الدول الجوار، وتعزيز التشاركية والسودان في إطار خطة الد
وقال إن الربط السككي بين البلدين من .مع محيط الدولة العربي واألفريقي

شأنه دعم محاور االقتصاد وتعظيمها من خالل السكك الحديدية، وتشجيع 

 

 شركات أمريكية تتطلع لزيادة استثماراتها في مصر

أبلغ أعضاء بغرفة التجارة األمريكية بالقاهرة، المستشار محمد 
التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة،  عبدالوهاب، الرئيس

بأن عدًدا من الشركات األمريكية العاملة في مصر تتطلع لزيادة حجم 
استثماراتها في السوق المحلي خالل الفترة المقبلة.وقال بيان صادر 
عن الهيئة، اليوم األربعاء، إن أعضاء الغرفة األمريكية يقومون 

إليجابية التي يشهدها مناخ االستثمار في مصر، بالترويج للتغييرات ا
والفرص االستثمارية الواعدة، خاصة في المشروعات القومية 
الكبرى.وبحسب البيان، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار، 
ممثلي غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة لبحث مستقبل االستثمارات 

التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية،  األمريكية بمصر، بحضور الرئيس
وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي كبرى الشركات األمريكية 
العاملة بمصر.وناقش االجتماع اقتراحات ممثلي الغرفة فيما يتعلق 
بالتعاون مع هيئة االستثمار في الترويج للفرص االستثمارية في مصر 

دة المؤسسات الدولية أمام مجتمع األعمال األمريكي، خاصة بعد إشا
بصالبة االقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا، وإعالن 
صندوق النقد الدولي أن مصر حققت ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي 
على مستوى العالم في السنة الحالية، وأنها الدولة الوحيدة التي تحقق 
 معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وفًقا

الى استعداد الهيئة الكامل للعمل على إزالة ” عبدالوهاب“للبيان.وأشار 
أي تحديات تواجه المستثمرين، وفتح قنوات االتصال مع أعضاء 
الغرفة، من خالل التنسيق الدائم مع إدارتها واللجان المختصة.وخالل 
االجتماع، عرض رئيس الهيئة خطط الحكومة لتحسين مناخ االستثمار 

الستهداف كبرى الشركات العاملة في مصر وتحفيزها على  ومساعيها
الهيئة أصبحت تتبع استراتيجية “التوسع وضخ استثمارات جديدة.وقال: 

لالستثمار المستهدف، حيث يتم عرض فرص االستثمار المتاحة في 
 conomy PlusEالمصدر:”.القطاعات ذات األولوية على الدول المستهدفة

في الشركة الوطنية  %12ساهم بـ اقتصادية قناة السويس ت
  لصناعات السكك الحديدية

اتخذت مصر اليوم أولى خطوات تعميق وتوطين صناعة السكك 
الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، من 
خالل توقيع عقود تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية 

خالل شراكة بين الهيئة العامة ويأتي تأسيس الشركة من ”.نيرك“
 4للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، و

شركات من القطاع الخاص وهم شركة سامكريت لالستثمار ،شركة 
حسن عالم القابضة ،شركة اوراسكوم لإلنشاءات ،وشركة كونيكت 

ساهم للتكنولوجيا والمعلومات.وعلم أموال الغد إن الهيئة االقتصادية ت
في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، والتي  %12بحصة 

ستتولى إنشاء مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك 
الحديدية داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بطاقة إنتاجية تبلغ 

إلى تعميق وتوطين صناعة ” نيرك” ويهدف مشروع عربة سنوياً. 300
ي مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي السكك الحديدية ف

بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على 
التصدير إقليمياً ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية 
مجهزة تكنولوجيا ولوجيستيا في هذا القطاع.ويستهدف استقبال 

لتكنولوجيا في مجال صناعة مركبات الشركات العالمية من أصحاب ا



 

 

حركة التجارة وحرية التنقل بين البلدين بما يثري حركة انتشار الثقافات 
جاري، ويخلق فرص عمل ويساهم في إنشاء بيئة محفزة والتبادل الت

لالستثمار تتجاوز الحدود السياسية والحواجز الجغرافية بين 
البلدين.وأضاف أن الوقت الراهن يشهد إجراء دراسات الجدوى 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر 

قل، وجاري حالًيا توفير والسودان بمعرفة هيئة تخطيط مشروعات الن
التمويل الالزم لتنفيذ كافة الدراسات المطلوبة.من جهته، استعرض محمد 

المشروعات التي تمت بين شركة إيرماس  -خالل اللقاء  -عبد اللطيف 
وهيئة سكك حديد السودان بأعمال السكك الحديدية، حيث تم إصالح 

موبينة جر  5موتور جر و 11محرك جر وإعادة تأهيل  80وصيانة 
صيني ومولدين اثنين إضافيين لصالح شركة مجمع سيقا السودانية، 

موتور جر لصالح هيئة السكة  30وجاري حالًيا إصالح وإعادة تأهيل 
الحديد السودانية.وبدوره، أكد وزير البنية التحتية السوداني أهمية دور 

ل الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة )إيرماس( في مجا
تطوير وإصالح وعمرة الجرارات لما تمتلكه الهيئة والشركة إلمكانات 
بشرية ومادية عظيمة، معرًبا عن يقينه بنجاح التجربة المصرية السودانية 
وثقته بأن تؤتي ثمارها المرجّوة على كافة األصعدة االجتماعية 

ني واالقتصادية بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين.وتفقد الوزير السودا
ورش إيرماس شملت ورش موتورات الجر والبورينج والمحركات 
والدهانات، مشيًدا بسير العمل بالورشة والعاملين بأقسامها 

 المصدر:أش أالمختلفة.

 %40السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 
بموجب عقود تصنيع لتلبية االحتياج المحلي واإلقليمي واإلفريقي في 
ظل االحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال.وقال المهندس 

التكلفة الستثمارية التقديرية يحيي زكي رئيس الهيئة االقتصادية، إن 
مليون دوالر، مضيفا انه سيتم تنفيذه على  240للمشروع تبلغ نحو 

مرحلتين األولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع 
ألف متر  300للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 

سيسها وفقاً تم تأ” نيرك ” مربع بالمنطقة الصناعية.وذكر أن شركة 
 2002لسنة  83لقانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 

وتم االنتهاء من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة االقتصادية 
ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس  24بالعين السخنة خالل 

الشركات.ويتضمن المجمع الصناعي داخل المشروع مصنعاً إلعادة 
تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية 

وحدة سنويا ً، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة  125مقدرة 
وحدة سنويا باإلضافة إلى مصنع ثالث  150بطاقة إنتاجية مقدرة 

 150بطاقة إنتاجية مقدرة  LRTلتصنيع عربات القطار الكهربائي 
من القيمة المضافة  %30شركة نيرك إلى تحقيق وتسعى  وحدة سنوياً.

من مكونات  %50محلياً في هذه الصناعة ، والوصول إلى تصنيع 
الوحدات المتحركة محلياً خالل العشر سنوات المقبلة، فضال عن 
تطوير القدرة اإلنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر 

لقدرة على التصدير.ويهدف المشروع تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة ا
إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد 
والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتمالتها بما في ذلك عربات 
نقل األشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع 
 غيارها.ويستهدف تصميم وتصنيع اآلالت والمعدات الصناعية
وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك 
أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع وتقديم 
خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكافة أنواع هذه الصناعة.وتقدر التكلفة 

مليار جنيه لمرحلته األولى  2.8االستثمارية المتوقعة للمشروع 
إلضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خالل العشر با

« نيرك»مليارات جنيه.وتستهدف  3سنوات القادمة والتي تقدر بحوالي 
 2021البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع األخير من سنة 
، 2022ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع األخير من سنة 

 2000فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من  وكذلك أن تساهم
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.وقال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي 
لشركة اوراسكوم لإلنشاءات بي ال سي أن الشركة تساهم بحوالي 

، معربا عن تفاؤله بمستقبل “نيرك ” من رأس مال شركة  15%
توطين التكنولوجيا في المشروع الذي يؤكد على خطوات الدولة في 

صناعات جديدة.وصرحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية عقب توقيع العقود، أنه من المستهدف أن تصل 

مليار دوالر خالل السنوات  10االستثمارات في هذه الشركة إلى 
القادمة.وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس 

الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة االقتصادية لقناة الشركة 
السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصالحات عربات السكك الحديدية 

 المصدر:جريدة اموال الغدوإحاللها وتجديدها.

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 أسعار النفط ترتفع مع تزايد التفاؤل بشأن اللقاح رغم زيادة المخزونات 

ارتفع النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم األربعاء، إذ تجاهلت السوق 
تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام األمريكية ارتفعت بأكثر من 

 19-لكوفيدالمتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح 
 48.24بالمئة، إلى  0.8سنتا، أو  38الطلب على النفط.وصعد خام برنت 

دوالر للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة. 
 45.18بالمئة، إلى  0.6سنتا، أو  27وزاد خام غرب تكساس الوسيط 

اء.وكال العقدين دوالر، وذلك بعد أن ربح أكثر من أربعة بالمئة أمس الثالث
عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس، وصعدا بنحو تسعة بالمئة في آخر 
أربع جلسات.وقال جيفري هالي كبير محللي األسواق لدى أواندا "في ظل 
توقع انتقال رئاسي منظم )بالواليات المتحدة( والدعم القادم من اللقاح 

ألسبوع المقبل، تجاهلت والتوقعات بأن أوبك+ ستمدد تخفيضات اإلنتاج ا
مليون برميل في بيانات  3.8أسواق النفط تماما الزيادة غير المتوقعة بواقع 

مخزونات النفط الصادرة عن معهد البترول األمريكي".قالت أسترازينيكا 
بالمئة في التجارب، وقد  70فعال بنسبة  19-يوم االثنين إن لقاحها لكوفيد

يوفر سالحا جديدا في الحرب للسيطرة  بالمئة، مما 90يصل إلى فعالية 
على الجائحة بعد نتائج إيجابية من شركات أدوية كبيرة أخرى.لكن أي 
لقاح يمكن اعتماده من المستبعد أن يكون جاهزا لالستخدام العام في 
الشهور القلية المقبلة، مما يعني أن إجراءات اإلغالق وقيود السفر ستظل 

 قائمة في العام المقبل.

 %30من روسيا و بـ  %4انخفاض واردات الصين من النفط الخام بـ 
 من السعودية

استمرت روسيا والسعودية في تصدر موردي النفط الخام للصين في 
أكتوبر تشرين األول، لكن الكميات الواردة من البلدين انخفضت مقارنة 
بمستويات سبتمبر أيلول مع كبح مصاف صينية مشتريات الخام.وأفادت 

يانات من اإلدارة العامة للجمارك الصينية اليوم األربعاء بأن الواردات ب
من روسيا، والتي تشمل نفطا منقوال عبر خطوط أنابيب، بلغت الشهر 

مليون برميل  1.56مليون طن، أي ما يوازي  6.64الماضي 
مليون برميل في سبتمبر أيلول  1.82يوميا.وكانت الواردات من روسيا 

رميل يوميا في أكتوبر تشرين األول من العام الماضي، مليون ب 1.64و
مليون برميل  1.4مليون طن، أي ما يوازي  5.94وصدرت السعودية 

بالمئة عن الفترة ذاتها في العام الماضي.وهبطت  29يوميا، بانخفاض 
مليون  3.9واردات الصين من الواليات المتحدة من مستوى قياسي عند 

 مليون طن، وفقا لبيانات الجمارك. 1.63طن في سبتمبر أيلول إلي 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,685.00 0.30% السعودية

 DFMGI 2,402.00 -0.48% دبي

 ADI 4,987.00 -0.03% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,557.83 -0.05% الكويت

 BSEX 1,462.37 0.03% البحرين

 GENERAL 10,304.00 0.42% قطر

 MASI 11,105.00 0.79% المغرب

 TUN20 6,805.00 0.74% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 29,945.00 0.24% أمريكا

 S&P 500  3,629.65 -0.16% أمريكا

 NASDAQ 12,094.40 0.48% أمريكا

 FTSE 100  6,391.00 -0.64% لندن

 DAX 13,289.80 -0.02% أمانيا

 Nikkei 225  26,537.31 0.91% اليابان

 %0.44 1,813.30 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.19 48.70 البرميل خام برنت )دوالر(

 %0.33- 45.82 البرميل نايمكس )دوالر(

أسعار الذهب تسجل أدنى تسوية منذ منتصف يوليو مع مكاسب 
  األسهم

دوالًرا عند تسوية التعامالت،  33تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 
لينهي المعدن الجلسة عند أدنى مستوى منذ منتصف يوليو مع إقبال 
المستثمرين على األصول الخطرة.وجاءت خسائر المعدن النفيس وسط 

ألف نقطة  30حاجز ” داو جونز“مكاسب أسواق األسهم، حيث تجاوز 
تاريخه وسط التطورات اإليجابية المتعلقة باللقاح المحتمل  ألول مرة في

كما تعرض المعدن األصفر لضغوط وسط أولى ”.كورونا“ضد 
جو “عالمات المرحلة االنتقالية للسلطة، حيث تلقى الرئيس المنتخب 

إخطاًرا من إدارة الخدمات العامة بإتاحة التمويل الفيدرالي ” بايدن
وعند  ”.دونالد ترامب“تأتي بموافقة الرئيس النتقال السلطة، في خطوة 

 %1.8التسوية، تراجع سعر العقود اآلجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 
دوالر لألوقية، وهو أدنى  1804.60دوالر ليهبط إلى  33.20أو 

مستوى منذ منتصف يوليو الماضي.وبلغت خسائر المعدن النفيس 
متتاليتين.وتراجع مؤشر الدوالر في غضون جلستين  %3.6حوالي 

والذي يقيس أداء العملة األمريكية أمام سلة من ست عمالت بأكثر من 
مساًء بتوقيت  9:26نقطة، في تمام الساعة  92.294مسجالً  0.2%

  المصدر:جريدة اموال الغدمكة المكرمة.



 

 

 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 
 0.7 0.7 غ.م. 116.0 %26.4 5.31 شراء 3,750.6 4.20

 3,993.0 7.35 شركة حديد عز
تحت 

 المراجعة

تحت 

 المراجعة
 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. --

 –المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 1.2 1.2 11.3 10.8 %12.7- 9.60 بيع 343.3 11.00

 4.9 3.6 23.0 20.9 %1.8- 1.35 احتفاظ 1,527.3 1.38 شركة سبيد ميديكال

 0.5 0.5 6.2 4.3 %25.2 9.45 شراء 5,021.6 7.55 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 ال يوجد توزيعات لألسهم المجانية 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 15/02/2021 10/11/2020 0.714القسط الثاني  ايسترن كومباني  –الشرقية 

 30/11/2020 21/05/2020 جنيه مصرى 0.25القسط الثانى  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير

 26/11/2020 23/11/2020 جنيه للسهم 0.350 مصر للفنادق 

 26/11/2020 23/11/2020 جنيه للسهم 0.060 الزيوت المستخلصة و منتجاتها 

 30/11/2020 25/11/2020 جنيه للسهم  0.180 مطاحن و مخابز االسكندرية 

 03/12/2020 30/11/2020 جنيه للسهم  11.000 مطاحن شرق الدلتا 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 مصر الجديدة لإلسكان و التعمير  28/11/2020
عادية /غير 

 عادية 

شارع ابراهيم اللقاني مصر الجديدة,و االكتفاء بأن يكون الحضور من  28مقر الشركة 

 خالل تقنية االتصال الصوتي و التصويت من خالل استمارة التصويت 

 المنصورة للدواجن  28/11/2020
عادي /غير 

 عادية 
 محافظة الشرقية  –بنادي الرواد بحب البنوك بمدينة العاشر من رمضان 

 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة  عادية المصرية لصناعة النشا و الجلوكوز 30/11/2020

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

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 63.1 63.09 24.01- 90,681,944 90,681,944 834.00 87.10 43.71% 

 EAST 10.97 10.97 29.59- 103,717,248 103,717,248 750.00 16.05 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.03 1.03 21.89- 449,434 449,434 185.00 1.41 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.65 13.65 10.32- 63,003,084 63,003,084 1,236.00 18.10 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 7.08 7.08 13.34- 19,345,888 19,345,888 556.00 9.28 3.98% 

 CLHO 4.76 4.76 21.06- 4,994,943 4,994,943 53.00 6.30 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 9.30 9.30 19.13- 67,790,160 67,790,160 1,182.00 12.33 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 12.90 12.90 28.23 38,327,180 38,327,180 531.00 14.92 2.81% لالتصاالتالمصرية 

 ISPH 5.64 5.64 42.27- 53,076,160 53,076,160 1,443.00 8.54 2.40% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.49 14.49 4.39 2,979,164 2,979,164 19.00 15.80 2.36% 

 JUFO 7.20 7.20 16.57- 20,609,092 20,609,092 212.00 9.80 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 25.90 25.90 40.46- 2,941,629 2,941,629 35.00 45.00 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 14.80 14.80 11.70 2,409,692 2,409,692 72.00 15.54 1.89% سوديك

لالسكان مدينة نصر 

 والتعمير
MNHD 3.93 3.93 18.46- 21,815,016 21,815,016 596.00 4.95 1.72% 

 EFID 9.70 9.70 35.25- 1,658,831 1,658,831 64.00 15.75 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 6.80 6.80 13.60- 10,646,976 10,646,976 381.00 8.47 1.40% 

 ORWE 7.55 7.55 28.50- 3,404,997 3,404,997 223.00 8.00 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.41 1.41 19.43- 22,326,276 22,326,276 907.00 2.07 1.26% بالم هيلز للتعمير

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.45 1.45 40.66- 45,540,348 45,540,348 1,316.00 2.50 1.12% 

 SKPC 8.23 8.23 8.35- 28,463,990 28,463,990 650.00 11.97 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 4.14 4.14 20.99- 26,347,182 26,347,182 813.00 5.73 0.85% 

 AUTO 3.25 3.25 11.68- 24,213,876 24,213,876 859.00 3.93 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.47 2.47 15.41- 25,561,042 25,561,042 360.00 3.08 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.80 4.80 29.62- 7,866,846 7,866,846 351.00 7.10 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 7.35 7.35 29.39- 50,112,340 50,112,340 1,057.00 11.60 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.55 0.55 0.55- 35,177,884 35,177,884 1,016.00 0.59 0.63% 

البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 14.71 14.71 92.54 14,842,472 14,842,472 233.00 15.89 0.48% 

 IRON 3.15 3.15 38.16 33,162,546 33,162,546 904.00 4.02 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.48 1.48 15.43- 38,982,812 38,982,812 292.00 1.93 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.63 2.63 19.00 11,699,368 11,699,368 554.00 3.62 0.19% بلتون المالية القابضة

 بالدوالر* السهم يتداول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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 ُ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
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