
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

30/11/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 11,009.27 0.26% -15.55% 335,486,240 139,909,545 304,299,180,032 (EGX 30مؤشر )

 2,196.39 0.85% 2.17% 710,175,360 410,513,324 389,591,793,664 (EGX 50مؤشر )

 2,035.78 1.35% 59.36% 715,652,736 404,553,325 197,446,434,816 (EGX 70مؤشر )

 2,980.90 0.00% 72.58% 1,051,139,008 544,462,870 442,328,842,240 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

مصر الجديدة لإلسكان تُقر تشكيل مجلس اإلدارة و توزيع  ▪

 قرًشا 21كوبون بـ 

 جنيه 0.180رية بواقع توزيع كوبون مطاحن االسكند ▪

 مطاحن مصر العليا تعلن عن توزيع نقدي  ▪

 آخر حق لمشتري مطاحن شرق الدلتا في التوزيع النقدي  ▪

مليون جنيه خسائر  4.5مطاحن جنوب القاهرة تتكبد  ▪

 2020خالل أكتوبر 

 9مليون جنيه خالل  201مينا فارما تقفز بأرباحها لـ  ▪

 أشهر 

مليون جنيه أرباح النيل لألدوية بنهاية أكتوبر  35.7 ▪

2020 

مليار جنيه استثمارات طلعت مصطفى في المدن الذكية  ▪

  2021بحلول 

 600إدارة القاهرة لالستثمار تعتمد إصدار صكوك بقيمة  ▪

 مليون جنيه

ابع الجهود الحكومية لجذب رئيس الوزراء المصري يت ▪

 االستثمارات خالل الفترة المقبلة

مصر وجنوب السودان تتفقان على تشكيل مجموعة عمل  ▪

 لدراسة التعاون الزراعي

الحكومة المصرية تؤكد كفاية المخزون السلعي: يكفي  ▪

 أشهر 7و 5استهالك ما بين 

الواليات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات  ▪

  صينية وروسية

% ارتفاعاً فى أرباح صناعة السيارات بالصين  6.6 ▪

 خالل عشرة أشهر

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 114 78 5 

  

 انواع المستثمرين 
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 الشركات المقيدةبارخأ

 21مصر الجديدة لإلسكان تُقر تشكيل مجلس اإلدارة و توزيع كوبون بـ 

 قرًشا

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 

(HELI المنعقدة بتاريخ )على قائمة المركز المالي خالل  28/11/2020

خل والحسابات الختامية وقائمة الد 30/06/2020الفترة المالية المنتهية 

كما وافقت مليون جنيه. 365.55في ذات التاريخ  وذلك بصافي ربح قدره 

 15.02مليون جنيه، منها  280.36الجمعية على حساب التوزيع بواقع 

مليون جنيه توزيع ثاني، حيث أنه يتم  265.35مليون جنيه توزيع أول و

قروش دفعة أولى  5تي: قرًشا كعائد لكل سهم ويتم صرفها كاال 21توزيع 

قرًشا الباقية يفوض مجلس اإلدارة في  16، و2021في نهاية شهر مارس 

ووفقا لبيان البورصة .2021تحديد ميعاد صرفهم بما ال يجاوز يونيو 

 7أعوام من  3المصرية وافقت الجمعية على تشكيل مجلس اإلدارة لمدة 

 5ارة غير تنفيذي وأعضاء برئاسة خالد زكريا العادلي رئيس مجلس إد

أعضاء ممثلين عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير طبقاً لترتيب 

وفي السياق ذاته وافقت الجمعية العامة غير العادية التصويت التراكمي.

 من النظام األساسي للشركة. 20المنعقدة بتاريخ ذاته على تعديل المادة 

 جنيه 0.180احن االسكندرية بواقع توزيع كوبون مط

( أنه قد تقرر توزيع AFMCأعلنت شركة مطاحن ومخابز االسكندرية )

جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباًرا من  0.180( بواقع 23الكوبون رقم )

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن ذلك إعتباًرا من .30/11/2020

لتوزيع لمشتري السهم حتى نهاية و بالتالي ينتقل الحق في ا 30/11/2020

كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة .25/11/2020جلسة يوم األربعاء 

-2020قد اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي  18/06/2020بتاريخ 

مليون جنيه وبإجمالي استثمارات قدرها  10وذلك بصافي ربح بلغ  2021

 للبورصة المصرية. مليون جنيه، وفقا لبيان سابق 11

 مطاحن مصر العليا تعلن عن توزيع نقدي 

( أنه قد تقرر توزيع الكوبون UEFMر العليا)أعلنت شركة مطاحن مص

جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباًرا من  10.000( بواقع 25رقم )

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، وبالتالي ينتقل الحق .16/12/2020

 .13/12/2020في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم األحد 

 آخر حق لمشتري مطاحن شرق الدلتا في التوزيع النقدي 

 25(، عن توزيع الكوبون رقم EDFMأعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا )

وأوضحت .03/12/2020ا من جنيه للسهم، وذلك اعتبار 11بواقع 

الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الحق في التوزيع ينتقل لمشتري 

كانت الشركة .30/11/2020السهم حتى نهاية جلسة يوم األثنين الموافق 

قد قالت أنها تدرس حاليًا العروض الُمقدمة لها من شركات أخرى لتنفيذ 

ير وزيادة السعة التخزينية للعام المالى خطتها االستثمارية المتمثلة فى التطو

وقالت مصادر إن الشركة التزال  الحالى، والتى لم يبدأ العمل فيها بعد

تدرس العروض الفنية، للشركات المتقدمة لتنفيذ الخطة االستثمارية عن 

العام المالى الحالى، فيما يأتى تقييم العروض المالية فى مرحلة الحقة، بينما 

عن القوائم المالية كر أسماء الشركات المتقدمة أو عددها.تحفظت عن ذ

، أظهرت النتائج تحقيق 30/09/2019إلى  01/07/2019للفترة من 

مليون جنيه مصري، في مقابل تحقيق الشركة  24.959صافي ربح مجمع 

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

  10.00   26.73  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

  10.00   0.18  النعيم القابضة

  10.00   27.50  الدلتا للتامين

  9.99   13.10  المالية والصناعية المصرية

  9.97   10.70  آراب ديري

 

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

 -9.97   1.69  المصريين لالسكان

 -9.96   6.69  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -7.44   9.20  شركة أودن لالستثمارات المالية

 -5.45   1.44  جولدن كوست

 -4.99   1.69  مرسى مرسى علم

  

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

  1.69   86،522،480  المصريين لالسكان

  0.60   66،684،560  العربية لالستثمارات

  13.10   66،236،324  المالية والصناعية المصرية

  0.62   57،693،636  بورتو القابضة

  2.92   56،195،092  العربية لحليج األقطان

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.60   111،077،713  العربية لالستثمارات

  0.62   92،099،750  بورتو القابضة

  0.55   53،183،283  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.69   51،205،413  لالسكانالمصريين 

  1.51   31،682،995  القلعة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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إلى  01/07/2018مليون جنيه خالل الفترة من  32.951لصافي ربح 

30/09/2018. 

ئر خالل أكتوبر مليون جنيه خسا 4.5مطاحن جنوب القاهرة تتكبد 

2020 

أظهرت نتائج أعمال أنشطة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 

(SCFM خالل شهر أكتوبر )حيث اسفرت النتائج عن تكبد خسائر  2020

مليون جنيه خالل  3.452مليون جنيه مقابل خسائر قدرها  4.529بلغت 

ورة، وذلك وفقًا لبيان الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذك

كانت الشركة قد أعلنت عن الموازنة التقديرية للعام البورصة المصرية.

مليون  36.105، والتي أظهرت تحقيق خسارة بـ 2020/2021المالي 

مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في  1.977جنيه مقابل خسارة بـ 

، وذلك في ظل انخفاض كميات القمح المطحونة نتيجة 30/06/2020

منذ تطبيق المنظومة الحالية في  سحب الربط وثبات أجرة الطحن

، بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة طن الطن في 01/08/2017

 جنيه. 695، والتي بلغت 31/12/2019

 أشهر  9مليون جنيه خالل  120مينا فارما تقفز بأرباحها لـ 

أظهرت القوائم المالية لـ شركة مينا فارما لألدوية والصناعات الكيماوية 

(MIPH عن للفترة من ،)تحقيق  30/09/2020إلى  01/01/2020

جنيه في مقابل تحقيق الشركة  201،131،077صافي ربح مجمع بلغ 

إلى  01/01/2019جنيه خالل الفترة من  70،923،877لصافي ربح بلغ 

كانت الشركة قد أعلنت نتائج أعمالها عن للفترة من .30/09/2019

تحقيق صافي ربح مجمع  30/06/2020إلى  01/01/2020

جنيه في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح  123،490،868

إلى  01/01/2019جنيه خالل الفترة من  48،559،552

30/06/2019. 

 2020بنهاية أكتوبر  مليون جنيه أرباح النيل لألدوية 35.7

( NIPHاعتمد مجلس إدارة شركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية )

القوائم المالية التقديرية خالل الفترة من  28/11/2020المنعقد بتاريخ 

، والتي كشفت عن تحقيق صافي ربح 31/10/2020حتى  1/07/2020

دره بنحو مليون جنيه شامل الضرائب وذلك نظير أرباح مق 35.7بلغ 

مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة  26.6

كانت الشركة قد أعلنت عن المذكورة، وفقًا لبيان البورصة المصرية.

، حيث قدرت إيرادات 2020/21الموازنة التقديرية الكاملة للعام المالي 

يه المعتمد مليون جن 740مليار جنيه مقابل  1.1النشاط الجاري بـ 

مليون  638.3ومقابل مبلغ  2019/20بالموازنة التقديرية للعام المالي 

 2018/19جنيه قيمة إيرادات النشاط الجاري المحقق خالل العام المالي 

وقدرت .%72.6مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها  463.7وبزيادة قدرها 

ليون جنيه م 40مليون جنيه مقابل  59.9الصادرات المستهدفة بمبلغ 

مليون جنيه المحقق خالل  28، ومقابل مبلغ 2019/20المعتمد للعام المالي 

مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها  31.9بزايدة قدرها  2018/19العام المالي 

وقدر صافي الربح شامال الضرائب المستهدف للعام المالي .113.9%

ادات النشاط من إير %13.9مليون جنيه بنسبة  153.7بمبلغ  2020/21

بنسبة  2019/20مليون جنيه المعتمد للعام المالي  50الجاري مقابل مبلغ 

مليون جنيه المحقق  6.9من إيرادات النشاط الجاري، ومقابل مبلغ  6.8%

 من إيرادات النشاط الجاري. %1.1بنسبة  2018/19للعام المالي 

مليار جنيه استثمارات طلعت مصطفى في المدن الذكية بحلول 

2021  

لذكية بمجموعة كشف محمد صالح الدين، رئيس قطاع المدن ا

(، عن أن حجم استثمارات TMGHطلعت مصطفى القابضة )

الشركة في مجال المدن الذكية والمطورة تكنولوجيًًّا يتجاوز نحو 

مليون جنيه ومستهدف وصوله إلى مليار جنيه في عام  650

أضاف أن الشركة نفذت مجموعة من البرامج والمشاريع .2021

منها تطبيق المدينة اآلمنة حيث تحويل لتعزيز مفهوم المدينة الذكية، 

أنظمة المراقبة والتحكم في جميع األنظمة بطرق تكنولوجية حديثة، 

باإلضافة إلى تطبيق الري الذكي الذي يستهدف ري المسطحات 

الخضراء المزروعة في المدن بنسب متساوية وبناء على معلومات 

جودة  وبيانات من محطة أرصاد تكنولوجية، وذلك بهدف تحسين

وأكمل، أن المشروع الثالث الذي تنفذه الشركة، هو الزراعة.

وذلك بالتعاون مع شركة هواوي، « الليد»اإلضاءة الذكية بنظام 

حيث يستهدف التحكم في درجة اإلضاءة بحسب الحركة الموجودة 

في الشوارع، والتعرف على األعطال بشكل إلكتروني، ومن ثم 

وأكد حرص مجموعة على الفور. توجيه فرق الصيانة إلصالحها

طلعت مصطفى على تقديم نماذج المدن الذكية في جميع 

مشروعاتها، مشيًرا إلى أنه تم االنتهاء من البنية التحتية األساسية 

من مدينتي،  %90المكونة من كابالت الفايبر لمدينة الرحاب، و

وخالل الربع األول من العام القادم تنتهي المجموعة من أعمال 

وأوضح أن المجموعة تتبنى مفهوًما متكاماًل لنظام زمة.التطوير الال

المدينة الذكية، والتي تمد صانع القرار بالمعلومات السليمة في 

التوقيتات المناسبة، وكل المشروعات التي تجريها بها تطور 

عمراني ومجتمعات سكنية تتماشى وأحدث النظم التي تقدم للعميل 

وقال إن تطوير ا في مناحي الحياة.رفاهية وجودة في التشغيل وتحكمً 

مدينة منشأة بالفعل وتحويلها إلى ذكية يتطلب استثمارات أعلى من 

إنشاء مدينة جديدة، خاصة أن عمليات التطوير يدخل بها بعض 

عمليات المشروعات والتعديالت الكبيرة إلدخال عناصر ومفاهيم 

 المدينة الذكية بها.

مليون  600ار صكوك بقيمة إدارة القاهرة لالستثمار تعتمد إصد

 جنيه 

اجتمع مجلس إدارة شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية 

(CIRA في )وذلك لمناقشة احتياجات الشركة  26/11/2020

 -التمويلية وتم إتخاذ القرارات األتية: 

إصدار صكوك إجازة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة • 

 1992لسنة  95ا لقانون سوق رأس المال رقم مليون جنيه وفقً  600

 والئحته التنفيذية وكل ما يتعلق به من شروط وأحكام وإجراءات.

 التعاقد مع شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك.• 

تفويض العضو المنتدب في التعاقد مع كافة مستشاري عملية • 

توقيع على التصكيك وتحديد أتعابهم، باإلضافة إلى االعتماد وال

البيانات والتقارير، التي يصدرها مستشاري عملية التصكيك بما في 

ذلك البيانات المالية المستقبلية أو غيره مما يصدر عن مراقب 

الحسابات والمرتبطة بعملية التصحيك، ومن ثم عرض تلك 

القرارات على الجمعية العامة غير العادية للشركة للبت فيها والتي 

 .22/12/2020خ سوف تعقد بتاري



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

رئيس الوزراء المصري يتابع الجهود الحكومية لجذب االستثمارات خالل 

 الفترة المقبلة

ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مع 

مد عبد الوهًّاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق مح

الحرة، حيث تم استعراض جهود جذب االستثمارات خالل الفترة 

وقال محمد عبد الوهاب، إن الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة المقبلة.

 قامت بدعوة المستثمرين لحضور لقاء مع رئيس مصلحة الجمارك؛ لمناقشة

تحديات وفرص االستثمار، بعد غد الثالثاء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق 

ولفت إلى أن االجتماع سيتم خالله استعراض سبل التعامل مع األوسط. 

واستعرض منظومة الجمارك والتحديات التي تواجه المتعاملين معها.

ى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار، نتائج اجتماعاته مع كبر

الشركات التي تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر خالل المرحلة 

وأوضح أنه التقى مسئولي شركة "شنايدر إليكتريك" حيث تعتزم المقبلة.

الشركة االستمرار في ضخ مزيد من االستثمارات والتوسع في مصانعها 

القائمة بالعاشر من رمضان، منوهاً بعرض مسئولي الشركة خطتهم إلنشاء 

 6ز توزيع جديد لخدمة السوقين المصري واإلفريقي، على مساحة مرك

وأضاف أن شركة "دانون" تعتزم فرصة عمل جديدة. 270، يوفر 2كم

زيادة استثماراتها في مصر خالل الفترة المقبلة، حيث تُقدر استثماراتها 

االف فرصة عمل، فضالً عن تقديم  3مليون يورو وتوفر  100حالياً بنحو 

ألف أسرة لتطوير محطات تجميع األلبان في  20لفني لحوالي الدعم ا

محافظات الدلتا، وتم التأكيد على حرص الهيئة على دعم خطة الشركة 

للتوسع، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة التحديات التي 

كما لفت إلى لقائه مع محمد كمال عبدهللا الرئيس التنفيذي لشركة تواجهها.

دافون"، والذي تم خالله التأكيد على حرص الهيئة على تواجد شركة "فو

وأشار إلى أنه عقد لقاء مع أعضاء "فودافون العالمية" بالسوق المصري.

االتحاد المصري لجمعيات المستثمرين؛ لمناقشة تحفيز االستثمارات 

ة الوطنية واألجنبية، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئ

ووكالء المستثمرين، كما تمت مناقشة استقرار التشريعات االستثمارية 

وتوحيد اإلجراءات، ومواصلة رفع كفاءة تقديم الخدمات بمراكز خدمات 

ونوه كذلك إلى لقائه مع ربيع حسونة رئيس الجانب اللبناني في المستثمرين.

ات مجلس األعمال المصري اللبناني، والذي تم خالله عرض اإلجراء

االقتصادية التي اتخذتها الحكومة؛ بهدف دعم الشركات لمواجهة أزمة 

وقال إن رئيس الجانب اللبناني "كورونا" ودعمها في خططتها التوسعية.

أكد في مجلس األعمال إلى استمرار التعاون مع هيئة االستثمار خالل الفترة 

المقبلة، وذلك بهدف رغبة العديد من الشركات اللبنانية التعرف على فرص 

كما نوه الرئيس التنفيذي لهيئة االستثمار بمصر في العديد من المجاالت.

الذي عقده مع "سيرجي تيرينتييف" سفير دولة  االستثمار، إلى اللقاء

بيالروسيا بالقاهرة، مشيراً إلى أنه اتفق مع السفير على قيام السفارة 

البيالروسية بموافاة الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة باالستثمار 

في مصر؛ لعرض الفرص االستثمارية المتاحة واإلجراءات التي اتخذتها 

وتابع "فضالً عن التنسيق مع السفارة ين مناخ االستثمار.الحكومة لتحس

للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيالروسية لزيارة مصر؛ بهدف 

التعرف على الفرص المتاحة لالستثمار، واستعراض ما تم إنجازه لتطوير 

 البنية التحتية التي تخدم أغراض االستثمار".

 االستثمارات األمريكية

 

مصر وجنوب السودان تتفقان على تشكيل مجموعة عمل لدراسة 

 التعاون الزراعي

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصالح األراضي المصري، مع 

جوزفين الجو وزيرة الزراعة واألمن الغذائي بجنوب السودان، نتائج 

 وقال السيدزيارتها لمصر في إطار تعميق التعاون المشترك بين البلدين.

القصير، في بيان صادر مساء األحد، إنه تم االتفاق على تشكيل 

مجموعة عمل تضم ممثلين عن البلدين لدراسة أوجه التعاون، ونقلها 

للتطبيق على أرص الواقع، وكذلك التعاون في مجال بناء القدرات 

وتقديم الدعم الفني في مجاالت "البحوث، وانتاج التقاوي، واالرشاد 

وأضاف أنه تم اونيات الزراعية، وسالسل القيمة".الزراعي، والتع

مزارع مصرية نموذجية مشتركة بجنوب  3االتفاق كذلك على انشاء 

السودان، أحدهما سمكية، واالخرى للمحاصيل الحقلية والبستانية، 

والثالثة لالتتاج الحيواني، مشيرا الى انه من المقرر اعداد مذكرات 

رها للتوقيع المشترك للدخول في حيز للتعاون بين الجانبين، واقرا

وأكد الوزير، على أهمية هذه الزيارة التي تصادفت بالتزامن مع التنفيذ.

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جنوب السودان ولقاء الرئيس 

ومن ناحيتها، سيلفا كير، مما يؤكد عمق العالقات التاريخية بين البلدين.

قدمت " الجو " الشكر للحكومة المصرية ولوزير الزراعة على اتاحة 

الفرصة لزيارة مصر والتي جاءت لتطوير عالقات التعاون في قطاع 

الزراعة بين البلدين وسالسل القيمة المضافة لدعم وتنمية االقتصاد 

وكذلك نقل التكنولوجيا واالستفادة من الخبرات المصرية وأيضا التعاون 

في مجال انشاء مزارع اإلنتاج الحيواني والسمكي والبستاني في بالدها 

لك تطوير اإلنتاج الحيواني االمر الذي سيؤدى الى ضمان األمن وكذ

وأضافت أنه بعد العودة إلى "جوبا" سوف الغذائي لجنوب السودان. 

ننتظر الخبراء المصريين التخاذ اإلجراءات التنفيذية لتفعيل التعاون 

جدير بالذكر، أن وزيرة الزراعة واألمن بين البلدين على أرض الواقع.

ئي بدولة جنوب السودان، خالل زيارتها للقاهرة قامت بزيارة الغذا

العديد من مشروعات األنشطة الزراعية المختلفة وتعرفت على النهضة 

كما قامت بجولة تفقدية في المعمل  الزراعية التي شهدتها مصر مؤخراً.

المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة باالغذية، ومعامل 

بحوث الصحة الحيوانية، للتعرف على امكانيات مصر في هذا معهد 

المجال باإلضافة إلى جولة سياحية في منطقة األهرامات والمتحف 

 المصري.

الحكومة المصرية تؤكد كفاية المخزون السلعي: يكفي استهالك ما 

 أشهر 7و 5بين 

استعرض علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، 

افر مخزون مخزون عدد من السلع االستراتيجية في مصر، مؤكداً "تو

وأوضح علي المصيلحي، في بيان صادر اليوم األحد، كاٍف وآمن منها".

أشهر، فيما  5أن رصيد القمح يكفي حاجة االستهالك المحلي ألكثر من 

وأضاف أن رصيد السكر يغطي أشهر. 6يكفي رصيد األرز لنحو 

جاء أشهر. 5شهور، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو  7حوالي 

الل اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ذلك خ

وأكد علي المصيلحي، أن المصري مع علي المصيلحي وزير التموين.

الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتشديد الرقابة على األسواق والقضاء على 

السلع غير المطابقة للمواصفات والمقلدة ومجهولة المصدر، ومنتهية 

ألسعار أو البيع بأكثر من السعر المعلن من الصالحية أو عدم إعالن ا



 

 

تعرض رئيس هيئة االستثمار أهم ما توصل إليه خالل لقائه ممثلي كما اس

غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة لبحث مستقبل االستثمارات األمريكية 

بمصر، حيث تم خالل اللقاء بحث اقتراحات ممثلي الغرفة فيما يتعلق 

بالتعاون مع هيئة االستثمار في الترويج للفرص االستثمارية في مصر أمام 

وأوضح أن أعضاء الغرفة أكدوا أنهم يقومون جتمع األعمال األمريكي.م

بشكل مستمر بالترويج للتغييرات اإليجابية التي يشهدها مناخ االستثمار في 

مصر، والفرص االستثمارية الواعدة، خاصة في المشروعات القومية 

 الكبرى، مشيرين إلى أن عددا من الشركات األمريكية أعلنت عن رغبتها

في زيادة حجم استثماراتها في مصر خالل الفترة المقبلة، والتوسع في عدد 

من المشروعات القائمة حالياً، خاصة مع توفير أنظمة استثمارية متنوعة 

كما أشار محمد عبد الوهاب إلى تناسب كافة فئات المستثمرين وتوجهاتهم.

"القناة للسكر"، أنه تم عقد لقاء مع جمال الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة 

مؤخرا؛ لمناقشة موقف مشروع الشركة، وما تم إنجازه حتى تاريخه، 

فدانا،  240موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء مصنع على مساحة 

سيصل المصنع إلى كامل طاقته اإلنتاجية التي تبلغ  2022وبحلول عام 

كما يتضمن استصالح واستزراع ألف طن سنويا من السكر األبيض. 900

ألف فدان من األراضي الصحراوية، بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية  181

وفي الوقت نفسه، نوه إلى نتائج زيارته لمشروع تصل إلى مليار دوالر.

شركة " القناة للسكر" بمحافظة المنيا، وتأكيده على دعم هيئة االستثمار 

ى إعراب الستكمال باقي أعمال المشروع وفقا للجدول الزمني، الفتا إل

رئيس الشركة عن تطلعه لالنتهاء من كافة اإلجراءات وفقا لنظام المناطق 

إلى جانب ذلك، أشار رئيس هيئة االستثمار، إلى ما تم االستثمارية.

استعراضه خالل لقائه ممثلي كبرى مكاتب االستشارات القانونية وبيوت 

راءات المتعلقة الخبرة المالية في حوار مفتوح؛ حيث تمت مناقشة أهم اإلج

بتحسين مناخ االستثمار في مصر، والترويج لالقتصاد المصري وما يشهده 

كما تمت مناقشة آليات تحفيز االستثمارات الوطنية واألجنبية، من طفرات.

ووضع اآلليات الفعالة لتخفيض اإلجراءات المتعلقة بالعملية االستثمارية، 

المستثمرين، كاستقرار  فضالً عن مناقشة بعض الجوانب محل اهتمام

التشريعات االستثمارية وتوحيد اإلجراءات، ومواصلة رفع كفاءة القائمين 

على تقديم الخدمات من ممثلي الجهات المختلفة بمراكز خدمات 

 المستثمرين، وتطبيق خدمات المسار السريع بالمناطق الحرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال إن ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى، خالل حمالت يومية.

 مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة على الفور حيال المخالفين.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 الواليات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات صينية وروسية 

فرضت الواليات المتحدة األمريكية عقوبات اقتصادية جديدة على شركات 
وقال .صينية وروسية، متهمة إياها بدعم تطوير البرنامج النووي اإليراني

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء 
لقد فرضنا إجراءات عقابية “الروسية صباح أمس السبت: ” نوفوستي“

زيبو ”و” شنجدو بِست نيو ماتيريالز“على شركتين مقّرهما في الصين هما 
” بنيلكو جرو“، وعلى شركتين مقّرهما في روسيا هما ”إيليم ترايد

أن “وأضاف بيان الوزير األمريكي: ”.جوينت ستوك كومباني إيليكون”و
هذه الشركات وفرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ 

وتابع بومبيو ، مشيرا إلى أنها سُتواجه قيودا لمدة عامين.”النووية اإليراني
ينا لمنع إيران سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لد“في بيانه، قائال: 

 ”.من زيادة قدراتها النووية

 % ارتفاعاً فى أرباح صناعة السيارات بالصين خالل عشرة أشهر  6.6

أظهرت بيانات صناعية يوم الجمعة أن قطاع تصنيع السيارات في الصين 
 421.15على أساس سنوي إلى  %6.6شهد ارتفاعا في األرباح بنسبة 

الر أمريكي( في األشهر العشرة مليار دو 64.05مليار يوان )حوالي 
ونقال عن بيانات صادرة عن المصلحة الوطنية .2020األولى من عام 

لإلحصاء، ذكرت الجمعية الصينية لمنتجي السيارات أن النمو ارتفع عن 
وشكلت أرباح .%3الزيادة التى شهدتها األرباع الثالثة األولى والبالغة 

من إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تزيد عائداتها  %8.4طاع الق
وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن الجمعية مليون يوان. 20السنوية عن 

الصينية لمنتجي السيارات أن سوق السيارات الصيني حافظ على زخم 
على أساس  %12.5االنتعاش في أكتوبر، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 

مليون مع تحسن السوق إلى جانب السياسات الحكومية  2.57سنوي إلى 
مليون في األشهر  19.7وبلغ إجمالي مبيعات السيارات لتحفيز االستهالك.

 على أساس سنوي. %4.7العشرة األولى، بانخفاض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,709.00 0.17% السعودية

 DFMGI 2,400.00 0.01% دبي

 ADI 4,994.00 0.16% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,506.73 -0.28% الكويت

 BSEX 1,487.08 0.27% البحرين

 GENERAL 10,322.00 0.37% قطر

 MASI 10,889.00 -1.30% المغرب

 TUN20 6,782.00 0.13% تونس

 

 االسواق العالميةمؤشرات 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 29,585.00 -1.09% أمريكا

 S&P 500  3,638.35 0.24% أمريكا

 NASDAQ 12,205.85 0.92% أمريكا

 FTSE 100  6,368.00 0.07% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  26,433.62 -0.79% اليابان

 %0.67- 1,776.15 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %2.59- 46.93 البرميل )دوالر(خام برنت 

  %2.04- 44.58 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.7 0.7 غ.م. 123.4 %18.8 5.31 شراء 3,991.7 4.47 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 4,128.8 7.6 ديد عزشركة ح
تحت 

المراجع

 ة

تحت 

 المراجعة
 .غ.م غ.م. غ.م. غ.م. --

 1.2 1.2 18.2 10.6 %11.5- 9.60 بيع 338.7 10.85 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 4.8 3.4 22.2 20.2 %1.8 1.35 احتفاظ 1,474.1 1.33 شركة سبيد ميديكال
 0.5 0.5 6.1 4.3 %26.2 9.45 شراء 4,981.7 7.49 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  كومباني  ايسترن –الشرقية 

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

 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
 ة تقنيات االتصال الحديثة بواسط عادية والجلوكوزالمصرية لصناعة النشا  30/11/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

ن التغير م

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 ()مصر
COMI 62.8 62.80 24.36- 25,119,662 25,119,662 357.00 87.10 43.71% 

 EAST 11.00 11.00 29.40- 3,906,337 3,906,337 597.00 16.05 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.04 1.04 21.36- 184,869 184,869 63.00 1.38 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.70 13.70 9.99- 5,850,898 5,850,898 210.00 17.98 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 7.10 7.10 13.10- 3,324,708 3,324,708 165.00 8.90 3.98% 

 CLHO 4.79 4.79 20.56- 184,656 184,656 18.00 6.30 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 9.11 9.11 20.78- 13,082,851 13,082,851 849.00 12.10 2.98% اليكتريكالسويدى 

 ETEL 12.65 12.65 25.75 23,140,232 23,140,232 618.00 14.92 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.51 5.51 43.60- 2,292,416 2,292,416 218.00 8.54 2.40% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.40 14.40 3.75 69,826 69,826 1.00 15.80 2.36% 

 JUFO 7.00 7.00 18.89- 482,075 482,075 52.00 9.80 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 26.00 26.00 40.23- 8,721,334 8,721,334 59.00 45.00 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 14.13 14.13 6.64 1,198,540 1,198,540 47.00 15.10 1.89% سوديك

 مدينة نصر لالسكان

 والتعمير
MNHD 3.90 3.90 19.09- 6,911,400 6,911,400 319.00 4.95 1.72% 

 EFID 9.60 9.60 35.91- 976,292 976,292 31.00 15.75 1.49% يتا للصناعات الغذائيةايد

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 6.77 6.77 13.98- 1,974,446 1,974,446 99.00 8.28 1.40% 

 ORWE 7.49 7.49 29.07- 1,610,569 1,610,569 81.00 8.00 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.41 1.41 19.66- 9,418,991 9,418,991 398.00 2.02 1.26% م هيلز للتعميربال

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.51 1.51 38.16- 47,088,476 47,088,476 1,499.00 2.50 1.12% 

 SKPC 8.30 8.30 7.57- 13,211,777 13,211,777 363.00 11.97 1.03% كرير للبتروكيماويات سيدى

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 4.14 4.14 20.99- 8,473,137 8,473,137 347.00 5.73 0.85% 

 AUTO 3.23 3.23 12.23- 9,773,748 9,773,748 627.00 3.93 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.52 2.52 13.70- 21,095,294 21,095,294 338.00 3.08 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.75 4.75 30.35- 4,672,502 4,672,502 284.00 7.10 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 7.60 7.60 26.99- 44,549,528 44,549,528 791.00 11.55 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.55 0.55 0.91 29,925,886 29,925,886 904.00 0.59 0.63% 

مصري لتنمية الالبنك 

 الصادرات
EXPA 14.90 14.90 95.03 12,474,107 12,474,107 293.00 15.89 0.48% 

 IRON 3.16 3.16 38.60 13,636,519 13,636,519 440.00 4.02 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.52 1.52 13.31- 17,291,010 17,291,010 374.00 1.93 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.63 2.63 19.00 4,844,163 4,844,163 221.00 3.38 0.19% تون المالية القابضةبل

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق عبي 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 بريميير أيةشركة  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 لمتلقيا 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/لمحل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية
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 ادارة البحوث

 research@ premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)تليفون:   قسم البحوث
  


