
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

20/12/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,844.58 -1.26% -16.81% 704,540,352 130,096,964 307,714,719,628 (EGX 30مؤشر )

 2,200.55 -1.20% 2.36% 940,422,016 281,139,179 396,395,707,394 (EGX 50مؤشر )

 2,066.41 -0.85% 61.76% 461,960,992 290,100,981 205,339,819,959 (EGX 70مؤشر )

 3,001.37 0.00% 73.77% 1,166,501,376 420,197,945 507,698,477,585 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

 مساهمو "باكين" يقرون توزيع كوبون بقيمة جنيه للسهم ▪

 ديسمبر.. نهاية الحق في توزيع كوبون "العامة للصوامع" 28 ▪

مدينة نصر لإلسكان: تعيين مستشار مالي مستقل إلعداد القيمة  ▪

 العادلة لـ"تابعة"

▪ CIB  مليار جنيه بنهاية  1.891يضخ تمويالت عقارية بقيمة

  2020سبتمبر 

"الرقابة المالية" تقر نشر عرض الشراء المقدم على "النصر  ▪

 لألعمال المدنية"

 "عامر جروب" تعلن بدء تنفيذ مبنى إداري بالعاصمة اإلدارية ▪

الحكومة تعيد فتح ملف طرح الشركات المملوكة للدولة  ▪

 بالبورصة

الصناعة المصرية تبحث مع االتحاد األوراسي موقف  ▪

 مفاوضات اتفاق التجارة الحرة 

وكالة: "أدنوك" اإلماراتية تخطط لشراء "وطنية للبترول"  ▪

 المصرية 

 95.6مشروعاً في قطاع الكهرباء بتكلفة  416السعيد: تنفيذ  ▪

 مليار جنيه خالل عامين 

الحكومة للذكاء عالمياً في جاهزية  56مصر تصعد إلى المركز  ▪

 االصطناعي 

 بنك انجلترا المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير  ▪

مسؤول أمريكي: بايدن لن يقوم بتخفيف الرسوم الجمركية على  ▪

 الصين 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 35 163 4 

  

 انواع المستثمرين 
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 الشركات المقيدةأخبار

 مساهمو "باكين" يقرون توزيع كوبون بقيمة جنيه للسهم

باكين  -وافقت الجمعية العامة العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية 

بعد تعديله  2020-2019على حساب التوزيع المقترح عن العام المالي 

مليون جنيه.وقالت الشركة في بيان  24لتصبح حصته المساهمين نحو 

 100قيمته  27لبورصة مصر يوم الخميس، إنه بذلك يكون الكوبون رقم 

قرشاً  50رش لكل سهم، على أن يتم سداده على دفعتين، األولى بواقع ق

قرشاً تصرف في أبريل  50، والثانية بواقع 2021تصرف في شهر يناير 

.ووافقت الجمعية على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة 2021

.ووافقت 2020يونيو  30والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهي في 

على صرف المبالغ التي تتمثل في فوائض الحصة النقدية للعاملين  الجمعية

وتفويض مجلس اإلدارة لتوزيع هذه المبالغ، إضافة إلى كفالة شركة العبور 

للبويات والصناعات الكيماوية في العقود البنكية والتسهيالت االئتمانية 

لمادة والقروض.ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل ا

باألميرية القاهرة  c25الرابعة من النظام األساسي للشركة لجعل القطعة 

هي المركز الرئيسي للشركة مع استمرار النشاط الصناعي في فرع 

 المصدر:مباشراإلسكندرية.

 ديسمبر.. نهاية الحق في توزيع كوبون "العامة للصوامع" 28

كوبون شركة شركة العامة قالت البورصة المصرية، إن الحق في توزيع 

 28للصوامع والتخزين ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم اإلثنين 

ديسمبر الجاري.وأضافت البورصة في بيان أنه تقرر توزيع الكوبون رقم 

ديسمبر  31جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من  3.45( بواقع 25)

هر من العام المالي أش 4الجاري.وحققت الشركة صافي ربح خالل أول 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر  19.36الجاري بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام  18.11الماضي، مقابل 

مليون جنيه خالل  7.74المالي الماضي.وحققت الشركة أرباحاً بلغت 

مليون  6.72بلغت  الثالثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح

جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة خالل العام 

مليون جنيه خالل الفترة،  102.2صافي ربح بلغ  2020-2019المالي 

مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي الماضي.وارتفعت  100مقابل 

مليون  434.6 إيرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتصل إلى

 المصدر:مباشر خالل العام المالي السابق له. 413.56جنيه، مقابل 

مدينة نصر لإلسكان: تعيين مستشار مالي مستقل إلعداد القيمة العادلة 

 لـ"تابعة"

قالت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير، إنها اتفقت مع شركة النصر 

ي مستقل إلجراء دراسة لألعمال المدنية التابعة على تعيين مستشار مال

للقيمة العادلة ألسهم الشركة.وأشارت مدينة نصر في بيان لبورصة مصر 

يوم الخميس، إلى أنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري بالهيئة العامة 

للرقابة المالية مقدم من عدد من الشركات وأحد صناديق االستثمار 

النصر لألعمال  لالستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأس مال شركة

بالمائة من رأس المال.وأوضحت الشركة أنها ترى  90المدنية وحتى 

باعتباراها المساهم الرئيسي في الشركة التابعة، أن السعر النقدي 

جنيهاً للسهم ال يمثل القيمة العادلة لسهم الشركة بناًء على  11المعروض 

عنوية وأسعار تدوال مركزها المالي ونتاج أعمالها ومقوماتها المادية والم

أسهمها بالبورصة المصرية.من ناحيتهاً، قالت شركة النصر لألعمال 

المدنية في بيان منفصل للبورصة، أن مجلس اإلدارة قرر تفويض رئيس 

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

  9.94   1.63  سبيد ميديكال

  9.83   0.53  العبوات الطبية

  8.62   9.45  حديد عز

  7.94   43.50  غاز مصر

  6.88   27.97  مصر -البنك الوطني الكويتي 

 

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

 -14.21 84.85 مطاحن مصر العليا

 -9.93 5.44 أميرالد لالستثمار العقاري

 -9.90 7.55 شركة أودن لالستثمارات المالية

 -9.84 2.75 العربية للمحابس

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
7.21 9.76- 

  

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

  61.20   250،329،216  البنك التجاري الدولي

  9.45   63،582،784  حديد عز

  0.66   47،525،596  لالستثماراتالعربية 

  43.50   39،169،872  غاز مصر

  3.83   34،757،964  بايونيرز القابضة

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

 0.66 74،287،106 العربية لالستثمارات

  0.67   50،878،260  بورتو القابضة

  0.53   43،384،363  العبوات الطبية

  0.54   26،371،023  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.08   25،341،344  عامر جروب

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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المجلس والعضو المنتدب باتمام التعاقد مع مكتب التقييم على ضوء 

افت: "على أن العروض المقدمة، إلعداد تقرير القيمة العادلة للسهم.وأض

يكون التقرير صادر من مستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة العامة 

أيام.وحققت مدينة نصر لإلسكان  10للرقابة المالية في مدة أقصاها 

،أرباحاً بعد الضريبة بلغت 2020والتعمير، خالل التسعة أشهر األولى من 

ماضي، مقابل مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر ال 628.99

.وارتفعت 2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  630.98أرباح بلغت 

مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  1.76مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 

مليار جنيه جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.وبالنسبة للقوائم  1.44

ليون جنيه خالل الفترة، م 635.66المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 

مليون جنيه.وحققت النصر لألعمال المدنية، عن  613.28مقارنة بنحو 

مليون جنيه منذ بداية  3.56أشهر من العام الجاري، خسائر بلغت  9أول 

مليون جنيه أرباحاً خالل  11.4يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

ات الشركة خالل التسعة نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت إيراد

مليون  164.8مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  136.5أشهر لتصل إلى 

 المصدر:مباشر جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الرقابة المالية" تقر نشر عرض الشراء المقدم على "النصر لألعمال "

 "المدنية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر إعالن عرض 

الشراء المقدم على شركة النصر لألعمال المدنية التابعة لشركة مدينة نصر 

بالمائة من  90مليون سهم تمثل نسبة  13.17لإلسكان التعمير، حتى عدد 

وم ي جنيهاً للسهم.وقالت الهيئة في بيان للبورصة  11األسهم بسعر 

الخميس، أن مقدم العرض هم: شركة أودن لالستثمارات المالية، وشركة 

أودن كابيتال جروب لالستثمارات المالية، وصندوق استثمار المصريين 

لالستثمار العقاري، وشركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة، وشركة 

ريدكون للتعمير، وشركة نيوسمارت لالستثمارات الصناعية 

ركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير اتفقت مع شركة والتجارية.وكانت ش

النصر لألعمال المدنية التابعة على تعيين مستشار مالي مستقل إلجراء 

دراسة للقيمة العادلة ألسهم الشركة.وأوضحت مدينة نصر، أنها ترى 

باعتباراها المساهم الرئيسي في الشركة التابعة، أن السعر النقدي 

ال يمثل القيمة العادلة لسهم الشركة بناًء على  جنيهاً للسهم 11المعروض 

مركزها المالي ونتاج أعمالها ومقوماتها المادية والمعنوية وأسعار تدوال 

أسهمها بالبورصة المصرية.من ناحيتهاً، قالت شركة النصر لألعمال 

المدنية، أن مجلس اإلدارة قرر تفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب 

مكتب التقييم على ضوء العروض المقدمة، إلعداد تقرير باتمام التعاقد مع 

القيمة العادلة للسهم..وحققت مدينة نصر لإلسكان والتعمير، خالل التسعة 

مليون جنيه  628.99،أرباحاً بعد الضريبة بلغت 2020أشهر األولى من 

 630.98خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

.وارتفعت مبيعات الشركة خالل 2019في الفترة المقارنة من مليون جنيه 

مليار جنيه جنيه  1.44مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  1.76الفترة إلى 

في الفترة المقارنة من العام الماضي.وبالنسبة للقوائم المستقلة، ارتفعت 

مليون جنيه خالل الفترة، مقارنة بنحو  635.66أرباح الشركة إلى 

أشهر  9مليون جنيه.وحققت النصر لألعمال المدنية، عن أول  613.28

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى  3.56من العام الجاري، خسائر بلغت 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة  11.4نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

من العام الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر لتصل 

مليون جنيه خالل  164.8مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  136.5إلى 

 المصدر:مباشر نفس الفترة من العام المالي الماضي.

CIB  مليار جنيه بنهاية  1.891يضخ تمويالت عقارية بقيمة

  2020سبتمبر 

مصر  -سجلت محفظة التمويل العقاري بـالبنك التجاري الدولي

(COMI نحو )مقابل 2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر  1.891 ،

.وبلغت محفظة القروض 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر  1.330

، مقابل 2020بنهاية سبتمبر  مليار جنيه 26.603الشخصية نحو 

.وسجلت محفظة 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر  20.219

، 2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر  34.881التجزئة المصرفية نحو 

، بزيادة قدرها 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر  27.276مقابل 

مليار جنيه، وفقا للقوائم المالية.أضافت أن حجم بطاقات  7.605

، 2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر  4.899مان بالبنك سجلت االئت

،وسجلت الحسابات 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر  4.264مقابل 

، 2020مليار جنيه بنهاية سبتمبر 1.486الجارية المدينة للبنك نحو 

.عن نتائج األعمال 2019مليار جنيه بنهاية ديسمبر  1.462مقابل 

، حيث سجلت 2019ديسمبر  31منتهية المجمعة للفترة المالية ال

مليار  1مليار جنيه وبلغ صافي الربح  2.2اإليرادات المجمعة نحو 

.تأسست 2018خالل  %39.9مقابل  %45.5جنيه بهامش ربح 

، وهى مؤسسة أهلية غير 2010مؤسسة البنك التجارى الدولى عام 

 هادفة للربح تعمل على تدعيم الخدمات الصحية المقدمة لألطفال

األقل حظاً فى مصر، عبر تمويل برامج التنمية الشاملة والمؤثرة 

بشكل فعال فى تحسين صحة األطفال وتوفير حياة اجتماعية كريمة 

 له

 "عامر جروب" تعلن بدء تنفيذ مبنى إداري بالعاصمة اإلدارية

أعلنت مجموعة عامر القابضة )عامر جروب( البدء في تطوير 

إداري بالحي المالي بالعاصمة اإلدارية الجديدة مشروع إقامة مبنى 

وقالت المجموعة في بيان لبورصة مصر  متر. 5200على مساحة 

يوم الخميس، إن شركة عامر للتنمية السياحية التابعة كانت تعاقد مع 

شركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية على عقد تطوير قطعة 

درت خطاباً لشركة األرض.وأضافت، أن العاصمة اإلدارية أص

الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية بعدم الممانعة على إبرام عقد 

 المصدر:مباشرالتطوير لقطعة األرض.

 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 الحكومة تعيد فتح ملف طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة

إعادة الحديث حول كشف هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، عن 

طرح الشركات الحكومية بالبورصة بعد توقف دام لعدة أشهر نتيجة العديد 

من التحديات على رأسها أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت سلبًا على 

معظم األسواق العالمية.أضاف توفيق في تصريحات للصحفيين، أن 

الحديث تناول الخمس شركات الوارد طرحها بالبورصة، ولجنة 

الطروحات هي التي ستحدد الشركة الجاهزة للطرح وموعده.وتابع، أن 

عودة الحديث عن الطروحات جاء ألسباب كثيرة أهمها، ارتفاع مستويات 

مليار جنيه خالل األشهر الماضية،  1.6مليون جنيه إلى  400التداول من 

والعودة إلى طبيعتها مرة أخرى.وعلى ذكر الطروحات، أشار توفيق إلى 

من المقرر طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم خالل الثالثة اشهر  أنه

المصدر: القادمة، ومن المقرر اإلعالن عن مستشار الطرح األسبوع القادم.

   حابي

  وكالة: "أدنوك" اإلماراتية تخطط لشراء "وطنية للبترول" المصرية

 أبدت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( اهتمامها بشراء حصة في

شركة وطنية للخدمات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 

للقوات المسلحة المصرية. وقالت مصادر لوكالة بلومبيرج، إنه بموجب 

المقترح ستتشارك شركة أدنوك اإلماراتية مع صندوق مصر السيادي 

لالستحواذ الكامل على شركة وطنية للبترول، وأيضا ستتعاون مع شركة 

عربية التابعة لشركة القلعة المصرية لتنفيذ الصفقة.وكشفت شركة  طاقة

طاقة عربية عن اهتمامها بالحصة األكبر والشراكة مع الصندوق.وقال 

أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن شركة وطنية 

شبكة تضم ” وطنية“للبترول استقطبت عدداً كبيراً من المستثمرين.وتمتلك 

محطة وقود في جمهورية مصر العربية.وامتنعت شركة  200من  أكثر

أدنوك عن التعليق، ولم يُعلق أي من مسؤولي شركة طاقة عربية.وقال عمر 

صوينع السويدي رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة 

في شركة أدنوك إن الشركة ستوفر تفاصيل فرص الشراء المستقبلية للفترة 

المساهمة في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة  2025إلى  2021من 

.ووقعت شركة أدنوك يوم أمس األربعاء اتفاقية حصلت بموجبها 2030

شركة أوكسيدنتال األمريكية على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة 

في أبوظبي، من خالل مزايدة تنافسية.وكشفت أدنوك في  5البرية رقم 

عن بدء "أدنوك للتجارة العالمية" نشاطها  2020ألول لعام ديسمبر/كانون ا

في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في األسواق العالمية.وقالت 

مصادر منذ أيام إن شركة أدنوك تسعى لبيع أصول إدارة النفايات المملوكة 

لشركتها التابعة، أدنوك للتكرير.واعتمد المجلس األعلى للبترول في إمارة 

بوظبي خالل الشهر الماضي خطة شركة أدنوك لزيادة استثماراتها أ

مليار درهم خالل السنوات الخمس المقبلة.وأعلنت  448الرأسمالية إلى 

شركة أدنوك خالل أكتوبر الماضي عن ترسية ثالثة عقود تبلغ قيمتها 

مليون دوالر( لتطوير عدد من  324مليار درهم ) 1.2اإلجمالية نحو 

ية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.وقالت شركة أدنوك في سبتمبر الحقول البر

الماضي إن شركة أدنوك التجارية، وهي واحدة من بين كيانين جديدين 

   المصدر:مباشر للتجارة تابعين لها، بدأت نشاطها في تداول المشتقات.

 

 

الصناعة المصرية تبحث مع االتحاد األوراسي موقف مفاوضات اتفاق 

  التجارة الحرة

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، مع اندريه 

سليبنيف وزير تجارة االتحاد االقتصادي األوراسي، اإلعداد لعقد 

فعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة  بين مصر 

ودول االتحاد االقتصادي األوراسي، والمقرر عقدها خالل الربع األول 

بل  بالعاصمة الروسية موسكو.وأكدت نيفين جامع، في من العام المق

بيان اليوم الخميس، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول االتحاد 

االقتصادى األوراسى تمثل أحد أهم أولويات الحكومة خالل المرحلة 

الحالية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح 

تحاد األوراسي لتوقيع هذا االتفاق والذي من شأنه السيسى وقادة دول اال

نقل معدالت التبادل التجاري واالستثمارات المشتركة بين مصر ودول 

االتحاد لمستويات متميزة .وقالت الوزيرة إن مصر ودول االتحاد 

االقتصادي األوراسي قطعت شوطاً كبيراً في مسار المفاوضات 

حرة يرضي جميع األطراف، حيث تم المتعلقة بتوقيع اتفاق للتجارة ال

تحقيق تقدماً كبيراً في عدد كبير من بنود االتفاق خالل جوالت التفاوض 

الثالث السابقة.وأضافت أن االتفاق سيسهم في تعزيز التعاون التجاري 

والصناعي والمشروعات االستثمارية المشتركة إلى جانب تبادل 

ي، خاصة وأن الدول أعضاء الخبرات والتكنولوجيات وتوفير الدعم الفن

االتحاد تمتلك خبرات كبيرة فى مختلف القطاعات الصناعية وهو ما 

يمثل فرصة كبيرة لنقل اإلمكانات الصناعية المتطورة بهذه الدول 

للصناعة الوطنية.وأشارت "جامع" أن دول االتحاد )روسيا وأرمينيا 

لصادرات وبيالروسيا وكازاخستان وقيرغزستان( تمثل نافذة هامة ل

المصرية ألسواق دول وسط وشمال قارتي آسيا وأوروبا، كما أن مصر 

تمثل محوراً رئيسياً لنفاذ صادرات دول االتحاد األوراسي ألسواق 

الدول العربية ودول القارة اإلفريقية.ونوهت إلى أن االتحاد األوراسي 

ق يمثل تكتل اقتصادي هام بالنسبة لمصر خاصة وأنه يتمتع بوجود أسوا

استهالكية كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد من الصادرات المصرية في 

مختلف القطاعات االنتاجية، مؤكدة أن االتفاق سيسهم في تشجيع دوائر 

األعمال من الجانبين لبدء مشروعات استثمارية مشتركة في كافة 

القطاعات الصناعية .ومن جانبه، أكد اندريه سليبنيف وزير التجارة 

االقتصادي األوراسي، تقدير دول االتحاد لدور مصر الريادي باالتحاد 

و المحورى بدول القارة االفريقية، مشيراً إلى اهتمام دول االتحاد 

بتعزيز التعاون االقتصادي القاري مع الدول االفريقية لالستفادة من 

االمكانات االقتصادية الهائلة لدول القارة .وقال إن هناك توافق كبير في 

بين مصر ودول االتحاد األوراسي حول العديد من بنود اتفاق   الرؤي

التجارة الحرة، الفتاً إلى أن اإلتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك 

بين مصر ودول االتحاد األوراسي فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري 

وتوطين الصناعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيات المتطورة 

فادة من السوق المصري كمحور لألسواق االفريقية.وفى سياق واالست

متصل، استضافت وزارة التجارة والصناعة فعاليات االجتماعات الفنية 

على مستوى الخبراء بين الجانبين المصري واالوراسي برئاسة قطاع 

االتفاقات والتجارة الخارجية ، وقد تم خاللها مناقشة الموضوعات الفنية 

مفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.كما تم خالل المتعلقة  ب

مناقشات مجموعة عمل التجارة في السلع التأكيد على اهمية تحقيق أكبر 

قدر من نفاذ السلع الي اسواق الجانبين فيما تم أيضا مناقشة الموضوعات 

المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وأهمية هذا الملف لحماية 



 

 

مليار جنيه  95.6مشروعاً في قطاع الكهرباء بتكلفة  416السعيد: تنفيذ 

  خالل عامين

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقريًرا حول مشروعات 

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك ضمن سلسلة التقارير التي 

 18/2019أصدرتها الوزارة  عن حصاد مرحلة البناء للعامين الماضيين )

االقتصادية، إنه (.وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 19/2020-

مشروع في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،  416تم االنتهاء من تنفيذ 

مشروعاً  194مليار جنيه، منها  95.6بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 

مليار جنيه.وأضافت السعيد  33.6(، بتكلفة 19/2020بنهاية العام المالي )

اهرة تصدرت من حيث عدد في بيان صادر اليوم الخميس، أن محافظة الق

مليار جنيه، تليها محافظة  7.5مشروعاً، بتكلفة  60المشروعات، بنحو 

 23مليار جنيه، وأسيوط ب  3.7مشروعاً، بتكلفة  36أسوان، بعدد 

 22مليار جنيه، ومحافظة البحر األحمر ب  9.2مشروعاً، بتكلفة 

فظات مليار جنيه.وذكرت أن الصعيد والمحا 9.1مشروعاً، بتكلفة 

بالمائة من عدد المشروعات المنتهية في  37الحدودية استحوذت على 

قطاع الكهرباء خالل العامين الماضيين، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 

مشروع بمحافظات الصعيد  118مليار جنيه، موضحة أنه تم تنفيذ  33.8

حافظات مشروع بالم 35مليار جنيه، إلي جانب تنفيذ  19بتكلفة بلغت نحو 

مليار جنيه.وأوضح تقرير حصاد مرحلة البناء  14.8الحدودية بتكلفة بلغت 

لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي أعلنته الوزارة أنه تم 

مليار  1.4مشروعاً بمحافظة اإلسكندرية، بتكلفة  21اإلنتهاء من تنفيذ 

مشروعاً،  13الجيزة مليار جنيه،  3.5مشروعاً، بتكلفة  16جنيه، البحيرة 

مليار جنيه،  4مشروعاً، بتكلفة حوالي  13مليار جنيه، سوهاج  8.1بتكلفة 

مشروعات،  9مليار جنيه، وبني سويف  4.2مشروعات، بتكلفة  10دمياط 

مليار جنيه،  4.8مشروعات، بتكفة  6مليار جنيه، مطروح  1.6بتكلفة 

كثر من محافظة، بتكلفة مشروعاً مشتركاً بين أ 34فضالً عن اإلنتهاء من 

مليار جنيه.واستعرض التقرير المشروعات التي تم اإلنتهاء منها  33.4

خالل العامين الماضيين، والتي تتضمن أبرزها        إنشاء محطة توليد 

ميجاوات،      تحويل محطة  1950كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 

ميجاوات،  250ة بإضافة الغازية للعمل كدورة مركب 2توليد غرب دمياط 

ميجاوات، تحويل محطة توليد غرب أسيوط  750لتصبح القدرة اإلجمالية 

ميجاوات لتصبح القدرة اإلجمالية 250الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 

أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة  6ميجاوات، تحويل محطة  1500

 32للتقرير تنفيذ  ميجاوات.كما تضمنت المشروعات وفقًا 340بإضافة 

محطة طاقة شمسية بنظام الخاليا الفوتوفلطية في بنبان بأسوان بقدرة 

ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص، نشاء محطة خاليا  1465

ميجاوات بمحافظة أسوان، إنشاء محطات 26فوتوفلطية بكوم أمبو، قدرة 

ة البحر ميجاوات بمحافظ 380( بإجمالي قدرة 3، 2، 1رياح )جبل الزيت 

ميجاوات  250األحمر، إلي جانب انشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 

    المصدر:مباشر بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

التجارية وأيضا ناقشت مجموعة الصحة والصحة النباتية  العالمات

األسس والقواعد التجارية التي سيتم على أساسها تبادل السلع الزراعية 

واللحوم والدواجن وايضا الصناعات الغذائية.وعقد كذلك اجتماع 

لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية برئاسة قطاع 

تي تختص بالمواد الخاصة بآليات حماية المعالجات التجارية وال

   المصدر:مباشر األسواق من الممارسات التجارية الضارة.

عالمياً في جاهزية الحكومة للذكاء  56مصر تصعد إلى المركز 

  االصطناعي

قال عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر 

صعدت في الترتيب العالمي في جاهزية الحكومة للذكاء االصطناعي 

عالمياً  56لتصبح في المركز  2019عالمياً في عام  111من المركز 

.جاء ذلك خالل اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس 2020في 

و طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا الوزراء المصري، مع عمر

المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها 

الوزارة خالل الفترة الحالية، وفقاً لبيان صادر اليوم 

الخميس.واستعرض الوزير موقف دبلومة الذكاء االصطناعي التى يتم 

ت المتقدمة تقديمها بالتعاون مع جامعة علوم الحاسب والتكنولوجيا

EPITA مشيرا إلى أن الهدف من الدبلومة هو تدريب المدربين، وأنه ،

مدربا، بدأ تدريبهم منذ مطلع نوفمبر الماضي حتى  160تم انتقاء 

متدرب،  1000منتصف الشهر الجاري، وأنه جار وضع خطة لتدريب 

وجار انتقاء المتدربين.وقال إنه من المتوقع إطالق التدريب في فبراير 

لمقبل.وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في مبادرة "بناة مصر الرقمية" ا

التي تستهدف تدريب كوادر متخصصة يمكن لها أن تنهض وتثري 

صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، قال الوزير:" إنه تم توقيع 

مذكرة تفاهم مع جامعة والية أوهايو بالواليات المتحدة للتدريب في 

راني، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أوتوا بكندا في األمن السيب

مجال الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات، وقامت الوزارة بإطالق حملة 

 390إعالمية موسعة بعد توقيع مذكرات التفاهم".وأضاف أنه تم قبول 

من المتقدمين في مجاالت: األمن السيبراني، والذكاء االصطناعي، 

، وغيرها.كما تطرق الدكتور عمرو طلعت إلى مبادرة والفنون الرقمية

"مستقبلنا رقمي"، موضحا أن عدد الخريجين من المبادرة حتى نوفمبر 

من  %200آالف خريج في المستوى األول، بنسبة  10الماضي بلغ 

خريج، وفي المستوى الثالث  2400المستهدف، وفي المستوى الثاني 

دد المتقدمين بنسب تزيد على خريجا، مضيفا أنه تمت زيادة ع 733

٪ حالياً مقارنة باألعداد المتقدمة عند إطالق المبادرة في يوليو 100

    المصدر:مباشر الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 األخبار العالمية والعربية

  بنك انجلترا المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك انجلترا المركزي على موقفه من السياسة النقدية دون تغيير حيث 
يدخل جزء كبير من البالد فترة األعياد في ظل أعلى مستويات قيود 
فيروس كورونا.وأبقى بنك انجلترا على معدل اإلقراض الرئيسي عند 

منذ بداية الوباء في مارس،  %0.75، بعد أن خفض مرتين من 0.1%
مليار جنيه  895خزونه المستهدف من مشتريات األصول عند واحتفظ بم

تريليون دوالر.في اجتماعها األخير في  1.2إسترليني، أي ما يعادل 
لتوسيع نطاق شراء السندات  MPCنوفمبر، صوتت لجنة السياسة النقدية 

حيث دخلت إنجلترا في إغالق وطني لمدة شهر وسط عودة ظهور حاالت 
Covid-19يانات المنشورة األسبوع الماضي أن اقتصاد .وأظهرت الب

المملكة المتحدة يكاد يتوقف عن العمل في أكتوبر، قبل تنفيذ إجراءات أكثر 
صرامة.كما عانت من أكبر ضربة اقتصادية ، مع انخفاض الناتج المحلي 

المصدر: .2020في الربع الثاني  %19.8اإلجمالي بشكل غير مسبوق بنسبة 

  حابي

  أمريكي: بايدن لن يقوم بتخفيف الرسوم الجمركية على الصينمسؤول 

قال الممثل التجاري في البيت األبيض، اليتهايزر، خالل تصريحات 
صحفية أمس األربعاء بأن الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن لن يقون 
بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ، مضيفا بأنه يجب على 

بايدن أن يصر على االلتزام الصيني ببنود المرحلة األولى من الرئيس 
االتفاق التجاري معها، واستخدام النظام القضائي لحل الخالفات 
معها.وأشار المسؤول األمريكي إلى أنه إذا قام الرئيس األمريكي المنتخب 
بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، فإن ذلك سيظهرنا أمام 

نه يوجد اختالف في الرؤى بين اإلدارات األمريكية.وأوضح الصين كأ
الممثل التجاري في البيت األبيض بأن الصين تلتزم جيدا ببعض بنود 
االتفاق التجاري معها، وال تلتزم بشكل جيد ببعض البنود األخرى ضمن 
االتفاق.وتجدر اإلشارة إلى أن رئيس الصين ، تشي جين بينج، وجه خالل 

سابقة دعوة إلى الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن ، رسالة تهنئة 
بمناسبة فوزه بسباق االنتخابات األمريكية، قائال فيها بأنه يتطلع إلى عمل 
الرئيس األمريكي المنتخب على دفع تنمية العالقات بين البلدين وتجنب 
روح النزاع والتوترات، والسيطرة على الخالفات، وتعزيز العالقات 

  investingالمصدر: الثنائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,712.00 0.03% السعودية

 DFMGI 2,550.00 0.35% دبي

 ADI 5,135.00 -0.36% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,642.38 1.04% الكويت

 BSEX 1,493.41 -0.07% البحرين

 GENERAL 10,479.00 -0.02% قطر

 MASI 11,520.00 -0.27% المغرب

 TUN20 6,834.00 0.07% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 30,179.00 -0.41% أمريكا

 S&P 500  3,709.41 -0.35% أمريكا

 NASDAQ 12,755.64 -0.07% أمريكا

 FTSE 100  6,520.00 -0.47% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  26,763.39 -0.16% اليابان

 %0.26- 1,881.04 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.51 52.28 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.47 49.07 البرميل نايمكس )دوالر(

 

 

  



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

المال رأس 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 1.0 غ.م. غ.م. %5.0- 4.05 احتفاظ 3,804.1 4.26 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %13.7 10.74 شراء 5,133.9 9.45 شركة حديد عز

 1.1 1.1 16.8 9.8 %4.0- 9.60 احتفاظ 312.1 10.00 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 5.8 4.2 27.2 24.7 %16.8- 1.35 احتفاظ 1,803.5 1.63 شركة سبيد ميديكال

 0.4 0.5 5.8 4.0 %33.8 9.45 شراء 4,695.7 7.06 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 ال يوجد توزيعات أسهم مجانية للشهر الحالي

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 21/12/2020 16/12/2020 جنيه للسهم 0.50 مطاحن ومخابز شمال القاهرة

 23/12/2020 21/06/2020 جنيه للسهم  0.05القسط الرابع  الماكو  –النصر لصناعة المحوالت 

 24/12/2020 31/05/2020 جنيه للسهم 0.375القسط الرابع  رواد –رواد السياحة 

 24/12/2020 10/11/2020 جنيه للسهم القسط  0.23333 المهندس للتأمين 

 24/12/2020 21/12/2020 جنيه للسهم 1.750 اكرومصر للشدات والسقالت المعدنية

 30/12/2020 01/06/2020 ج.م.  0.10القسط الثاني قيمته  الشمس لإلسكان و التعمير 

 30/12/2020 27/12/2020 جنيه للسهم 1.50 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 31/12/2020 19/10/2020 جنيه للسهم  0.90القسط الثاني  ابو قيرلألسمدة و الصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 اسمنت بورتالند طرة المصرية 21/12/2020
غير و عادية

 عادية

 –العين السخنة  –طريق القطامية  30القطامية الكائن بالكيلو مصنع  –بمقر الشركة 

 القاهرة باالنظمة االلكترونية و الحضور و المشاركة و التصويت عن بعد

 السويس لالسمنت 21/12/2020
غير و عادية

 عادية

 –العين السخنة  –طريق القطامية  30مصنع القطامية الكائن بالكيلو  –بمقر الشركة 

 القاهرة باالنظمة االلكترونية و الحضور و المشاركة و التصويت عن بعد

21/12/2020 
بورسعيد للتنمية الزراعية 

 والمقاوالت
 عادية

بمقر مصنع الشركة )الشرق للمراتب االسنفجية ( الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة 

 C8الصناعية 

 السويس –عتاقة بجوار محطة الكهرباء  3بالنادى االجتماعى بمصنع الشركة الكيلو  عاديةغير  مصر -اجواء للصناعات الغذائية  22/12/2020

 مقر جامعة بدر غير عادية القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 22/12/2020

22/12/2020 
المصريين لالستثمار والتنمية 

 العمرانية

غير و عادية

 عادية
 القاهرة –مدينة نصر  –ن شارع حسن مأمو 8بمقر الشركة بالعنوان 

23/12/2020 
 -الصناعات الكيماوية المصرية 

 كيما
 عادية

ش خاتم المرسلين العمرانية  –مقر نادي العاملين بالشركة الشرقية ايسترن كومباني 

 الجيزة

 

 

 



 

 

 (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 61.20 -1.86 26.27- 4,102,650 250,329,216 87.10 51.20 43.71% 

 EAST 12.87 -1.23 14.88- 1,888,853 24,544,588 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.01 -1.17 21.71- 397,370 400,773 1.38 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.60 -2.16 18.85- 1,475,771 20,215,530 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 6.50 -0.15 19.75- 2,301,305 14,941,511 8.54 4.04 3.98% 

 CLHO 4.69 4.69 19.42- 1,165,870 5,342,351 6.30 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 9.17 -0.54 18.20- 2,012,572 18,442,428 11.80 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 12.07 -0.82 18.33 1,128,655 13,613,733 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.34 -1.48 43.79- 1,829,949 9,799,373 8.54 5.09 2.40% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.20 1.43 2.31 238,627 3,325,664 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO 5.65 -3.25 34.30- 1,974,596 11,129,647 9.80 5.13 2.32% الغذائيةجهينة للصناعات 

 CIEB 27.11 0.22 37.68- 346,782 9,358,138 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 14.71 -1.41 11.19 708,833 10,487,450 15.40 6.10 1.89% سوديك

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.82 0.79 21.07- 4,725,744 18,010,880 4.95 2.40 1.72% 

 EFID 9.16 -0.33 37.69- 214,548 1,942,364 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 6.14 0.82 73.73- 1,875,876 11,493,940 8.28 2.61 1.40% 

 ORWE 7.06 -1.94 33.40- 546,866 3,868,978 8.06 4.50 1.36% للسجادالنساجون الشرقيون 

 PHDC 1.38 -0.86 21.42- 4,777,147 6,527,791 1.92 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.49 1.02 39.43- 15,636,339 22,815,298 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC 9.13 2.13 2.01 3,129,900 28,413,118 9.93 4.44 1.03% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 3.83 -4.25 27.19- 8,987,188 34,757,964 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO 3.12 0.10 17.68- 4,816,603 14,781,855 3.93 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.44 0.00 14.08- 6,990,606 16,929,298 3.08 2.13 0.73% للتنميةإعمار مصر 

 ORHD 4.88 -0.20 26.06- 232,170 1,128,772 7.10 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 9.45 8.62 8.25- 6,953,671 63,582,784 11.55 4.06 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.54 -0.91 0.18- 26,371,023 14,179,765 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 15.61 -2.62 105.12 1,323,567 20,856,862 17.49 6.35 0.48% 

 IRON 3.41 -1.16 53.60 6,740,767 22,835,386 4.02 0.81 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.65 -3.73 5.50- 15,208,133 25,594,904 2.18 0.68 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.48 -0.80 11.71 1,994,983 4,889,971 3.38 0.87 0.19% بلتون المالية القابضة

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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