
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

23/12/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,655.91 0.70% -18.26% 471,075,264 138,817,362 300,929,817,651 (EGX 30مؤشر )

 2,091.08 -0.02% -2.73% 669,779,712 285,510,439 393,758,048,256 (EGX 50مؤشر )

 1,963.82 0.26% 53.73% 412,542,048 282,839,263 201,402,079,956 (EGX 70مؤشر )

 2,867.51 0.00% 66.02% 883,617,344 421,656,625 497,585,346,333 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

البورصة تعلن تنفيذ استكمال عرض الشراء اإلجباري على  ▪

 السويس لألسمنت

-2020خالل الربع األول من  %454أرباح باكين ترتفع  ▪

2021 

 أشهر 9خالل  %86أرباح العرفة لالستثمارات تتراجع  ▪

 أشهر 9مرات خالل  3خسائر ماريديف تتضاعف  ▪

إلدارة األصول توافق على عرض ركويزا لالستشارات العربية  ▪

 لتقييم أراضي الشركة

وزارة قطاع األعمال العام توقع عقد إدارة البيانات في الشركات  ▪

 القابضة مع فودافون وفايبر

المالية المصرية تدعو الممولين لسرعة تقديم طلبات إنهاء  ▪

 المنازعات الضريبية

البنك الدولي يعرض خطة دعم مصر القتصادها وتنويع أنشطته  ▪

 بمشاركة القطاع الخاص 

تعاون بين التمثيل التجاري وبنك مصر لتمويل برامج تنمية  ▪

 الصادرات إلى أفريقيا

الحكومة المصرية توضح حقيقة ظهور بؤر إلنفلونزا الطيور  ▪

 في مزارع الدواجن

ة ومسقط حتى نهاية مصر للطيران توقف رحالتها بين القاهر ▪

 ديسمبر

معنويات المستهلكين األلمان تزداد تراجعاً مع تشديد إجراءات  ▪

 اإلغالق 

 البريكست : االتحاد األوروبي ال يزال بعيدا عن االتفاق  ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 108 72 4 

  

 انواع المستثمرين 
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 الشركات المقيدةأخبار

البورصة تعلن تنفيذ استكمال عرض الشراء اإلجباري على السويس 

 لألسمنت

قالت البورصة المصرية، إنه تم اليوم تنفيذ استكمال عرض الشراء 

إيه إس على أسهم اإلجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس إس 

السويس لألسمنت.وأوضحت البورصة في بيان صادر اليوم الثالثاء، أنه 

مليون جنيه.يشار  92.755مليون سهم، بقيمة  12.37تم تنفيذ الصفقة على 

مليون جنيه منذ بداية يناير  888.9إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 

مليون جنيه خالل  521.4حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 

مليار  3.84األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل 

مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام  4.91جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 

المستقلة الماضي.وعلى صعيد القوائم المنفردة، تراجعت خسائر الشركة 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى  587.2خالل التسعة أشهر لتصل إلى 

مليون جنيه خالل  736.77نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

 المصدر: مباشر.2019نفس الفترة من 

 2021-2020خالل الربع األول من  %454أرباح باكين ترتفع 

لشركة البويات والصناعات الكيماوية أظهرت المؤشرات المالية المجمعة 

(PACH ارتفاع أرباحها خالل الربع األول من العام المالي ،)2020-

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان  454.8بنسبة  2021

صادر لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنها حققت صافي ربح خالل الفترة 

مليون جنيه خالل  3.616بلغت  مليون جنيه، مقابل أرباح 20.06بقيمة 

الفترة ذاتها من العام المقارن له.وتراجع صافي مبيعات الشركة خالل الربع 

مليون جنيه، مقارنة  207.182األول من العام المالي الجاري لتصل إلى 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.وعلى مستوى  222.355بـ

مليون جنيه خالل  1.128صافي ربح بلغ  األعمال المستقلة، حققت الشركة

مليون  1.068الربع األول من العام المالي الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 

جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.يشار إلى أن الشركة 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية  4.14سجلت صافي خسارة بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من  26.8مارس الماضي، مقابل 

العام المالي الماضي.وتراجعت مبيعات الشركة المجمعة خالل التسعة 

 644.41مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  585.6أشهر حيث سجلت 

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

 أشهر 9خالل  %86لالستثمارات تتراجع أرباح العرفة 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العرفة لالستثمارات واالستشارات 

، تراجعت أرباحها بنسبة  2020خالل الفترة من فبراير حتي أكتوبر 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة  86.29

مليون دوالر خالل  1.49 بلغت مصر اليوم الثالثاء، أنها حققت أرباحاً 

 10.85التسعة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 

.وبلغت إيرادات نشاط الشركة 2019مليون دوالر بالفترة المقارنة من 

مليون  159.91مليون دوالر، مقابل  85.88خالل فترة التسعة أشهر 

األعمال المستقلة خالل  .وعلى مستوى2019دوالر بالفترة المقارنة من 

ألف دوالر، مقابل أرباح بلغت  977.68الفترة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 

مليون دوالر بالفترة المقارنة.يشار إلي أن الشركة حققت خسائر  11.51

مليون دوالر خالل الفترة من فبراير الماضي وحتى يوليو  10.68بلغت 

، 2019بالفترة المقارنة من  مليون دوالر 7.7، مقابل أرباح بلغت 2020

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

  9.98   0.55  أصول للوساطة

  9.97   1.70  الزيوت المستخلصة

  9.89   5.78  يونيفرسال

  9.89   0.68  بورتو القابضة

  9.80   6.05  جهينة

 

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

 -17.27   13.60  اكرو مصر

 -12.55   86.50  مطاحن مصر العليا

 -10.00   6.03  شركة أودن لالستثمارات المالية

 -10.00   24.40  الوطنية لالسكان

 -10.00   20.80  مصر للزيوت والصابون

  

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

  14.35   67،335،184  هيرمس

  60.00   46،656،108  التجاري الدوليالبنك 

  0.68   44،812،140  بورتو القابضة

  1.06   35،772،252  عامر جروب

  4.71   33،504،948  أميرالد لالستثمار العقاري

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.68   67،416،188  بورتو القابضة

  0.58   50،736،354  العربية لالستثمارات

  0.50   50،680،235  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.55   35،363،854  العبوات الطبية

  1.06   33،635،834  عامر جروب

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مع االخذ فى االعتبار حقوق االقلية.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة 

مليون دوالر  104.3مليون دوالر، مقابل إيرادات بلغت  55.74إلى 

بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلي مستوى األعمال المستقلة خالل 

مليون دوالر،  1.058في األرباح إلى  ذات الفترة فقد حققت الشركة تراجعاً 

مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام  7.9مقابل صافي ربح بلغ 

 المصدر: مباشر الماضي.

 أشهر 9مرات خالل  3خسائر ماريديف تتضاعف 

 -أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الخدمات المالحية والبترولية 

هية في سبتمبر الماضي، ارتفاع ماريديف، خالل التسعة أشهر المنت

بالمائة على أساس سنوي.وذكرت الشركة في  316.95الخسائر بنسبة 

بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنها حققت خسائر خالل الفترة من 

دوالر خالل الفترة، مقابل صافي  92.67يناير إلى سبتمبر الماضي بقيمة 

.وارتفعت 2019لمقابلة من مليون دوالر بالفترة ا 22.225خسائر بلغ 

 105.55مليون دوالر مقابل  145.95إيرادات النشاط خالل الفترة إلى 

مليون دوالر بالفترة المقارنة من العام الماضي.وحققت الشركة خالل 

مليون دوالر خالل الستة  48.62، خسائر بلغت 2020النصف األول من 

ر في النصف المقارن، مليون دوال 4.51أشهر األولى، مقابل خسائر بلغت 

مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خالل 

مليون  80.5مليون دوالر، مقابل إيرادات بلغت  122النصف األول إلى 

 المصدر: مباشر دوالر في النصف المقارن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لالستشارات العربية إلدارة األصول توافق على عرض ركويزا 

 لتقييم أراضي الشركة

قرر مجلس إدارة  الشركة العربية إلدارة وتطوير األصول 

(ACAMD تفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب للتفاوض ،)

مع ركاز لالستثمار العقاري بخصوص شراء أرض الشركة بمدينة 

زفتى.وأوضحت في بيان صادر اليوم الثالثاء، أنه تقرر تفويض 

للتفاوض مع المشتري على زيادة السعر المعروض رئيس المجلس 

للمتر المربع، وطريقة السداد ومدته.وأضافت الشركة، أن مجلس 

اإلدارة وافق على العرض الفني والمالي المقدم من شركة ركويزا 

لالستشارات المالية إلعداد دراسة تقييم أراضي الشركة.وذكرت 

ألرض دسوق قبل  ماليين جنيه 8الشركة أنه تم سداد المشتري 

ماليين جنيه خالل أسبوع، على أن يسدد باقي  4معادة، ووعد بسداد 

مارس المقبل، وذلك  31ماليين جنيه كحد أقصى  3القسط وقدره 

لظروف البناء في هذه المرحلة.يشار إلى أن الشركة الشركة خسائر 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي،  4.63بلغت 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  47.11ابل أرباح بقيمة مق

الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر إلى 

مليون جنيه خالل  51.89ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  618.92

 المصدر: مباشر .2019نفس الفترة من 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

األعمال العام توقع عقد إدارة البيانات في الشركات القابضة وزارة قطاع 

 مع فودافون وفايبر

وقعت وزارة قطاع األعمال العام مع شركتي فودافون وفايبر عقد توريد 

وتركيب النظام الخاص بإدارة البيانات في المجموعة األولى من شركات 

المؤتمر الذي القطاع.وقال هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام، خالل 

يعقد اآلن، إن البرنامج يستهدف تحسين وميكنة نظم العمل ، وذلك من 

شركة قابضة  63في  ERPخالل برامج تخطيط و إدارة موارد الشركات 

و تابعة.وأضاف أن تلك الخطوة سيكون لها دور في تحقيق تحول جذري 

و شامل في كافة محاور التشغيل و هي المالية و المشتريات و المخازن و 

    المصدر: حابيالمبيعات و الموارد البشرية و اإلنتاج.

ركة البنك الدولي يعرض خطة دعم مصر القتصادها وتنويع أنشطته بمشا

  القطاع الخاص

ذكر تقرير لمجموعة البنك الدولي اليوم، أنه بوسع مصر أن تطلق العنان 

للنمو االقتصادي وتخلق المزيد من فرص العمل األفضل من خالل التصدي 

الدراسة  –للقيود التي تواجه نشاط القطاع الخاص.ويلقي التقرير 

دور القطاع نظرة متعمقة على  –التشخيصية للقطاع الخاص في مصر 

الخاص.ويعرض خطة عمل عن كيفية تدعيم مصر اقتصادها وتنويع 

أنشطته.كما يتناول بالبحث القيود الماثلة أمام القطاعات االستراتيجية 

والفرص المتاحة لتنميتها، والتي تشمل الصناعات الزراعية والصناعة 

ل هي والتكنولوجيا وغيرها.المشاط: الحاجة إلى النمو االقتصادي الشام

و تعقيباً على : التزام مصر بالدفع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص

إن الحاجة “التقرير، قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، 

… إلى النمو االقتصادي الشامل هي أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى

ليد وتلتزم مصر بالدفع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص من أجل تو

فرص عمل على نطاق واسع في العديد من القطاعات االقتصادية، والتي 

تدفع في المقابل إلى تنويع األنشطة االقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة 

وفي هذا الصدد، قال وليد لبادي، المدير اإلقليمي ”.على المدى الطويل

شرعت  ،2016في عام “لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية 

مصر في رحلة اإلصالح التي حّسنت من استقرار اقتصادها الكلي 

وساعدت على استعادة الثقة في اقتصادها، لكن يجب بذل المزيد من الجهد 

”. لتعزيز اإلصالحات وإطالق اإلمكانات الكاملة للقطاع الخاص في البالد

وتقدم الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر خطة عمل توضح 

ية القيام بذلك.وتعرض الدراسة كيفية تعزيز مصر نموها االقتصادي كيف

من خالل إصالح سياساتها التجارية، وتحديث إدارتها الجمركية، وتحسين 

روابط النقل، كما تبرز أهمية تكافؤ الفرص أمام الجهات الفاعلة االقتصادية 

ستوى سواء المملوكة للدولة أو الخاصة، وإرساء ثقافة تقوم على رفع م

الشفافية، وتحسين إطار المنافسة.وأوضحت مارينا ويس، المديرة اإلقليمية 

الحفاظ على مكاسب االقتصاد “لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي أن 

خاصة في ضوء تفشي –الكلي التي تحققت مؤخرا في مصر والبناء عليها 

ية إلى يتطلب جيالً ثانياً من اإلصالحات الرام –جائحة فيروس كورونا

تعزيز رأس المال البشري، ودفع عجلة االقتصاد الرقمي، وتعزيز النمو 

الذي يقوده القطاع الخاص. وتأتي الدراسة التشخيصية استكماال لمبادرات 

مجموعة البنك الدولي القائمة التي تستهدف تعزيز القطاع الخاص وتمكينه 

مل  للشباب من إطالق كامل إمكاناته بما في ذلك عن طريق خلق فرص ع

ويزيد حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية وما عبأته من ”في مصر.

مليارات دوالر على مدى العقد الماضي،  4موارد تمويلية في مصر عن 

 

المالية المصرية تدعو الممولين لسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات 

 الضريبية

دعا هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء 

منازعات ضريبية أمام المنازعات، الممولين والمكلفين ممن لديهم 

المحاكم أو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية، سرعة التقدم 

بطلبات إنهاء المنازعات؛ نظراً النتهاء األجل المحدد لقبول طلبات 

، الفتاً إلى أنه لن يتم قبول 2020ديسمبر  31إنهاء المنازعات في 

ي بيان اليوم طلبات إلنهاء المنازعات بعد هذا التاريخ. وأكد الحموي ف

ينص على مد العمل  2020( لسنة 173الثالثاء، أن القانون رقم )

بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة اإلدارية حتى نهاية 

ديسمبر الجاري، ما يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية 

للممولين والمكلفين، موضحاً أن اللجان المختصة تبحث خالل هذه المدة 

التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي 

بمصلحة الضرائب المصرية.وأضاف مستشار وزير المالية للجان 

الطعن ولجان إنهاء المنازعات، أن القانون يمنح الممولين فرصة جديدة 

لالتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي تتلقى جنباً إلى جنب مع 

في تلقى طلبات الممولين وفقاً للنطاق الجغرافي المقرر المأموريات 

حتى نهاية ديسمبر الجاري.وأشار الحموي إلى أن هذا القانون يتسق مع 

توجيهات وزارة المالية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف 

إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة 

اء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء ويسهم في إرس

 المصدر: مباشر التنمية ما يسهم في تحفيز مناخ االستثمار.

تعاون بين التمثيل التجاري وبنك مصر لتمويل برامج تنمية الصادرات 

 إلى أفريقيا

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، وعاكف 

المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون 

بين التمثيل التجاري المصري وبنك مصر، في مجال تمويل عدد من 

البرامج واألنشطة الهادفة لزيادة معدالت الصادرات المصرية لألسواق 

ألسواق دول القارة األفريقية.وقالت الوزيرة العالمية، وبصفة خاصة 

المصرية، في بيان اليوم الثالثاء، إن البروتوكول الذي يستمر لمدة عام 

ونصف اعتباراً من أول يناير المقبل، يدعم التوجه الحالي للوزارة 

بزيادة الصادرات المصرية لمختلف األسواق العالمية.وذكرت جامع أن 

يتها الخاصة بالتحرك نحو السوق األفريقي، البرتوكول يدعم استراتيج

مشيرة إلى أن البروتوكول يستهدف تطوير الميزات التنافسية لعدد من 

القطاعات التصديرية وتأهيل المصدرين الجدد وصغار المصنعين إلى 

جانب تنظيم ورش عمل وجلسات توعية لرفع الوعي لدى المصدرين 

د البعثات التجارية الترويجية، باألسواق المستهدفة، باإلضافة إلى إيفا

وتنظيم األسابيع التجارية، والترويج لعدد من القطاعات الصناعية 

باألسواق األفريقية.ومن جانبه، أشار أحمد مغاوري، رئيس التمثيل 

التجاري، إلى أن دور الجهاز يتضمن تعزيز استفادة الشركات المصدرة 

لتي يتيحها بنك مصر في من البرامج الخدمية والمصرفية والتمويلية ا

مليون جنيه، باإلضافة  22إطار البرتوكول، وذلك بتمويل تقديري يبلغ 

إلى ترشيح الشركات والمصانع الراغبة في التعاون مع البنك للحصول 

على مزايا البروتوكول، وذلك وفقاً للخطة التي أعدتها إدارة أفريقيا 

مليار  30إلى  بالتمثيل التجاري، بهدف الوصول بحجم الصادرات

دوالر خالل المرحلة القريبة المقبلة. كما يتضمن تنظيم ورش عمل 



 

 

مليون دوالر خالل السنة المالية الماضية. كما تقدم  400بما في ذلك 

مصر  المؤسسة خدمات استشارية لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في

من أجل تعزيز القطاع الخاص.ويدعم برنامج البنك الدولي في مصر 

اإلصالحات التي تستهدف بناء رأس المال البشري في مصر، وتحسن من 

قدرتها التنافسية ومستوى الحوكمة. وتضم حافظة مشاريع البنك في مصر 

مليارات دوالر.نبذة عن الدراسة  5.84مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها  13

تدعم الدراسة التشخيصية القطرية : لتشخيصية القطرية للقطاع الخاصا

 2017للقطاع الخاص، والتي بدأت مجموعة البنك الدولي إصدارها عام 

بوصفها من أولويات المجموعة، تركيز المجموعة االستراتيجي على 

توسيع نطاق االستثمارات الخاصة واالستفادة من الحلول التي يتيحها 

القطاع الخاص لمواجهة التحديات اإلنمائية الضخمة في البلدان التي تتعامل 

مع المجموعة. وتقيّم الدراسة التشخيصية القيود الحيوية التي تحول دون 

مشاركة القطاع الخاص في األنشطة االقتصادية، وتحدد اإلصالحات 

أجل الالزمة في مجال السياسات العامة واللوائح التنظيمية، وذلك من 

إطالق العنان الستجابة القطاع الخاص، مما يرسي األساس لنهج أكثر 

تكامالً يستفيد من منظور القطاعين الخاص والعام وما لديهما من خبرات 

وحلول.وتستخدم الدراسة نهجا منظما لتحليل القطاعات الرئيسية التي 

ينة للقطاع الخاص إمكانات فيها، وإجراء تحليل أكثر عمقاً لقطاعات مع

حيث يمكن إنشاء األسواق أو توسيع النطاق في األجل القريب. وتجري 

التقييمات القطاعية بمدخالت من الخبراء سواًء داخل مجموعة البنك الدولي 

أو من خارجها، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص المحلي وشركاء 

تحديد التنمية وغيرهم من أجل ضمان التغطية الشاملة للفرص المحتملة و

وتنفيذ اإلجراءات الالزمة في مجال السياسات العامة. وإن قيمة الدراسة 

التشخيصية، التي يشترك في إصدارها البنك الدولي ومؤسسة التمويل 

الدولية، تنبع من دقة التشخيص بقدر ما تنبع من العملية التشاورية في 

التوصيات  إعدادها والتركيز على اإلجراءات المتعلقة بالسياسات. وتشكل

المتعلقة بالسياسات العامة بشأن كيفية تنشيط القطاع الخاص لتحقيق 

مكاسب إنمائية عنصراً أساسياً في هذه الدراسة.  وتتماشى الدراسة مع نهج 

مجموعة البنك الدولي المتمثل في تعظيم تمويل التنمية، الذي يهتم بحلول 

  المصدر: المال.2030امة القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستد

 مصر للطيران توقف رحالتها بين القاهرة ومسقط حتى نهاية ديسمبر 

بناًء على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني بدولة ُعمان بشأن 

تعليق حركة الطيران الدولية من وإلى سلطنة ُعمان ابتدًء من أمس االثنين 

، 2020ديسمبر  29ثالثاء الموافق ديسمبر وحتى صباح يوم ال 21الموافق 

وفق ما ذكرته صفحة مجلس الوزراء.تُعلن مصر للطيران عن وقف 

رحالتها بين القاهرة ومسقط حتى نهاية فترة التعليق أو أي تمديد لها، 

وترجو من عمالئها الكرام الذين لديهم حجوزات للسفر من و إلى سلطنة 

 1717صر للطيران عمان )مسقط( ضرورة مراجعة مركز اتصاالت م

 .egyptair.comلمراجعة حجوزاتهم أو الموقع اإللكتروني 

  

 

 

 

 

للتدريب لتوعية الشركات المصدرة وبصفة خاصة صغار المصدرين 

بآليات التصدير ومستندات الشحن، وذلك بالتعاون مع مدربين من بنك 

بعثات تجارية  6مصر، فضالً عن تنظيم أنشطة ترويجية تتضمن عدد 

ابيع تجارية إلى عدد من الدول األفريقية إلى جانب تنظيم بعثات أس 5و

مشترين إلى مصر.وبدوره أكد شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات 

المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر، حرص البنك على 

توفير كافة المنتجات المصرفية للشركات المصدرة، وتيسير حصولها 

ة وغير التمويلية.وأشار إلى أن البنك سيلتزم وفقاً على الخدمات التمويلي

للبروتوكول، بإمداد التمثيل التجاري المصري بالمعلومات والبيانات 

الخاصة ببرامج تمويل التجارة والترويج، إلى جانب توفير مدربين لعمل 

لقاءات وورش عمل خاصة بعمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن 

ية للشركات، وذلك لتعريفها بمبادرات البنك واالحتياجات التمويل

 المصدر: مباشر المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الحكومة المصرية توضح حقيقة ظهور بؤر إلنفلونزا الطيور في 

 مزارع الدواجن

نفت وزارة الزراعة واستصالح األراضي، ظهور بؤر إلنفلونزا 

فظات الجمهورية.وقال الطيور في مزارع للدواجن في بعض محا

المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء في بيان صادر اليوم الثالثاء، إنها 

تواصلت مع الوزارة بعدما تداولت بعض المواقع اإللكترونية وصفحات 

التواصل االجتماعي أنباًء حول ظهور بؤر إلنفلونزا الطيور في مزارع 

صحة لظهور  للدواجن في بعض محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه ال

أي بؤر إلنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات 

الجمهورية.وشددت الوزارة على أن كافة مزارع الدواجن بمختلف 

المحافظات خالية تماماً من أي أمراض وبائية، موضحة أنه يتم إجراء 

فحص دوري شامل لطيور المزارع، وال يُصرح بنقل الطيور الحية إال 

كد من سالمتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة.وأشارت إلى بعد التأ

"، بإدراج مصر رسمياً OIEقيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "

ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا 

الطيور.وفي إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض وتنمية الثروة 

نة عن طريق مكافحة األمراض المستوطنة والتصدي الحيوانية والداج

لألمراض الوافدة، يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض أنفلونزا 

الطيور، وذلك من خالل إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في 

جميـع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور، حيث تم تنفيذ 

زا الطيور واألمراض الوبائية حمالت التحصين ضد مرض إنفلون

بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم إصـدار شهادات األمان الحيوي 

للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط األمان الحيوي بعد 

معاينتها.وتحقق مصر االكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ولديها 

لتي تعتمد نظام المنشآت فائض للتصدير خاصة بعد اعتمادها من الدول ا

الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، فيما يبلغ حجم إنتاج الثروة الداجنة 

المصدر:  مليار بيضة سنوياً. 13مليار طائر وأكثر من  1،4في مصر نحو 

 مباشر

 

  



 

 

 األخبار العالمية والعربية

  اإلغالقمعنويات المستهلكين األلمان تزداد تراجعاً مع تشديد إجراءات 

أفاد مسح اليوم الثالثاء، بأن معنويات المستهلكين األلمان تراجعت للشهر 
الثالث على التوالي مع االتجاه إلى يناير، إذ يتسبب تشديد إجراءات 
اإلغالق الحتواء تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في انخفاض 

البحثي، إن توقعات الدخل وزيادة الميل لالدخار.وقال معهد جي.إف.كيه 
مؤشره لمعنويات المستهلكين، والذي يعتمد على مسح شمل نحو ألفي 

نقطة  6.8نقطة من قراءة معدلة عند سالب  7.3ألماني، نزل إلى سالب 
في الشهر السابق.وتشكل هذه أدنى قراءة منذ يوليو، وتأتي أفضل قليال 

 المصدر: أموال الغدفي توقعات رويترز. 8.8من سالب 

  : االتحاد األوروبي ال يزال بعيدا عن االتفاقالبريكست 

في محادثة هاتفية يوم اإلثنين، ناقش رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 
جونسون، ورئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون دير الين، خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي وقضية فيروس كورونا. وفي وقت سابق 

ن األطراف حاولت حل المشكلة المحيطة من اليوم، ذكرت مصادر أ
بمصائد األسماك، لكن مسؤوال حكوميا بريطانيا أشار إلى أن موقف 
االتحاد األوروبي ال يزال بعيدا عن ما تأمل به بريطانيا.وفي هذا السياق، 

بشكل طفيف ليعد الزوج متراجعا بنسبة  انخفض االسترليني دوالر
 investingالمصدر:  .1.3437خالل اليوم عند  0.18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,680.00 2.40% السعودية

 DFMGI 2,492.00 0.43% دبي

 ADI 5,130.00 0.39% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,580.67 0.40% الكويت

 BSEX 1,494.34 0.10% البحرين

 GENERAL 10,542.00 0.07% قطر

 MASI 11,339.00 1.56% المغرب

 TUN20 6,845.00 -0.35% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 30,046.00 -0.56% أمريكا

 S&P 500  3,694.92 -0.39% أمريكا

 NASDAQ 12,742.52 -0.10% أمريكا

 FTSE 100  6,416.00 -1.73% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  26,436.39 -1.04% اليابان

 %0.31- 1,870.40 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %2.53- 49.62 البرميل خام برنت )دوالر(

  %2.01- 46.78 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 

 0.9 0.9 غ.م. غ.م. %3.2 4.05 احتفاظ 3,500.5 3.92 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %20.0 10.74 شراء 4,862.2 8.95 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 4.1 26.8 24.3 %15.5- 1.35 احتفاظ 1,774.6 1.60 شركة سبيد ميديكال

 0.4 0.4 5.5 3.9 %39.6 9.45 شراء 4,502.8 6.77 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
 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 المعدنيةاكرومصر للشدات والسقالت 

 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 

 31/12/2020 28/12/2020 جنيه للسهم 3.450 العامة للصوامع والتخزين

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

23/12/2020 
 -الصناعات الكيماوية المصرية 

 كيما
 عادية

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

 الجيزة

27/12/2020 
 -الخدمات المالحية والبترولية 

 ماريديف
 عن طريق وسائل األتصال الحديثة للتصويت األلكترونى غير عادية

 القابضة المصرية الكويتية 27/12/2020
غير و عادية

 عادية
 إستخدام وسائل األتصال الحديثة المسموعة والمرئية

 الجيزة -شارع وادى النيل المهندسين  2مقر الشركة الكائن فى  غير عادية برايم القابضة لالستثمارات المالية 27/12/2020

28/12/2020 
اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة 

 والتنمية
 بابراج الوطنية بشراع الجمهورية باسيوطبمقر الشركة الكائن  عادية

 غير عادية مينا لالستثمار السياحي والعقاري 28/12/2020
أ أبراج سرايا المعادى كورنيش النيل عبر تقنية األتصال  35مقر الشركة فى 

 والتصويت عن بعد

31/12/2020 
فوري لتكنولوجيا البنوك 

 والمدفوعات االلكترونية

غير و عادية

 عادية
 بإستخدام وسائل االتصال الحديثة

 

 



 

 

 (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 

)%( 

التجاري الدولي  البنك 

 ()مصر
COMI 

60.00 -0.18 27.71- 779,192 46,656,108 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ايسترن كومباني -الشرقية 
12.70 -0.08 16.01- 165,659 2,104,968 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصرية الكويتية
1.02 2.20 20.93- 342,401 347,466 1.38 0.82 5.84% 

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 

14.35 3.61 14.38- 4,775,304 67,335,184 17.50 6.54 4.40% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

6.39 2.40 21.11- 2,175,833 14,039,316 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كليوباترا
4.60 2.45 20.96- 1,495,717 6,737,515 6.30 3.78 3.23% 

 SWDY السويدى اليكتريك
8.99 2.74 19.80- 1,785,062 15,968,675 11.80 5.24 2.98% 

 ETEL المصرية لالتصاالت
11.60 0.78 13.73 890,639 10,334,935 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سينا فارما
5.28 3.13 44.42- 2,651,001 13,892,410 8.54 4.86 2.40% 

لإلستثمار و التنمية القاهره 

 العقاريه
CIRA 

14.00 0.36 0.86 797,253 11,122,528 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جهينة للصناعات الغذائية
6.05 9.80 29.65- 4,938,121 29,172,834 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB بنك كريدي اجريكول مصر
27.50 3.66 36.78- 83,779 2,290,201 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سوديك
14.61 0.97 10.43 246,265 3,672,576 15.50 6.10 1.89% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.69 1.10 23.76- 2,728,856 9,998,881 4.95 2.40 1.72% 

 EFID ايديتا للصناعات الغذائية
8.98 5.65 38.91- 24,873 217,067 15.75 7.76 1.49% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 

5.87 1.73 74.88- 1,261,415 7,301,369 8.23 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقيون للسجاد
6.77 1.50 36.13- 237,303 1,602,933 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم هيلز للتعمير
1.32 0.53 24.79- 2,998,564 3,930,686 1.88 0.79 1.26% 

 -الماليه القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية
CCAP 

1.40 -0.99 43.25- 10,015,811 13,863,804 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات
8.60 0.35 3.91- 2,083,500 17,963,968 9.93 4.44 1.03% 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.77 3.29 28.33- 3,385,418 12,473,208 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.28 0.79 13.46- 9,667,565 31,382,532 3.90 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمية
2.37 2.60 16.55- 3,193,108 7,473,126 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمية مصر
4.53 -1.09 31.36- 4,392,143 19,853,562 7.10 2.01 0.67% 

 ESRS حديد عز
8.95 3.71 13.11- 3,411,628 30,069,492 11.25 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.50 1.01 7.92- 50,680,235 25,291,380 0.60 0.28 0.63% 
البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 

13.86 -2.81 82.13 1,519,032 21,035,058 17.49 6.35 0.48% 

 IRON والصلب المصريةالحديد 
3.14 0.64 41.44 5,824,298 18,155,762 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW دايس للمالبس الجاهزة
1.46 -4.64 16.38- 12,969,114 19,166,602 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالية القابضة
2.36 3.06 6.31 3,298,273 7,621,129 3.38 0.87 0.19% 

 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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