
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

24/12/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,677.51 0.20% -18.09% 398,424,160 171,408,661 301,047,975,751 (EGX 30مؤشر )

 2,128.98 1.81% -0.97% 638,958,784 350,784,712 378,129,973,248 (EGX 50مؤشر )

 2,021.65 2.94% 58.25% 507,719,840 313,688,496 202,516,180,587 (EGX 70مؤشر )

 2,933.98 0.00% 69.87% 906,144,000 485,097,157 498,896,859,628 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

مساهمو "المصريين لالستثمار" يقررون زيادة رأس المال إلى  ▪

 مليون جنيه 50

مساهمو "القاهرة لالستثمار" يقررون إصدار صكوك بقيمة  ▪

 مليون جنيه 600

 "الحديد والصلب" تقرر طرح مزايدة عامة لبيع أصناف خردة ▪

تابعة لالستثمارات "إم بي للهندسة" تقرر تأسيس شركة  ▪

 الصناعية

 أشهر 5خالل  %61أرباح "مصر للزيوت" تنمو  ▪

 أشهر 9"ماريدايف" توضح أسباب تضاعف خسائرها خالل  ▪

 3وزيرة التجارة: وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة  ▪

 أشهر

مصر تقرر إرجاء تطبيق الزيادة المقررة لمقابل االنتفاع على  ▪

 الحرةمشروعات المناطق 

توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية  ▪

 وصندوق مصر السيادي

الحكومة توافق على تعديل رسوم توثيق الشركات للعمل  ▪

 بالخارج 

مليار  9.8اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة ”: التعاون الدولى“ ▪

 دوالر خالل العام الجارى 

مبادرة مبادلة وزارة التخطيط تشارك باجتماع االسكوا حول  ▪

 الديون لتمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة

 االتحاد األوروبي يوصي برفع حظر الرحالت مع بريطانيا  ▪

 سلعة في يناير المقبل  883الصين تخفض رسوم استيراد  ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 149 41 3 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

;  مصريين 
70.18%

;  عرب 
2.99%

;  أجانب
26.63%

;  مؤسسات
64.87%

;  أفراد
35.12%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

 50مساهمو "المصريين لالستثمار" يقررون زيادة رأس المال إلى 

 مليون جنيه

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين لالستثمار والتنمية 

مليون جنيه  40زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من العمرانية، على 

مليون جنيه، ممولة من األرباح المحتجزة.وقالت الشركة في بيان  50إلى 

ماليين جنيه، موزعة  10لبورصة مصر، اليوم األربعاء، إن الزيادة قدرها 

ماليين سهم، بالقيمة االسمية البالغة جنيهاً للسهم، وتوزع األسهم  10على 

أسهم أصلية.وأضافت  4اً على مساهمي الشركة بواقع سهم واحد لكل مجان

 31أنه سيتم تمويل الزيادة من األرباح المحتجزة وفقاً للقوائم المالية في 

، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة، منوهة بأن 2019ديسمبر 

ية مليون جنيه.وعلى صعيد الجمع 14.79رصيد األرباح المحتجزة بلغ 

من النظام األساسي  4-3 - 7 -6غير العادية، قررت تعديل المواد 

أشهر من العام الجاري، أرباح بلغت  9للشركة.وحققت الشركة خالل أول 

ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر  32.6

 اشرالمصدر: مبألف جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 801.7بلغت 

مليون  600مساهمو "القاهرة لالستثمار" يقررون إصدار صكوك بقيمة 

 جنيه

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة لالستثمار والتنمية 

العقارية، إصدار صكوك إجازة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية قابلة 

مليون  600بقيمة  للتداول وغير قابلة للتحويل ألسهم وقابلة للسداد المعجل

شهراً.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر،  84جنيه لمدة حدها األقصى 

اليوم األربعاء، إن الجمعية قررت طرح الصكوك طرحاً خاصاً للمؤسسات 

 100المالية المؤهلة لالستثمار والجهات واألفراد ذو المالءة المالية بنسبة 

ن ذلك بغرض استرداد بالمائة وتقيد بالبورصة المصرية.وأوضحت أ

التكاليف االستثمارية التي أنفقتها الشركة على أصول محل التصكيك 

واستخدامها في أنشطة الشركة من أجل التوسعات المستقبلية في قطاع 

التعليم العالي وماقبل الجامعي وفي سداد التزامات الشركة المالية ومن بينها 

ت الشركة إلى أنها ستلتزم التزاماتها تجاه بعض البنوك المقرضة.وأشار

بعدم اإلعالن عن توزيع أرباح خالل أي سنة مالية طوال مدة اإلصدار في 

حالة التأخر في الوفاء بالمستحقات المالية لحلمة الصكوك.وقررت الجميعة 

التعاقد مع المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب بصفتها 

على بيع األصول محل التصكيك إلى منظم اإلصدار.كما وافقت العمومية 

الشركة المصدرة في إطار عملية إصدار الصكوك وهي أراض ومباني 

األلمانية بمدينة الرحاب، وأرض  -مدرسة فيوتشرز الفرنسية الدولية

الرحاب، وأرض ومباني مدرسة  -ومباني مدرسة طالئع المستقبل للغات 

 -مدرسة عثمان بن عفان  طالئع المستقبل بنات االبتدائية، وأرض ومباني

الرحاب.وقررت الجمعية كذلك إصدار الشركة للكفالة لضمان تغطية أي 

عجز بالمبالغ المودعة بحساب التحصيل لتغطية ما قد يستحق من الصكوك 

وكافة أقساط الصكوك وتوزيعاتها الدورية ورسوم ومصاريف اإلصدار 

األوسط  من وقت آلخر.وقررت أيضاً اختيار شركة ميريس الشرق

للتصنيف االئتماني لتقييم درجة التصنيف االئتماني لكل من الشركة 

واألصول محل التصكيك، واختيار مكتب ذو الفقار وشركاه لالستشارات 

القانونية كمستشار قانوني لعملية التصكيك.وقررت كذلك اختيار شركة 

خالل برايم كابيتال كمستشار مالي مستقل لعملية التصكيك.وحققت الشركة 

مليون  330.4التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي، صافي ربح بلغ 

 231.56، مقابل 2020وحتى نهاية مايو  2019جنيه منذ بداية سبتمبر 

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

  84.03   2.65  العبوات الدوائية المتطورة

  15.79   0.77  بورتو القابضة

  14.80   17.45  المنصورة للدواجن

  11.21   135.00  فودافون

  10.48   1.37  لكح جروب

 

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

 -19.80 4.70 اإلسكندرية لألسمنت

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
7.20 9.89- 

 -9.79 14.83 اكرو مصر

 -5.34 65.00 موبكو

 -4.96 0.65 الصخور العربية

  

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

  14.35   67،335،184  هيرمس

  60.00   46،656،108  البنك التجاري الدولي

  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 

 0.77 80،364،640 بورتو القابضة

  0.52   66،280،815  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.62   61،672،986  العربية لالستثمارات

  1.57   54،559،860  دايس

  1.12   33،469،239  عامر جروب

 

  قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر خمس 
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مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من عامها المالي الماضي.وارتفعت 

 642.39مليون جنيه، مقابل  991.84إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 

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

 "الحديد والصلب" تقرر طرح مزايدة عامة لبيع أصناف خردة

قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، طرح مزايدة عامة عن 

طريق مظاريف مغلقة، وذلك لبيع أصناف خردة.وأوضحت الشركة في 

مصر، اليوم األربعاء، أن أصناف الخردة هي جرارات سكة بيان لبورصة 

 -حديد خردة، وسيارات وهياكل سيارات خردة، ومعدات خردة )لوادر

غيرها(، وأصناف خردة مختلفة وراكد من  -أوناش  -كالركات  -قالبات 

قطاع المخازن )مبارد مختلفة المقاسات(.وحققت شركة الحديد والصلب 

ألول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت المصرية، خالل الربع ا

مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل  274.48

-2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من  367.8خسائر بلغت 

.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الربع األول من العام المالي 2020

مليون  280.31عات بلغت مليون جنيه، مقابل مبي 237.72الجاري إلى 

 المصدر: مباشر جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 أشهر 5خالل  %61أرباح "مصر للزيوت" تنمو 

أعلن مجلس إدارة شركة مصر للزيوت و الصابون، ارتفاع أرباح الشركة 

 61.3أشهر من العام المالي الجاري بنسبة  5قبل الضرائب خالل أول 

لى أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم بالمائة ع

مليون جنيه خالل  6.6األربعاء، أنها سجلت فائض قبل الضرائب بلغ 

مليون جنيه  4.09الفترة من بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 

خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل 

 622.95مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل  644.96أشهر إلى الخمسة 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق له.يشار أن الشركة سجلت 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية  6.59أرباحاً قبل الضرائب بلغت 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من  6.22أكتوبر الماضي، مقابل 

 المصدر: مباشر م الماضي.العا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"إم بي للهندسة" تقرر تأسيس شركة تابعة لالستثمارات 

 الصناعية

قرر مجلس إدراة شركة إم بي للهندسة، اتخاذ اإلجراءات القانونية 

تابعة لتحقيق -لتأسيس شركة إم بي لالستثمارات الصناعية 

للهندسة.وأوضحت التوسعات االستراتيجية الساعية إليها "إم بي" 

الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، أن النشاط األساسي 

للشركة المساهمة في الشركات ذات العالقات التوسعية التي تهدف 

أشهر من العام  9إليها إم بي للهندسة.وحققت الشركة خالل أول 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية  4.11الماضي، خسائر بلغت 

مليون جنيه أرباحاً خالل في الفترة  2.61تمبر الماضي، مقابل سب

من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت 

مليون جنيه  118.99مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  142.71بنهاية سبتمبر، مقابل 

ئم المستقلة للشركة، والتي أعلنتها في العام الماضي.يذكر أن القوا

ألف جنيه  61.84وقت سابق، أظهرت أنها سجلت صافي ربح بلغ 

منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 المصدر: مباشر ألف جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 8.496

 أشهر 9ماريدايف" توضح أسباب تضاعف خسائرها خالل "

استعرضت شركة الخدمات المالحية والبترولية "ماريدايف"، 

مليون دوالر  70أسباب تضاعف خسائرها وزيادتها بأكثر من 

أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام  9خالل أول 

الماضي لتسجل وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم 

دوالر خالل الفترة من  92.67 األربعاء، أن خسائرها ارتفعت إلى

مليون  22.225يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

 ، لألسباب اآلتية:2019دوالر بالفترة المقابلة من 

مليون دوالر نتيجة لتعطيل العمل في  42تحقيق خسائر تجاوزت  -

إحدى عقود الشركة بالهند بسبب فيروس كورنا، ما أدى إلى 

كثر من شهرين لوجود كامل العاملين على السفينة مصاريف تشغيل أ

 بال إرادات وبدون عمل.

 ماليين دوالر مخصصات إضمحالل في قيمة العمالء 9أكثر من  -

مليون دوالر مخصص إضمحالل أحد األصول في شركة  18 -

فالنتين مارين إهالك لألصل الذي لم يتم احتسابه ألنه كان تحت 

ييم المراجع الخارجي.يشار إلى أن اإلنشاء وذلك بناًء على تق

 145.95إيرادات نشاط الشركة ارتفعت خالل التسعة أشهر إلى 

مليون دوالر بالفترة المقارنة من العام  105.55مليون دوالر مقابل 

 المصدر: مباشر الماضي.



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 أشهر 3والبورسلين لمدة وزيرة التجارة: وقف استيراد السيراميك 

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بوقف استيراد 

السيراميك والبورسلين )صنف بالط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند 

أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً  3( وذلك لمدة  6907 یالجمرک

الوزيرة، إن هذا القرار  وقالترية.من اليوم التالي لنشره بالوقائع المص

يأتى فى إطار منظومة اإلجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد 

السلع االستهالكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خالل هذه 

المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، األمر الذى يسهم فى 

من أى تداعيات محتملة  المصريةاعة الحفاظ على معدالت إنتاجية الصن

من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل 

 المصدر: المالدوري وفقا لما يستجد خالل المرحلة المقبلة.

توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر 

 السيادي

وزراء المصري، مراسم توقيع شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس ال

بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصندوق مصر 

السيادي لالستثمار والتنمية.وأوضح بيان للحكومة صادر اليوم األربعاء، 

أن االتفاقية تتضمن وضع إطار تعاوني مع الصندوق لتشجيع القطاع 

دمة من قبل جهاز تنمية الخاص على المشاركة في الفرص االستثمارية المق

التجارة الداخلية، من خالل شراكات استراتيجية تسهم في تقديم فرص 

تمويلية للمستثمرين.وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون إبراهيم عشماوي 

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق 

زير التموين والتجارة الداخلية، مصر السيادي، بحضور علي المصيلحي و

وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية.ويأتي االتفاق في إطار 

حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهو الجهة المنوطة بتنمية وتطوير 

التجارة الداخلية، على تفعيل اتفاقيات مع بعض الجهات بغرض تشجيع 

اخلية، والذي يعد من القطاعات االقتصادية االستثمار في قطاع التجارة الد

الواعدة، لما يشتمل عليه من العديد من األنشطة الداعمة للبنية األساسية 

للتجارة الداخلية، وذلك تماشياً مع توجه الدولة إلرساء مبادئ التنمية 

المستدامة في كافة القطاعات االقتصادية.كما يأتي االتفاق إيماناً بدور 

ادي في تشجيع االستثمار في القطاعات االقتصادية الهامة، الصندوق السي

ودوره الريادي في الحفاظ على أصول الدولة، ولذ كان حرص الجهاز على 

وضع إطار تعاوني مع الصندوق ليكون أحد آليات الجهاز في تشجيع 

القطاع الخاص على المشاركة في الفرص االستثمارية المقدمة من قبل 

ة الداخلية.وبموجب هذا البروتوكول، يعمل الصندوق جهاز تنمية التجار

السيادي على االستثمار في المشروعات التي يتوالها المطورون 

التجاريون المتعاقدون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، الراغبين في إقامة 

مشروعاتهم، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة، وبالشكل المناسب الذي من 

نجاح المشروع.وتتمثل مساهمة الصندوق السيادي على  شأنه أن يسهم في

سبيل المثال وليس الحصر في المساهمة النقدية أو المساهمة العينية 

باألراضي، أو عن طريق تقديم خدمات لوجستية، ليقوم جهاز تنمية التجارة 

الداخلية من جانبه بالترويج لدى المطورين التجاريين المتعاملين معه 

 ي يشارك فيها الصندوق السيادي.للمشروعات الت

 

 

مصر تقرر إرجاء تطبيق الزيادة المقررة لمقابل االنتفاع على 

 مشروعات المناطق الحرة

العامة لالستثمار وافق مجلس الوزراء المصري، على طلب الهيئة 

الزيادة المقررة لمقابل  %15والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 

االنتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من 

يناير المقبل.وقال بيان للحكومة صادر اليوم األربعاء، إن ذلك القرار 

مستثمرين حفاظاً على يأتي من منطلق السعي لتخفيف األعباء على ال

العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة 

بفيروس كورونا.جاء ذلك خالل االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء 

 المصدر: مباشر المصري، لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

  الحكومة توافق على تعديل رسوم توثيق الشركات للعمل بالخارج

جلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون وافق م

بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونّص مشروع  1964لسنة  70رقم 

تستبدل كلمة )الشركات( بعبارة )شركات المقاوالت( “القانون على أن 

الواردة بالبند السابق على األخير من الجدول حرف )ب( المرفق 

وبموجب ”.أن رسوم التوثيق والشهربش 1964لسنة  70بالقانون رقم 

هذا التعديل، سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات 

المقاوالت، وذلك فيما يتعلق بالرسم الُمقرر على توثيق سابقة الخبرة 

وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل فى الخارج، والذى يقدر 

ألف جنيه،  100أقصى  من إجمالى الميزانية، وبحد %0.5بنسبة 

لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، وذلك 

فى إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية فى الوقت الراهن من تشجيع 

التصدير، ودفع عجلة االقتصاد القومى، حيث بدأ العديد من الشركات 

جديدة سواء  المصرية فى دراسة األسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق

 در: جريدة البورصةمصاللمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.

مليار دوالر  9.8اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة ”: التعاون الدولى“

  خالل العام الجارى

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة أبرمت 

مليار دوالر خالل العام الجارى،  9.8اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 

مليار دوالر  3.1مليار دوالر لقطاعات الدولة التنموية، و 6.7بواقع 

لمشروعات القطاع الخاص.واستعرضت المشاط، خالل اجتماع مجلس 

اليوم، التقرير السنوى للعام الجارى، والذى جاء تحت عنوان  الوزراء

صياغة المستقبل .. الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل “

كان استثنائيا بكل  2020وأشارت الوزيرة إلى أن عام ”.عالم متغير

المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل؛ بسبب جائحة 

التى تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، ” كورونا“

وانتقل تأثيرها للجوانب المالية واالقتصادية واالجتماعية.أضافت أنه 

رغم ذلك فإن العام الجارى هو الذى أبرز أهمية التعاون متعدد األطراف 

لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار، والعمل بابتكار وتوجيه 

البناء.وقالت المشاط إن التقرير السنوى للعام الجارى الذى  طاقاته نحو

الشراكات الدولية لتحقيق “أعدته وزارة التعاون الدولى يستعرض 

لالثنى عشر شهرا الماضية من التعاون اإلنمائى ” التنمية المستدامة

التزامات رئيسية هى: المشاركة والمواءمة  4الفعال، من خالل تنفيذ 

ءلة؛ بما يعزز الجهود التنموية الوطنية.وأوضحت والسرعة والمسا

الوزيرة أنه منذ بداية العام الجارى وضعت وزارة التعاون الدولى، 



 

 

وزارة التخطيط تشارك باجتماع االسكوا حول مبادرة مبادلة الديون 

 لتمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ممثاًل عنها د. أحمد كمالي، 

المتحدة نائب وزيرة التخطيط، كمتحدث رئيسي فى اجتماع لجنة األمم 

مبادرة مبادلة “االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا(، حول 

، عبر ”الديون لتمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية

تقنية الفيديو كونفرانس.ولفت د. أحمد كمالي إلى أهمية مبادرة مبادلة الديون 

 19 -نتيجة أزمة فيروس كوفيدخاصة في ظل زيادة الفجوة المالية العالمية 

خاصة في االقتصادات النامية والناشئة.متابًعا أن مصر قامت بتشكيل لجنة 

إدارة الدين العام ، وتنظيم االقتراض الخارجي للنظر في طلبات القروض 

الخارجية المقدمة ومتابعة موقف الديون.وأوضح كمالي أن مبادلة الديون 

ء الديون على الدول، وفي الوقت نفسه تحقيق تعتبر إجراًء فعااًل لتقليل عب

أهداف التنمية المستدامة.مشيًرا إلى أن عملية المبادلة من الممكن تحويلها 

إلى منح أو استثمارات، حيث تفضل الدولة المصرية االستثمارات 

لمساهمتها في التأثير علي االستثمار.وأكد كمالي أن مصر استطاعت 

بادلة الديون التي تمت مع إيطاليا وألمانيا، حيث تحقيق استفادة من عمليات م

 المصدر: المالإن نسبة مبادلة الديون قليلة جداً مقارنة بحجم الدين الخارجي.

 

 

 

 

 

إطارا يضم األطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص، 

فضال عن المجتمع المدني؛ لخلق نهج متكامل لدعم الجهود التنموية من 

دية.وأضافت: لم تمنعنا جائحة خالل تبنى الدبلوماسية االقتصا

من المضى قدما نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية ” كورونا“

، ومن خالل الدبلوماسية االقتصادية، أبرمت وزارة 2030الوطنية 

مليار دوالر خالل  9.8التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 

 3.1لة التنموية، ومليار دوالر لقطاعات الدو 6.7العام الجاري، بواقع 

مليار دوالر لمشروعات القطاع الخاص، حيث تسهم هذه االتفاقيات فى 

دفع االصالحات االقتصادية والهيكلية، تمهيدا لنمو شامل ومستدام 

يساهم فيه القطاع الخاص.وشملت اتفاقيات التمويل المشار إليها دعم 

شبكات المياه الموازنة العامة للدولة، ومشروعات اإلسكان االجتماعى و

والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصالت، والكهرباء والطاقة 

المتجددة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة 

والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، والصحة، والتنمية 

 المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، فضال

عن دعم المرأة.وسلط التقرير الضوء على جهود وزارة التعاون الدولى 

، موضحا أن الوزارة دعت جميع شركاء ”كورونا“للتعامل مع جائحة 

التنمية لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، 

الستعراض استراتيجية مصر لالستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس 

دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة بطرق  ، كما تم”كورونا“

مختلفة.وأشارت الوزيرة إلى انه تم إطالق أول موقع إلكترونى تفاعلى 

باللغتين العربية واإلنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من 

شركاء التنمية، ويستعرض الموقع تطور قصص التعاون التنموى 

التعاون الدولى لتعزيز التعاون لجمهورية مصر العربية، وجهود وزارة 

متعدد األطراف من خالل مبادئ الدبلوماسية االقتصادية، وتوطيد 

الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس األثر الذى تحرزه 

من خالل  2030مصر فى سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 

  اطنين.وسائط سهلة يمكن استخدامها من كافة فئات المو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

  االتحاد األوروبي يوصي برفع حظر الرحالت مع بريطانيا

أوصى االتحاد األوروبي، اليوم الثالثاء، الدول األعضاء برفع حظر 
حركة السفر مع بريطانيا.وسارعت دول عدة حول العالم في حظر حركة 

الكشف عن ساللة جديدة من فيروس كورونا السفر مع بريطانيا فور 
تم رصد حاالت إصابة “هناك.وذكرت منظمة الصحة العالمية األحد، أنه 

بلدان أخرى هي هولندا  3بالساللة الجديدة من فيروس كورونا في 
وأعلنت بريطانيا عن اكتشاف ساللة جديدة من ”.والدنمارك وأستراليا

وع الماضي، وقال رئيس فيروس كورونا جنوب شرقي البالد األسب
أشد عدوى من الساللة األم “الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها 

وسجلت بريطانيا أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا، ”.%70بنسبة 
ألف وفاة.أوصى االتحاد األوروبي، اليوم الثالثاء،  67خلّفت أكثر من 

في الوقت ذاته أوصى مواطنيه بعدم السفر إلى بريطانيا إال للضرورة، و
الدول األعضاء برفع حظر السفر إلى بريطانيا.وأفادت وثيقة أن ألمانيا 
فرضت حظر سفر على القادمين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية وجنوب 

يناير.وأضافت الوثيقة أنه ُيحظر على السكك  6إفريقيا سيظل ساريا حتى 
جوي نقل المسافرين من الحديدية والحافالت وشركات الشحن والطيران ال

هذه الجهات إلى ألمانيا.وتابعت أنه يمكن للمواطنين األلمان والمقيمين في 
البالد العودة لديارهم اعتبارا من األول من يناير كانون الثاني لكن أي 
رحالت طيران يجب أن تحصل على موافقة السلطات.وأمس، حظرت 

ت القطارات إلى عشرات الدول السفر عبر الرحالت الجوية، ورحال
المملكة المتحدة، بسبب ظهور ساللة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها 

 المصدر: أموال الغد %70أشد عدوى بنسبة 

  سلعة في يناير المقبل 883الصين تخفض رسوم استيراد 

 883قالت وزارة المالية الصينية إن البالد ستخفض رسوم االستيراد على 
األول من يناير، منها بعض معدات الطيران ومنتجات سلعة اعتبارا من 

الورق واألخشاب.وقالت الوزارة في بيان على موقعها اإللكتروني إنها 
ستخفض أيضا رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا 
من األول من يوليو تموز المقبل، هذا وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما 

المصدر: أموال  .2020ذ األول من يناير كانون الثاني سلعة من 850يربو على 

 الغد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,721.00 0.46% السعودية

 DFMGI 2,519.00 0.28% دبي

 ADI 5,142.00 -0.01% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,579.65 0.12% الكويت

 BSEX 1,489.64 -0.45% البحرين

 GENERAL 10,500.00 -0.04% قطر

 MASI 11,394.00 0.49% المغرب

 TUN20 6,856.00 0.17% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 30,208.00 0.26% أمريكا

 S&P 500  3,690.01 0.07% أمريكا

 NASDAQ 12,771.11 -0.29% أمريكا

 FTSE 100  6,496.00 0.66% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  26,668.35 0.54% اليابان

 %0.30 1,877.73 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.39 51.40 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.33 48.28 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 التغطيةالشركات تحت 

 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. %0.9 4.05 احتفاظ 3,580.9 4.01 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %15.7 10.74 شراء 5,041.5 9.28 شركة حديد عز

 1.1 1.1 16.8 9.8 %4.5- 9.60 احتفاظ 313.7 10.05 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 6.1 4.4 28.4 25.8 %20.2- 1.35 احتفاظ 1,880.0 1.69 شركة سبيد ميديكال

 0.4 0.4 5.5 3.8 %41.0 9.45 شراء 4,456.2 6.70 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

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

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 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 

 31/12/2020 28/12/2020 جنيه للسهم 3.450 للصوامع والتخزينالعامة 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

27/12/2020 
 -الخدمات المالحية والبترولية 

 ماريديف
 عن طريق وسائل األتصال الحديثة للتصويت األلكترونى غير عادية

 الكويتيةالقابضة المصرية  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
 الشركة الكائن بابراج الوطنية بشراع الجمهورية باسيوطبمقر  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 

 االلكترونيةوالمدفوعات 

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 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 ()مصر
COMI 60.10 0.37 27.59- 613,259 36,719,312 87.10 51.20 43.71% 

 EAST 12.60 -0.87 16.67- 418,104 5,287,666 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.00 -1.48 22.48- 1,057,258 1,059,831 1.38 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 14.22 0.85 15.16- 1,399,603 20,061,158 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 6.44 -0.16 20.49- 523,869 3,338,661 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO 4.55 1.11 21.82- 687,999 3,140,355 6.30 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 8.87 -0.89 20.87- 324,775 2,897,136 11.80 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 11.60 0.00 13.73 661,606 7,670,676 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.16 -1.53 45.68- 4,465,036 23,107,880 8.54 4.86 2.40% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.20 1.79 2.31 11,700 165,810 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO 6.00 1.52 30.23- 1,339,069 8,008,300 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 28.00 2.41 35.63- 628,486 17,586,560 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 15.00 0.60 13.38 347,076 5,199,789 15.50 6.10 1.89% سوديك

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.69 0.82 23.76- 961,910 3,537,730 4.92 2.40 1.72% 

 EFID 8.70 -0.34 40.82- 192,905 1,674,160 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.80 0.17 75.18- 969,814 5,641,401 8.17 2.61 1.40% 

 ORWE 6.70 -0.74 36.79- 168,828 1,144,198 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.34 2.14 23.70- 2,664,078 3,541,840 1.87 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.41 1.52 42.89- 7,137,593 10,034,654 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC 8.61 -0.12 3.80- 1,452,301 12,613,040 9.93 4.44 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 3.73 1.36 29.09- 1,661,772 6,239,220 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO 3.23 -0.06 14.78- 3,694,047 12,002,915 3.90 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.35 0.43 17.25- 1,943,569 4,568,992 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.53 0.22 31.36- 1,581,616 7,155,410 7.10 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 9.28 5.33 9.90- 3,262,170 29,996,682 11.17 4.06 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.52 3.21 5.16- 66,280,815 33,542,178 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 13.88 0.22 82.39 1,152,851 15,981,291 17.49 6.35 0.48% 

 IRON 3.23 3.53 45.50 8,783,424 28,190,510 4.02 0.81 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.57 5.89 10.37- 54,559,860 82,484,952 2.18 0.68 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.38 3.03 7.21 2,463,268 5,831,863 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


