
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٧/١٢/٢٠٢٠  
  

التغیرمن أول   التغیر الیومي  قیمة المؤشر  مؤشرات السوق
  القیمة السوقیة  حجم التداول  قیمة التداول  السنة

 EGX 30(  10,683.86 0.06% -18.04% 474,021,952 259,637,211 299,885,576,404مؤشر (

 EGX 50(  2,147.66 0.88% -0.10% 636,516,544 364,414,149 380,916,379,920مؤشر (
 EGX 70(  2,055.63 1.68%  60.91% 367,142,720 213,584,456 202,614,521,953مؤشر (
 EGX 100(  2,974.11 0.00% 72.19% 841,164,672 473,221,667 497,789,375,851مؤشر (

  عناوین االخبار
 ن القوائم السنویة وزیادة رأس المال یما" یقرومساھمو "ك

  بملیاري جنیھ

  جالكسو سمیثكالین" تشكل لجنة لدراسة دمج شركة أمون"
  للصناعات الدوائیة

  البورصة تعلن تنفیذ صفقة على أسھم أوراسكوم للتنمیة بقیمة
  ملیون جنیھ ٢٫٢

  شریكاً بنكیاً التصاالت مصر إلدارة محفظتھا بنك القاھرة
  رونیةاإللكت

  قرار جمھوري بشأن حصیلة زیادة أسعار البنزین المخصصة
  إلنشاء وصیانة الطرق العامة

 “ملیار دوالر قیمة صادرات  ٥٫١”: التصدیرى لمواد البناء
  أشھر ١٠القطاع خالل 

  مخاوف من موجة إغالقات جدیدة فى األسواق التصدیریة
  حاصالت الزراعیةلل

 دن والعراق على خطوات اتفاق وزراء التجارة في مصر واألر
  الصناعي والتجاري بدء التكامل

  بیانات إحصائیة تظھر عدم التزام الصین باالتفاق التجاري مع
  أمریكا 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٤  ٦٨  ١١٤  

    

  ع المستثمرینواان  
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  الشركات المقیدةأخبار
  مساھمو "كیما" یقرون القوائم السنویة وزیادة رأس المال بملیاري جنیھ

 -اعتمدت الجمعیة العامة العادیة لشركة صناعات الكیماویة المصریة 
اإلدارة والقوائم المالیة عن العام المالي المنتھي في كیما، تقریر مجلس 

ي، مع عدم إخالء طرف المجلس عن الفترة.وقالت الشركة في یونیو الماض
ة مصر، الیوم الخمیس، إن مجلس اإلدارة صدق على تقریر بیان لبورص

مجلس اإلدارة والقوائم المالیة، وكذلك عقود المعاوضة التي أبرمتھا 
ام المالي الماضي، والترخیص لمجلس إدارة الشركة في الشركة خالل الع
وضة مع شركة مصر للتأمین خالل العام المالي إبرام عقود معا

ومیة قررت عدم إخالء مسؤولیة رئیس وأعضاء الجاري.وأضافت أن العم
مجلس اإلدارة في حدود ما تم عرضھ من بیانات ومعلومات عن المركز 

یونیو  ٣٠عن العام المالي المنتھي في  المالي المعروض ونتائج األعمال
المشكلة لبحث مالحظات الجھاز المركزي الماضي لحین انتھاء اللجان 
تقریرھا.كما وافقت على تحمل الشركة لقیمة  للمحاسبات من أعمالھا وإعداد

طن نترات أمونیا ونولون لكمیة تم شحنھا للعمیل األردني على سبیل  ١٠٠
كة سیسكو ترانس للنقل، والتعاقد مع شركة بولي التعویض، والتعاقد مع شر

بیع كمیات من السماد بأسعار أقل من سعر السوق سیرف ومید فیرت على 
من أعمالھا والعرض على مجلس إدارة الشركة  على أن تنتھي اللجان

القابضة.وقررت الجمعیة تفویض رئیسھا في إعادة تشكیل مجلس اإلدارة 
في أداء مھامھ لحین إعادة تشكیل  على أن یستمر المجلس الحالي

لعادیة، وافقت الجمعیة من حیث المبدأ المجلس.وعلى صعید العمومیة غیر ا
ملیار جنیھ لتغطیة  ٢والمدفوع بنحو على زیادة رأس المال المصدر 

التزاماتك الشركة وتوفیر التمویل الالزم للتشغیل بعد الحصول على 
یة التخاذ القرار المناسب.كما الموافقات الالزمة والعرض على الجمع

للشركة وبما یتفق مع أحكام القانون  قررت العمومیة تعدیل النظام األساسي
أحكام قانون شركات قطاع األعمال  بتعدیل بعض ٢٠٢٠لسنة  ١٨٥رقم 

 ١٣٥.ووافقت الجمعیة على بیع  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣الصادر بالقانون رقم 
وقصر بیعھا على أصحاب  ،٢وحدة سكنیة ضمن مشروع امتداد أسوان 

ي ممن لھم مبالغ مودعة المعاشات وأسر المتوفین قاطني السكن اإلدار
ل تسلیم السكن بجمعیة اإلسكان ولیسوا أعضاء بالجمعیة مقاب

بالمائة  ٣٥اإلداري.ویحصل العاملون المتقدمون بأسبقیة الحجز على خصم 
ال یقل سعر البیع عن من متوسط أسعار التقییم للوحدة المختارة مع مراعاة أ

، ویشترط أن تتم زیادة التكلفة الفعلیة لوحدة وتحقیق ھامش ربح مناسب
ً لجمعیة اإلسكان إلى  ألف جنیھ قبل اختیار الوحدة  ١٠٠المبلغ المسدد مقدما

ً ألسبقیة الحجز.یشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت   ٤١٤٫٨٤طبقا
في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة 

.وارتفعت ٢٠٢٠-٢٠١٩مقارنة من ملیون جنیھ في الفترة ال ٨٠٫١بلغت 
ملیون جنیھ، مقابل  ٦٣٧٫٢٩٤مبیعات الشركة خالل الربع األول إلى 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من العام المالي  ٦٥٫١مبیعات بلغت 
ـ"كیما"، خالل العام المالي السابق.یذكر أن المؤشرات المالیة المعدلة ل

أساس سنوي، حیث حققت ، أظھرت تحولھا للخسائر على ٢٠٢٠-٢٠١٩
ملیون جنیھ  ٣٢٫٣٣ت ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغ ١٫٣٥خسائر بلغت 

 ٣١٥٫١٨في العام المالي السابق لھ.وخالل الفترة بلغت إیرادات الشركة 
نیھ في الفترة المقارنة ملیون ج ٣٤١٫٠٧ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

  المصدر: مباشر من العام المالي الماضي.

  

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ٩٫٩٩    ٣٠٫٤٠  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر
   ٩٫٩٣    ١٫١٤  المصریین لالسكان

  ٩٫٩٠    ٠٫٦٧  أصول للوساطة
  ٩٫١٣    ١٫٦٥  دایس

  ٨٫٣٩    ١٩٫٠٠  اسیوط االسالمیة للتجارة

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

 -١٧٫٥٢    ١٣٫٥٦   اكرو مصر
 -١٠٫٠٠    ٢٠٫٨٠  مصر للزیوت والصابون

 -١٠٫٠٠    ٠٫٦٥  العروبة للسمسرة في األوراق المالیة
ابضة لالستثمارات جراند انفستمنت الق

  لمالیةا
 ٩٫٨٩    ٧٫٢٠- 

 -٨٫٠٠    ١٫٣٠  المصریة للمنتجعات السیاحیة

  

  أسھم من حیث قیمة التداول ٥أكبر 
  سعر االغالق  قیمة التداول  السھم
  ١٫٦٥    ٨١،٩٦٨،٢٠٠  دایس

  ٠٫٥٤    ٧٨،٤١٠،٧٦٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٥٩٫٣٨    ٥٠،٣٨٨،٦٦٠  البنك التجاري الدولي

  ٩٫٥٠    ٤٣،٣١٢،٧٤٠  حدید عز
  ٤٫٩٢    ٣٦،٦٠٩،١٢٠  أمیرالد لالستثمار العقاري

  

  أسھم من حیث كمیة التداول ٥أكبر 
  االغالقسعر   كمیة التداول  السھم  

  ٠٫٥٤    ١٤٥،٥٩٩،٨٣٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٦٥    ٥١،٠١٩،١٩٢  دایس

  ٠٫٦١    ٣٦،٠٨٥،٥١٦  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٧٧    ٣٣،٦٧١،٨٥٩  بورتو القابضة

  ١٫١٤    ٢٣،٣٩٧،١٥٠  المصریین لالسكان

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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جالكسو سمیثكالین" تشكل لجنة لدراسة دمج شركة أمون للصناعات "
  الدوائیة

قرر مجلس إدارة شركة جالكسو سمیثكالین، تشكیل لجنة تقوم بدراسة 
دمج شركة أمون للصناعات الدوائیة في الشركة من عدمھ من جمیع 

القانونیة والمالیة والتنظیمیة.وأضافت الشركة في بیان لبورصة  الجوانب
الیوم الخمیس، أن مجلس اإلدارة وافق على عرض موضوع تعیین  مصر

جلس إدارة مستقلین في الجمعیة العامة، وتعدیل صفة أشرف أعضاء م
منصور إلى رئیس مجلس اإلدارة بصفتھ ممثل جالكسو جروب لمیتد.كما 

صفة ھنري انطاكي إلى عضو منتدب وبصفتھ ممثل  قرر المجلس تعدیل
ر أن جالكسو سمیثكالین، نفت مطلع الشھر شركة جالكسو جروب.یشا

حواذ على شركة أمون للصناعات الدوائیة الجاري تقاریر بخصوص االست
ً من  "التابعة، مؤكدة عدم مسؤولیتھا عن ھذه األخبار أو مصدرھا انطالقا

قیة وصحة األخبار المتداولة لما فیھ أثر حرصھا على الشفافیة والمصدا
أشھر من العام  ٩قت الشركة خالل أول على المساھمین والشركة.حق

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ١٠١٫٤١الجاري، صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٦٧٫٠٣سبتمبر الماضي، مقابل 

 ١٫٤٢الل التسعة أشھر لتسجل نحو الماضي.وارتفعت مبیعات الشركة خ
ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من  ١٫١٩ملیار جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل 
ئم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل العام الماضي.وعلى صعید القوا

 ٦٠٫٤٣ملیون جنیھ، مقابل  ١١٤٫٢٤الفترة من ینایر إلى سبتمبر لتسجل 
  المصدر: مباشر ن العام الماضي.ملیون جنیھ خالل نفس الفترة م

  ت مصر إلدارة محفظتھا اإللكترونیةبنك القاھرة شریكاً بنكیاً التصاال

وقع بنك القاھرة ومؤسسة اتصاالت مصر اتفاقیة تعاون، یقوم بموجبھا 
البنك بإدارة المحفظة اإللكترونیة للشركة "اتصاالت كاش"، باعتباره 

ً لضوابط الشریك البنكي، لتقدیم  مجموعة من أفضل الخدمات البنكیة، وفقا
، بھدف تطویر منظومة خدمات الدفع النظام المصرفي المصري وقواعده

ال التحول الرقمي ونشر اإللكتروني، ودعم جھود الدولة المصریة في مج
ثقافة الشمول المالي.وأوضح البیان الصادر الیوم الخمیس، أن التعاون 

صاالت مصر من إرسال واستقبال األموال یستھدف تمكین عمالء ات
لھاتف المحمول "اتصاالت واالحتفاظ بھا بشكل آمن عن طریق تطبیق ا

موال من كاش"، حیث توفر المحفظة للعمالء خدمات سحب وإیداع األ
خالل فروع الشركة المنتشرة في جمیع محافظات الجمھوریة.من جانبھ، 

یس التنفیذي لبنك القاھرة، أشاد طارق فاید رئیس مجلس اإلدارة والرئ
دة في تقدیم خدمات بالشراكة اإلستراتیجیة مع شركة اتصاالت مصر، الرائ

ً إلى أن تلك الشراكة تستھدف ال تسھیل على االتصاالت المتكاملة، مشیرا
قاعدة عمالء "اتصاالت كاش" القیام بمعامالتھم النقدیة باستخدام وسائل 

ً أن بنك القاھرة الدفع اإللكتروني بطرق أبسط وأسر ً، مؤكدا ع وأكثر أمانا
لمحفظة بنجاح وتقدیم مستوى متمیز، یمتلك كافة المقومات الالزمة إلدارة ا

ً للعمالء.   المصدر: مباشر وخدمات أكثر تطورا

  

  

  

  

 

تنفیذ صفقة على أسھم أوراسكوم للتنمیة بقیمة البورصة تعلن 
  ملیون جنیھ ٢٫٢

أعلنت البورصة المصریة، تنفیذ صفقة على أسھم شركة أوراسكوم 
لتنمیة مصر، في إطار نظام اإلثابة والتحفیز للعاملین.وقالت ل
لبورصة في بیان، إنھ تم الیوم الخمیس تنفیذ صفقة على أسھم ا

ً بقیمة إجمالیة  ٢،٢٨٥،٢٥٢لعدد أوراسكوم للتنمیة، المصدرة  سھما
ً، وذلك في إطار نظام اإلثابة والتحفیز  ٢،٢٨٥،٢٥٢ جنیھا

میة مصر، خالل التسعة أشھر للعاملین.وحققت أوراسكوم للتن
ً بلغت ٢٠٢٠األولى من  ملیون جنیھ خالل الفترة  ٣٥٧٫٤، أرباحا

 ملیون ٥٠١٫٢ل أرباح بلغت من ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقاب
، مع األخذ في االعتبار حقوق ٢٠١٩جنیھ بالفترة المقارنة من 

 ٣٫٢٦األقلیة.وتراجعت إیرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 
ملیار جنیھ بالفترة المقارنة  ٣٫٣٤لیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت م

 من العام الماضي.وأظھرت القوائم المالیة المستقلة لشركة
ً بلغت أوراسكوم للتنمیة مصر، ت ملیون جنیھ  ٣٠١٫٤حقیق أرباحا

خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، مع األخذ في ٢٠١٩ة المقارنة من ملیون جنیھ بالفتر ٤٠٣٫٧١

 المصدر: مباشر االعتبار حقوق األقلیة.

 

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
قرر البنك المركزي المصري تثبیت أسعار الفائدة خالل اجتماع لجنة 

  السیاسة النقدیة الخمیس الماضي

بعد خفضین متتالیین خالل االجتماعین السابقین، مرجعا قراره إلى ارتفاع 
للشھر الثالث على التوالي في نوفمبر، وتباطؤ  معدل التضخم السنوي العام

، ٢٠٢٠معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع الثالث من 
وفقا لبیان البنك المركزي (بي دي إف). وجاء القرار أیضا على خلفیة 
استمرار ضعف النشاط االقتصادي عالمیا، مع االنتشار الواسع للموجة 

"، وذلك رغم تطویر وبدء توزیع اللقاحات ١٩-"كوفید الثانیة من جائحة
كم تبلغ أسعار التي قد تخفف حالة عدم الیقین السائدة على المدى المتوسط.

، والعائد %٨٫٢٥الفائدة الحالیة؟ یبلغ سعر العائد على اإلیداع للیلة واحدة 
، وسعر العملیة الرئیسیة للبنك %٩٫٢٥على اإلقراض للیلة واحدة 

. وخفض البنك المركزي %٨٫٧٥ي وكذلك االئتمان والخصم المركز
نقطة أساس خالل العام الجاري، من بینھا  ٤٠٠أسعار الفائدة بإجمالي 

نقطة أساس الحتواء  ٣٠٠الخفض التاریخي في مارس الماضي بواقع 
نقطة أساس في كل مرة  ٥٠"، ثم خفضین آخرین بواقع ١٩-أزمة "كوفید

  المصدر: إنتربرایزفمبر الماضیین.خالل اجتماعي سبتمبر ونو

ملیار دوالر قیمة صادرات القطاع خالل  ٥٫١”: التصدیرى لمواد البناء“
  أشھر ١٠

التصدیري لمواد البناء والحراریات ارتفاع صادرات القطاع أعلن المجلس 
ملیار دوالر في  ٥٫١من العام الحالى لتبلغ ” أكتوبر-ینایر“خالل الفترة 

ملیار دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح  ٤٫٢١٣ابل مق
من إجمالي  %٥٩دول تستحوذ على  ٤التقریر الصادر عن المجلس أن 

ملیار دوالر خالل الفترة من  ٣٫٠٠٧لبناء المصریة بقیمة ت مواد اصادرا
واحتلت اإلمارات قائمة الدول األكثر استیرادا ″.٢٠٢٠أكتوبر  -ینایر” 

من  %٣٦٫١البناء والصناعات المعدنیة المصریة مستحوذة على  لمواد
ملیار دوالر في مقابل  ١٫٨٤٣قیمتھا، حیث بلغت قیمة الصادرات لھا 

الر خالل نفس الفترة من العام الماضي بنمو ملیار دو ١٫٠٩٧
.وزادت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنیة إلى %٦٨

ملیون دوالر في  ٥٦٩لتبلغ  ٢٠٢٠ولى من أشھر األ ١٠كندا خالل الـ 
، وكذلك إلیطالیا %٦٫٩ملیون دوالر خالل العام الماضي بنمو  ٥٣٢مقابل 

ملیون  ٣٢٢والر في مقابل ملیون د ٣٤٦لتسجل  %٧٫٤بنسبة 
دوالر.وتراجعت صادرات مواد البناء المصریة للسوق السعودي بنسبة 

ملیون دوالر.وارتفعت  ٢٧١ملیون دوالر في مقابل  ٢٤٩لتبلغ  %٨٫١
خالل  %١١٫٢صادرات مصر من المواد المحجریة والمعدنیة بنسبة 

ي مقابل دوالر ف ملیون ٢٥٨لتسجل ″ ٢٠٢٠أكتوبر -ینایر” الفترة من 
ملیون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي، بینما تراجعت من  ٢٣٢

ر، في مقابل ملیون دوال ٥٠٩لتبلغ  %١٢٫٨الحدید الصب والصلب بنسبة 
 ٢٧٦ملیون دوالر.وانخفضت صادرات الزجاج ومصنوعاتھ لنحو  ٥٨٤

 ،%١٨٫٦ملیون دوالر بنسبة تراجع  ٣٣٩ملیون دوالر في مقابل 
ملیون دوالر  ٤٣٤لتبلغ  %٥٫٦األلمونیوم ومصنوعاتھ بنسبة  وصادرات
  المصدر: جریدة البورصة ملیون دوالر. ٤٦٠في مقابل 

على خطوات بدء التكامل  ي مصر واألردن والعراقاتفاق وزراء التجارة ف
 الصناعي والتجاري

أعلنت نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة انھ تم التنسیق مع وزیري 
التجارة والصناعة بدولتي االردن والعراق على بدء الخطوات الفعلیة 

  

قرار جمھوري بشأن حصیلة زیادة أسعار البنزین المخصصة إلنشاء 
  وصیانة الطرق العامة

لسنة  ٦٩٩أصدر الرئیس عبدالفتاح السیسي، القرار الجمھوري رقم 
لسنة  ٣٩٠، بتعدیل بعض أحكام قرار رئیس الجمھوریة رقم ٢٠٢٠
بشأن حصیلة الزیادة في أسعار البنزین المخصصة إلنشاء  ١٩٨٨

انة الطرق العامة.وأفادت وكالة أنباء الشرق األوسط، الیوم وصی
الخمیس، بأن قرار التعدیل ینص على أن توزع حصیلة الزیادة في 

 ١٥٨أسعار البنزین المنصوص علیھا في قرار رئیس الجمھوریة رقم 
المشار إلیھ بین كل من الھیئة العامة للطرق والكباري  ١٩٨٠لسنة 

 ٣٣انة العامة لوزارة التنمیة المحلیة بنسبة بالمائة واألم ٦٧بنسبة 
  المصدر: مباشربالمائة.

مخاوف من موجة إغالقات جدیدة فى األسواق التصدیریة للحاصالت 
  الزراعیة

 ،ً أدى الحدیث عن ظھور ساللة جدیدة من فیروس كورونا أسرع انتشارا
وتصاعد اإلصابات فى أوروبا إلى العودة إلى تطبیق إجراءات 

ة جدیدة فى عدد من أسواق صادرات الحاصالت الزراعیة احترازی
المصریة، وھو ما عزز المخاوف من العودة إلى سیاسات اإلغالق 

لوباء والتى أثرت على حركة السفر الكلى التى حدثت فى بدایة ا
والتجارة الدولیة.وقال حسن جودة، نائب رئیس مجلس إدارة شركة 

َّ الشرك ات كانت تتوقع زیادة فى الطلب جودة للحاصالت الزراعیة، إن
على بعض الحاصالت مثل الثوم والبصل والموالح التى لھا تأثیر 

الثانیة من انتشار إیجابى على تقویة المناعة فى ظل انتشار الموجة 
ً فى  َّ ھناك تراجعا الفیروس، مثلما حدث فى الموجة األولى منھا، لكن

ً على معظم الحاصالت الزراعیة.أض اف أن مكتب التمثیل الطلب حالیا
التجارى طالب باستثاء حركة نقل السلع الغذائیة من قرار وقف حركة 

تمرار حركة الطیران؛ حتى تتمكن الشركات من الوفاء بتعاقداتھا واس
العمل.قال أحمد عبدالھادى، رئیس مجلس إدارة شركة أجرو ماك، 

َّ إغالق أى دولة أوروبیة لن  یؤثر لتصدیر الحاصالت الزراعیة، إن
على حجم صادرات الحاصالت الزراعیة؛ ألن ھذا اإلغالق جزئى، 
ً، فلم یؤثر بشكل كبیر على حجم الصادرات المصریة.أشار  ولیس كلیا

، إلى أن التعاقدات على الموالح ارتفعت، خاصة البرتقال »عبدالھادى«
ً إلى أن البرتقال المصرى یتمتع بنسب مرتفعة من »أبوصرة« ؛ نظرا

وحمض البنسیك، ومضادات األكسدة لتقویة جھاز المناعة  ،Cفیتامین 
ضده األمراض، خاصة فیروس كورونا.أوضح أن اإلغالق جاء فى 

، لكن بقیة قطاعات االقتصادات ال تزال السینمات، والمطاعم، المصانع
طن من الموالح  ١٠٠تعمل.أضاف أن الشركة بدأت بتصدیر 
طن بنھایة  ٨٠٠یقرب من األسبوعین الماضیین، وتستھدف تصدیر ما 

طن صدرتھا الشركة بنھایة الموسم  ٦٠٠و ٥٠٠الموسم، مقابل ما بین 
جلترا، تصدر الموالح لدول إن» أجرو ماك«الماضى.لفت إلى أن 

وھولندا، وأوكرانیا، وروسیا، وتسعى الشركة إلى فتح أسواق تصدیریة 
ً.من جانبھ، قال أحمد فتح هللا،  جدیدة حال انتھاء الوباء من البالد تماما

نائب رئیس مجلس إدارة شركة جراند إیجیبت أجرو، لتصدیر 
الحاصالت الزراعیة، إن صادرات مصر من الحاصالت الزراعیة 

تأثر نتیجة إغالق الدول األوروبیة للمطاعم مرة ألوروبا ست
ً من األصناف التى تصدرھا »فتح هللا«أخرى.وأشار  ، إلى أن ھناك عددا

وبیة تأثر حجم صادراتھا بشكل كبیر؛ بسبب اإلغالق مصر للدول األور



 

 

لتحقیق التكامل الصناعي والتجاري بین الدول الثالث وذلك في ضوء تنفیذ 
خالل وجیھات القیادة السیاسیة المصریة واالردنیة والعراقیة حیث سیتم ت

االیام القلیلة المقبلة ایفاد فریق فني مصري الى دولة العراق وبمشاركة من 
السفارة االردنیة بالعاصمة بغداد للوقوف على احتیاجات السوق العراقي 

االستثمار سواء فیما یتعلق بتأھیل المصانع العراقیة واستعراض فرص 
لسلع المتاحة وكذا الوقوف على احتیاجات السوق العراقي من ا

عبر تقنیة  –جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدتھ الوزیرة .والمنتجات
مع السیدة/ مھا علي وزیر الصناعة والتجارة االردنیة  –الفیدیو كونفرانس 

لك والسید/ منھل عزیز الخباز وزیر الصناعة والمعادن العراقي، وذ
لتجارة بمشاركة السید/ طارق شلبي مساعد الوزیرة لشئون االتفاقیات وا

الخارجیة والعالقات الدولیة واللواء/ محمد الزالط رئیس الھیئة العامة 
للتنمیة الصناعیة والدكتور/ احمد مغاوري رئیس التمثیل التجاري 

وقالت والمھندس/ محمد عبد الكریم المدیر التنفیذي لمركز تحدیث الصناعة
ا الوزیران الوزیرة إن ھذا االجتماع یأتي كنتیجة للزیارة التي قام بھ

االردني والعراقي لمصر مطلع الشھر الجاري والتي تم خاللھا التأكید على 
اھمیة تعزیز التكامل والتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري 

روعات المشترك بین الدول الثالث، وذلك من خالل تنفیذ عدد من المش
جامع  المشتركة وبصفة خاصة في المجالین الصناعي والتجاري.وأشارت

إلى أنھ تم تحدید عدد من القطاعات المستھدفة للتعاون المشترك ومن بینھا 
الصناعات الدوائیة بما فیھا االدویة البیطریة والصناعات الكیماویة 

قامة معرض والبتروكیماویات والجلود والسیرامیك، ھذا فضالً عن دراسة ا
ي ھذا االطار اتفق وف.دائم للمنتجات المصریة واالردنیة في العاصمة بغداد

الوزراء على اھمیة تیسیر حركة التجارة ورفع القیود والمعوقات التي 
تحول امام انسیاب التجارة البینیة المشتركة، وذلك من خالل منح معاملة 

ستعرض االجتماع .كما ا٣تفضیلیة لنفاذ المنتجات السواق الدول الـ
الحدود بین العراق التطورات الخاصة بانشاء المدینة االقتصادیة على 

واالردن والتي یمكن ان تكون نقطة ارتكاز لتعزیز التعاون الصناعي بین 
مع االستفادة من الخبرة الصناعیة المصریة في انشاء وادارة  ٣الدول الـ

شراكات صناعیة بین المناطق والمجمعات الصناعیة، وذلك بھدف اقامة 
ردن وھو االمر الذي رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق واال

یعد نواة الیجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى االقلیمي.ومن جانبھا 
أكدت مھا علي وزیرة الصناعة والتجارة االردنیة حرص الحكومة االردنیة 

دء خطوات تنفیذیة على تحقیق التكامل االقتصادي مع مصر والعراق وب
والتوافق بین الحكومات على ارض الواقع، خاصة في ظل االرادة السیاسیة 

االمر الذي ینعكس على تعزیز التعاون في المجالین التجاري والصناعي 
خالل المرحلة القریبة المقبلة.واشارت إلى أھمیة التوصل الى اتفاق عام 

طاعات المستھدفة والتي یحدد أطر التعاون المشترك وبصفة خاصة في الق
في الوقت ذاتھ على اھمیة الربط تم التباحث حولھا خالل االجتماع، مؤكدةً 

االلیكتروني بین اجھزة الجمارك في الدول الثالث لتسھیل عملیة التبادل 
التجاري وتسییر حركة التجارة.وبدوره أكد منھل عزیز الخباز وزیر 
الصناعة والمعادن العراقي ان بالده حریصة على االنفتاح على السوقین 

نحو تحقیق التكامل االقتصادي خاصة المصري واالردني وبدء خطوات عاجلة 
في ظل تطلع الحكومة العراقیة الى استعادة عالقاتھا االقتصادیة القویة مع كافة 
الشركاء وبصفة خاصة على المستوى االقلیمي والعربي.ولفت الى ان النتائج 
االیجابیة التي تم التوصل الیھا خالل لقائھ بوزیرة التجارة والصناعة المصریة 

رة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعیة وتجاریة اقلیمیة بین رجال بالقاھ
ً الدعوة للوزیرتین لترأس ٣القطاع الخاص وبدعم من حكومات الدول الـ ، موجھا

ً بھدف الوصول الى اتفاق مباشر لبدء  الوفد الفني الذي سیقوم بزیارة بغداد قریبا
  المصدر: المال.عملیات التنفیذ في اقرب وقت ممكن

الذى حدث مع بدایة العام وبدایة الموجة الثانیة لفیروس كورونا، فیما 
بشكل طفیف مثل الموالح.وأكد أن من بین ھذه تأثرت بعض المنتجات 

األصناف البطاطس والبصل التى تراجع حجم صادراتھا خالل الموسم 
الق الدول األوروبیة المصانع، التصدیرى الماضى نتیجة إغ

والمطاعم.وأوضح أن أسعار البطاطس تراجعت إلى أدنى مستوى لھا 
ً للكیلو الوا ٧٠خالل الموسم الحالى لتسجل  ً إلى إغالق قرشا حد؛ نظرا

ً على حجم »فتح هللا«األسواق التصدیریة.وتوقع  ، أن یكون التأثیر كبیرا
فى حال استمر اإلغالق  الصادرات المصریة من الحاصالت الزراعیة

جراند «ألكثر من شھر، مثلما حدث فى الموجة األولى.أضاف أن 
، وألمانیا، تصدر الموالح للدول األوروبیة منھا إیطالیا» إیجیبت أجرو

وسلوفینیا، وإنجلترا، وكرواتیا، ومن الدول اآلسیویة مالیزیا، 
 وسنغافورة، وبنجالدیش، إضافة إلى دول عربیة مثل األردن،
والسعودیة، واإلمارات، والكویت، وسلطنة عمان.قال محمد السمان، 
رئیس مجلس إدارة شركة أو رویال، إن حركة تصدیر الحاصالت 

وروبیة ستتأثر مرة أخرى نتیجة إعالن الدول الزراعیة للدول األ
، إلى أن حركة الصادرات المصریة »السمان«األوروبیة إالغالق.أشار 
ً  من الحاصالت الزراعیة ً تأثیرا تحسنت خالل الفترة األخیرة، متوقعا

ً بعد اإلغالق مرة أخرى للدول األوروبیة.أوضح أن الشركة  سلبیا
من محصول الرمان خالل الفترة آالف طن  ٣صدرت ما بین ألفین و

، إلى أن الشركة صدرت خالل العام الماضى »السمان«الماضیة.أشار 
لى دول العراق، طن من محصول الرمان إ ١٥٠٠ما یقرب من 

والسعودیة، وأوكرانیا وتستھدف فتح أسواق تصدیریة جدیدة فى أفریقیا 
ً بنسبة  جار على الت %١٠٠وأوروبا.أكد أن الشركة تعتمد حالیا

والمزارعین لتورید جمیع الكمیات المطلوبة للتصدیر من المحاصیل 
، أن الصادرات المصریة »السمان«الزراعیة الطازجة للمحطة.وذكر 

لدول األوروبیة تأثرت بالسلب بجمیع القطاعات، خاصة الحاصالت ل
الزراعیة خالل العام الجارى؛ بسبب تداعیات انتشار فیروس كورونا، 

ق الكبیر التى عمت العالم.من جانبھ، قال عماد شحاتة، وحالة اإلغال
َّ الشركة  رئیس مجلس إدارة شركة األمل للحاصالت الزراعیة، إن

ً إلى أن معظم تصدر البقولیات  والتمور للعدید من دول أوروبا، مشیرا
ً منذ بدایة  الدول األوروبیة مثل إیطالیا وإنجلترا أوقفت التعاقد تماما

، أن باقى »شحاتة«من انتشار وتحور الفیروس.أضاف الموجة الثانیة 
األسواق األخرى على مستوى العالم خفضت من حجم تعاقداتھا لتقلیل 

عدم وضوح الرؤیة وتفشى انتشار الفیروس،  حجم المخاطر فى ظل
ً بنسبة  ً إلى تراجع تعاقدات الشركة حالیا   المصدر: جریدة البورصة.%٥٠الفتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة
بریطانیا واالتحاد األوروبي ینشران االتفاقیة التجاریة لخروج المملكة 

  من التكتل

اقھا التجاري مع االتحاد األوروبي نشرت بریطانیا الیوم السبت نص اتف
قبل خمسة أیام فقط من خروجھا فعلیا من واحد من أكبر التكتالت التجاریة 

وتشمل مبراطوریة.في العالم، في أھم تحول عالمي لھا منذ فقدان اإل
صفحة، إلى جانب اتفاقیات حول  ١٢٤٦الصفقة اتفاقا تجاریا یقع في 

السریة وحول الطاقة النوویة المدنیة الطاقة النوویة وتبادل المعلومات 
  المصدر: حابيشتركة.وكذلك مجموعة من اإلعالنات الم

   بیانات إحصائیة تظھر عدم التزام الصین باالتفاق التجاري مع أمریكا
مع اقتراب العام األول من االتفاق التجاري بین الوالیات المتحدة والصین 

تلتزم باألرقام المستھدفة  البیانات أن الصین لمعلى االنتھاء، تظھر 
لمشتریاتھا من اإلنتاج األمریكي وذلك بحسب إحصائیات معھد بیترسون 
لالقتصاد الدولي، ویعد االتفاق التجاري بین الصین وأمریكا والذي تم 
إبرامھ في ینایر الماضي محاولة لكبح جماح حرب التعریفات الجمركیة 

نذ مجیئ دونالد ترامب لسدة تلتین االقتصادیتین مالتي اشتعلت بین الك
الحكم.وبحسب بنود االتفاقیة التجاریة فإنھ كان من المقرر أن تلتزم الصین 

ملیار دوالر في  ٢٠٠بتحقیق حجم مشتریات من اإلنتاج األمریكي بنحو 
، وقد أظھرت اإلحصائییات أنھ مابین ینایر إلى ٢٠٢١و  ٢٠٢٠عامي 

من مستھدفات  %٥٠سوى نحو  م تبلغ مشتریات الصیننوفمبر الماضیین ل
ملیار  ٨٠، فقد بلغ إجمالي مشتریات الصین من أمریكا حوالي ٢٠٢٠عام 

ملیار  ١٦٠دوالر وذلك مقابل مستھدفات بتحقیق مشتریات بقیمة 
دوالروبحسب البیانات فإن الصین قد اقتربت من مستھدفات المشتریات 

ت مشتریاتھا من اع الزراعي فیم اقتربالسنویة بالنسبة لمنتجات القط
من المستھدف، وجائت مشتریات  %٥٠منتجات القطاع الصناعي نحو 

 investingالمصدر: الصین من قطاع الطاقة األمریكي في نھایة القائمة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  8,703.00  -0.21% السعودیة

 DFMGI 2,528.00  0.64%  دبي
 ADI 5,116.00 -0.18% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,569.39  -0.06% الكویت

 BSEX 1,492.91 -0.23% البحرین
 GENERAL 10,538.00 0.32% قطر

 MASI 11,247.00 -0.86% المغرب
 TUN20 6,860.00 -0.15% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  30,200.00 0.23% أمریكا
 S&P 500  3,703.06  0.35% أمریكا
 NASDAQ 12,804.73 0.26% أمریكا

 FTSE 100  6,502.00 0.10% لندن
 DAX 13,335.68  1.59% أمانیا

 Nikkei 225  26,656.61  -0.04% الیابان
 %0.04- 1,875.83 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.18 51.29  البرمیل برنت (دوالر)خام 
   %0.23  48.23 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  الشركات تحت التغطیة

سعر   اسم الشركة
  السھم

رأس المال 
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 
 الھبوط

 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
  0.9  0.9  غ.م.  غ.م.  %2.7  4.05  احتفاظ  3,518.4  3.94  كیما – الصناعات الكیماویة المصریة

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %13.1  10.74  شراء  5,161.0  9.5  شركة حدید عز
  1.1  1.1  16.8  9.8 %4.3- 9.60  احتفاظ 313.1 10.03  ایجیترانس –المصریة لخدمات النقل 

 6.0 4.3 28.0 25.4 %19.0- 1.35  احتفاظ 1,852.3 1.67  میدیكالشركة سبید 
 0.4 0.4 5.6 3.9 %39.0 9.45  شراء 4,522.7 6.80  النساجون الشرقیون

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ال یوجد توزیعات أسھم مجانیة للشھر الحالي
 

  (التوزیعات النقدیة) الكوبوناتجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  لتوزیع النقديقیمة ا  أسم الشركة

  ٣٠/١٢/٢٠٢٠  ٠١/٠٦/٢٠٢٠  ج.م.  ٠٫١٠القسط الثاني قیمتھ   الشمس لإلسكان و التعمیر 
  ٣٠/١٢/٢٠٢٠  ٢٧/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠  قناة السویس لتوطین التكنولوجیا

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ١٩/١٠/٢٠٢٠  سھم جنیھ لل ٠٫٩٠القسط الثاني   ابو قیرلألسمدة و الصناعات الكیماویة 
  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٢٨/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٤٥٠  العامة للصوامع والتخزین

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

 -والبترولیة الخدمات المالحیة   ٢٧/١٢/٢٠٢٠
  عن طریق وسائل األتصال الحدیثة للتصویت األلكترونى  غیر عادیة  ماریدیف

غیر و عادیة  القابضة المصریة الكویتیة  ٢٧/١٢/٢٠٢٠
  إستخدام وسائل األتصال الحدیثة المسموعة والمرئیة  عادیة

  الجیزة -شارع وادى النیل المھندسین  ٢الكائن فى مقر الشركة   غیر عادیة  برایم القابضة لالستثمارات المالیة  ٢٧/١٢/٢٠٢٠

رة اسیوط االسالمیة الوطنیة للتجا  ٢٨/١٢/٢٠٢٠
  بمقر الشركة الكائن بابراج الوطنیة بشراع الجمھوریة باسیوط  عادیة  والتنمیة

كورنیش النیل عبر تقنیة األتصال أ أبراج سرایا المعادى  ٣٥مقر الشركة فى   غیر عادیة  مینا لالستثمار السیاحي والعقاري  ٢٨/١٢/٢٠٢٠
  والتصویت عن بعد

فوري لتكنولوجیا البنوك   ٣١/١٢/٢٠٢٠
  وعات االلكترونیةوالمدف

غیر و عادیة
  بإستخدام وسائل االتصال الحدیثة  عادیة

  

  

  

  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

آخر   الكود  اسم الشركة
  سعر

نسبة 
التغیر 

  الیومي %

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  
البنك التجاري الدولي  

 ((مصر
COMI 59.38 -0.84 28.46- 841,767 50,388,660 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
12.61 -0.32 16.60- 323,503 4,099,750 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصریة الكویتیة
1.01 1.20 21.40- 353,042 356,955 1.38 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
13.94 -2.72 16.83- 1,629,529 22,902,808 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.36 -0.16 21.48- 1,321,983 8,466,974 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كلیوباترا
4.59 0.66 21.13- 3,113,521 14,204,591 6.30 3.78 3.23% 

 SWDY  السویدى الیكتریك
8.94 0.22 20.25- 557,092 4,950,163 11.80 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
11.60 0.09 13.73 721,045 8,392,361 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سینا فارما
5.17 -0.19 45.58- 1,449,772 7,544,900 8.54 4.86 2.40% 

لقاھره لإلستثمار و التنمیة ا
 العقاریھ

CIRA 
14.75 4.09 6.27 163,810 2,322,326 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
5.99 0.17 30.35- 461,203 2,767,963 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB بنك كریدي اجریكول مصر
27.50 -1.72 36.78- 28,800 804,791 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI دیكسو
15.20 1.47 14.89 512,428 7,709,038 15.50 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.70 0.54 23.55- 2,239,998 8,195,953 4.92 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
8.60 -0.92 41.50- 295,556 2,542,669 15.75 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 عمیروالت

HELI 
5.76 -1.03 75.35- 1,527,217 8,820,341 8.13 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
6.80 0.29 35.85- 307,523 2,090,827 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.32 -0.45 24.62- 4,520,987 6,047,113 1.85 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 م عادیةاسھ

CCAP 
1.41 0.21 42.72- 12,028,228 16,978,986 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC سیدى كریر للبتروكیماویات
8.55 -1.50 4.47- 1,150,482 9,884,013 9.93 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.86 2.93 26.62- 3,414,922 12,943,825 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO اوتوجى بى 
3.19 -0.19 15.83- 2,342,192 7,538,942 3.79 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.34 -0.43 17.61- 7,124,747 16,784,196 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.50 -0.44 31.82- 433,129 1,951,283 7.10 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
9.50 3.26 7.77- 4,611,399 43,312,740 10.96 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.54 6.72 0.55- 145,599,837 78,410,760 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
14.20 2.45 86.60 831,062 11,627,208 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
3.20 -0.31 44.14 4,818,436 15,401,340 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.65 9.13 5.50- 51,019,192 81,968,200 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
2.47 4.22 11.26 5,894,809 14,612,278 3.38 0.87 0.19% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات إلى التقریر ھذا تندیس
 وقت في وثوق فیھام أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

 یحق. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ حالمصر غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث
   


