
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

28/12/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,585.56 -0.92% -18.80% 324,802,656 214,371,290 297,318,734,531 (EGX 30مؤشر )

 2,121.45 -1.22% -1.32% 501,411,552 323,850,978 382,948,212,230 (EGX 50مؤشر )

 2,026.05 -1.44% 58.60% 381,928,640 197,055,870 198,983,606,667 (EGX 70مؤشر )

 2,938.15 0.00% 70.11% 706,731,264 411,427,160 491,650,762,341 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

"مستشفيات كليوباترا" تستحوذ على كامل أسهم أالميدا  ▪

 )اندماج واستحواذ(

أبوظبي اإلسالمي يتلقى عرضاً لشراء حصته في اإلسكندرية  ▪

 الوطنية لالستثمارات

ايبيكو توافق على المشاركة في اكتتاب زيادة رأسمال "المهن  ▪

 الطبية"

إم بي للهندسة تعلن بدء إعداد عرض استحواذ على شركة  ▪

 بمجالها 

  2021ألف جنيه أرباحاً بموازنة  220"فوديكو" تستهدف  ▪

المال: توطين التصنيع المحلى للمعدات الالزمة ألنشطة البترول  ▪

 والغاز 

مليارات  7المالية المصرية تنفي طرح سندات دولية بقيمة  ▪

  2021دوالر بالنصف األول من 

شركة صناعات كيماوية تدرس زيادة استثماراتها في مصر  ▪

 مليون دوالر  200بـ

وزير المالية: تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر  ▪

 الموانئ المصرية

مليار قدم يومياً  7.54إيجاس تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى  ▪

  2021-2020خالل 

وزير المالية البريطاني: االنفصال يتيح لنا تقديم الخدمات  ▪

 المالية على نحو مختلف

% في  15أرباح الشركات الصناعية الصينية تنمو بأكثر من  ▪

 نوفمبر رغم كورونا

 

 الرئيسي( EGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 54 139 2 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

;  مصريين 
84.85%

;  عرب 
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 الشركات المقيدةأخبار

"مستشفيات كليوباترا" تستحوذ على كامل أسهم أالميدا )اندماج 

 واستحواذ(

من  %100كليوباترا اتفاقية االستحواذ على وقعت مجموعة مستشفيات 

أسهم مجموعة أالميدا للرعاية الصحية في مصر، في صفقة اندماج 

وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، وفق بيان صادر عن كليوباترا )بي 

دي إف( أمس. وبموجب الصفقة، ستقوم مستشفيات كليوباترا بتشغيل 

لسالم الدولي في المعادي، ومستشفى منشآت أالميدا والتي تشمل مستشفى ا

دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدينة نصر، 

ومستشفى السالم الدولي في القطامية بالقاهرة الجديدة، والتي من المتوقع 

. وستحتفظ مستشفيات 2021أن تبدأ عملية التشغيل في النصف األول من 

التجارية بعد إتمام الصفقة. وستقوم إدارة أالميدا  دار الفؤاد والسالم بأسمائها

بعرض تقاريرها على الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا 

أحمد عز الدين عقب إتمام الصفقة، والمتوقع أن يكون في النصف األول 

من العام المقبل.وفي حالة االندماج ستصل الطاقة السريرية للكيان الجديد 

من إجمالي عدد األسرة العالجية  %15را، ما يمثل سري 1450لنحو 

فقط من إجمالي العدد على مستوى  %4الخاصة في القاهرة الكبرى ونحو 

الجمهورية. وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا أحمد 

بدر الدين.الصفقة المرتقبة ستضاعف األرباح التشغيلية لمجموعة كليوباترا 

والفوائد واإلهالك واالستهالك بإضافة ثالثة  قبل خصم الضرائب

مستشفيات قائمة، وفق ما ذكره عز الدين، والذي أشار إلى أن الكيان الجديد 

سيتيح "االستثمار في واستحداث المزيد من الخدمات الطبية والقطاعات 

العالجية التي تفتقر إليها السوق المصرية مع مواصلة العمل على زيادة 

خالل إقامة مشروعات جديدة بمختلف محافظات  عدد األسرة من

الجمهورية". وكانت شركة أكتيس عمالق االستثمار المباشر في األسواق 

. 2019الناشئة مساهما رئيسيا في مجموعة مستشفيات كليوباترا منذ عام 

وقال شريف الخولي الشريك بأكتيس والعضو أيضا بمجلس إدارة كليوباترا 

شركاء في إنشاء هذا الكيان الوطني الكبير، "نحن فخورون بأن نكون 

والذي سيفيد جميع أصحاب المصلحة، وتنطلع إلى استمرار نجاح 

المجموعة تحت قيادة الدكتور أحمد عز الدين وفريقه".وتعتزم كليوباترا 

تمويل الصفقة عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي 

عن طريق إصدار عدد من األسهم في  أالميدا، وتتم تسوية المديونية

كليوباترا بقيمة جزء من األسهم المباعة، وتخصص لصالح مساهمي 

أالميدا لالكتتاب بموجبها في زيادة رأسمال كليوباترا. ونوه البيان إلى أنه 

"بعد تنفيذ الصفقة يتم تجميد األسهم الناتجة عن زيادة رأس مال شركة 

شركة أالميدا لمدة عام من تاريخ قيدها  مستشفى كليوباترا لصالح مساهمي

في البورصة المصرية".وكان سهم مجموعة مستشفيات كليوباترا قد صعد 

 جنيه، في أعقاب تلك األنباء. 4.74أمس، ليغلق عند  %4بنسبة 

أبوظبي اإلسالمي يتلقى عرضاً لشراء حصته في اإلسكندرية الوطنية 

 لالستثمارات

مصر، إنه تلقى عرضاً من مجموعة  -قال مصرف أبوظبي اإلسالمي

مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق، لشراء حصة البنك وشركاته التابعة، في 

جنيه.وأضافت  5.32شركة اإلسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية بسعر 

البنك في بيان لبورصة مصر اليوم األحد، أنه يساهم في الشركة بنسبة 

بالمائة بشكل مباشر وغير  84.99المائة بشكل مباشر، وب 9.04

مباشر.وتلقت شركة اإلسكندرية الوطنية لإلستثمارات المالية اليوم عرضاً 

بالمائة  84.99من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق لشراء نسبة 

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

  10.00   33.23  االسماعيلية الجديدة للتطوير

  9.99   25.55  االلومنيوم العربية

  9.99   1.12  ثمار

  9.90   0.67  أصول للوساطة

  8.39   19.00  اسيوط االسالمية للتجارة

 

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

 -17.70   13.53  اكرو مصر

 -17.05   82.05  مطاحن مصر العليا

 -10.00   20.80  مصر للزيوت والصابون

 -10.00   0.65  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية

 7.20   9.89- 

  

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

  0.55   74،267،560  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.68   51،085،704  دايس

  9.90   40،052،364  حديد عز

  8.69   37،902،668  المصرية العقاريةالمجموعة 

  3.17   28،930،244  العربية لحليج األقطان

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.55   136،186،526  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.59   40،116،600  العربية لالستثمارات

  1.68   30،356،488  دايس

  0.75   27،791،806  بورتو القابضة

  1.13   24،134،002  المصريين لالسكان

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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(، ADIBمصر ) -من رأسمال الشركة.وحقق مصرف أبوظبي اإلسالمي

ولى من العام الجاري صافي ربح خالل الفترة بقيمة خالل التسعة أشهر األ

مليون جنيه خالل  967.03مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  844.265

نفس الفترة من العام الماضي.وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 

مليار جنيه في الفترة  2.32مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت  2.335

ستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح .وعلى م2019المقارنة من 

مليون جنيه، مقابل أرباح  815.99المصرف خالل التسعة أشهر لتسجل 

.وحققت 2019مليون جنيه خالل نفس الفترة من  871.78بقيمة 

أشهر من العام  9اإلسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية، عن أول 

داية يناير حتى نهاية مليون جنيه منذ ب 5.93الجاري، صافي ربح بلغ 

ألف جنيه خالل نفس الفترة  421.61سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل 

ألف جنيه خالل نفس  318.07مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  4.85

 المصدر: مباشرالفترة من العام الماضي.

 فق على المشاركة في اكتتاب زيادة رأسمال "المهن الطبية"ايبيكو توا

ايبيكو،  -وافق مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

على المشاركة في اكتتاب قدامى المساهمين لزيادة رأس مال شركة المهن 

رأسمالها، تمهيداً بالمائة من  10الطبية لألدوية بنسبة شركة ايبيكو البالغة 

لتحقيق أهداف مستقبلية.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة مصر اليوم 

جنيهاً  31جنيهات قيمة اسمية و 10جنيهاً للسهم ) 41األحد، أن ذلك بواقع 

 74.82عالوة إصدار، دون مصاريف إصدار(، بقيمة اإلجمالية تبلغ 

شركة المهن مليون جنيه.وكانت البورصة المصرية، أعلنت السماح ل

الطبية لألدوية بتداول حق االكتتاب منفصالً عن السهم األصلي من خالل 

آلية نقل الملكية خارج المقصورة.وأضافت البورصة، أنه يحق لقدامى 

مساهمي الشركة المصدرة حاملي السهم ومشتري السهم حتى نهاية جلسة 

المائة ب 37.303االكتتاب في حدود نسبة  2020نوفمبر  24تداول يوم 

من عدد األسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل 

الزيادة.وأشارت البورصة، إلى أن التداول على حق االكتتاب سيكون خالل 

 24تاريخ فتح باب االكتتاب إلى يوم  2020نوفمبر  29الفترة من يوم 

قبل موعد غلق باب االكتتاب بأربعة أيام عمل.وحققت  2020ديسمبر 

مليون جنيه خالل الفترة المنتهية في  339.46يبيكو صافي ربح بلغ ا

مليون جنيه خالل نفس  522.19سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

الفترة من العام السابق له.وانخفضت ايرادات الشركة خالل فترة التسعة 

مليار  2.6مليار جنيه مقابل  2.16لتصل إلى  2020أشهر األولى من عام 

 المصدر: مباشر خالل نفس الفترة من العام السابق له. جنيه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021ألف جنيه أرباحاً بموازنة  220"فوديكو" تستهدف 

كشفت الموازنة التخطيطية لشركة اإلسماعيلية الوطنية للصناعات 

ألف  220قدرها  2021فوديكو، استهدافها أرباحاً بنهاية  -الغذائية 

مليون جنيه أرباح مستهدفة في  11.75جنيه، مقابل 

.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أن 2020

مليون جنيه خالل  41.95ا الموازنة تستهدف تحقيق مبيعات قدره

مليون جنيه في  43.6العام المقبل، مقارنة بمبيعات مستهدفة قدرها 

.ووافق مجلس إدارة الشركة على تعيين مصطفى إسماعيل 2020

حسن عضواً بمجلس اإلدارة ممثالً لشركة فيصل لالستثمارات 

المالية، وتغيير صفة العضوية لبعد الرازق نوفل ليمثل بنك فيصل 

سالمي المصري بدالً من شركة فيصل لالستثمارات اإل

المالية.ووافق المجلس، على تعيين أمال عبد الفتاح عضواً مجلس 

اإلدارة من ذوي الخبرة كعنصر نسائي.وكشفت القوائم المالية 

 9المعدلة لشركة اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، عن أول 

مليون جنيه منذ  13.723أشهر من العام الحالي،تحقيق ربح بلغ 

 7.55بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبيعات 

 37.38الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري إلى 

مليون جنيه خالل نفس  49.41مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 

 فترة من العام الماضي. ال

  إم بي للهندسة تعلن بدء إعداد عرض استحواذ على شركة بمجالها

أعلنت شركة إم بي للهندسة، االنتهاء من مفاوضات االستحواذ على 

شركة تعمل في ذات المجال بشكل إيجابي.وقالت الشركة في بيان 

 لبورصة مصر اليوم األحد، إنها ستبدأ في إعداد عرض االستحواذ

للتقدم به لمجلس اإلدارة لالعتماد.وأشارت إم بي للهندسة، إلى أن 

بالمائة حصة سوقية في المجال  12الشركة محل االستحواذ لديها 

الذي تعمل به ما يجعل عملية االستحواذ تحقق حجم أعمال مجمعة 

مليون جنيه.كانت شركة إم بي للهندسة، أعلنت أنها  700أكثر من 

في عملية االستحواذ على شركة تعمل في  تنظر فرصة المساهمة

نفس ذات المجال، وتدرس مدى جدوى وفاعلية المساهمة على 

الصعيد المالي والتشغيلي لحسم المفاوضات.وأضافت الشركة، أنه 

في حالة إتمام عملية االستحواذ، سيرتفع حجم أعمال الشركة ألكثر 

ظيماً أضعاف، مدعوماً بزيادة في محفظة المنتجات وتع 4من 

للقنوات البيعية على المستوى المحلي والدولي.وحققت الشركة خالل 

مليون جنيه منذ  4.11أشهر من العام الماضي، خسائر بلغت  9أول 

مليون جنيه  2.61بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

أرباحاً خالل في الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار 

ية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل حقوق األقل

مليون جنيه  142.71مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  118.99

خالل نفس الفترة من العام الماضي.يذكر أن القوائم المستقلة 

للشركة، والتي أعلنتها في وقت سابق، أظهرت أنها سجلت صافي 

حتى نهاية سبتمبر  ألف جنيه منذ بداية يناير 61.84ربح بلغ 

ألف جنيه خالل نفس الفترة من  8.496الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 العام الماضي. 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

  المال: توطين التصنيع المحلى للمعدات الالزمة ألنشطة البترول والغاز

أكد طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على أن 

استراتيجية وزارة البترول تولى أهمية متزايدة لتعميق وتوطين التصنيع 

المحلي للمعدات والمهمات البترولية الالزمة ألنشطة البترول والغاز لما 

يمثله من عنصر أمان ويزيد من القدرة على االعتماد محلياً على تصنيع 

، أن تعميق المعدات البترولية.وذكر الوزير المصري، في بيان اليوم األحد

التصنيع المحلي يعمل على  تقليل االستيراد وترشيد النقد األجنبي ، 

باإلضافة إلى دورها الهام في تنفيذ المشروعات البترولية وفقاً للخطط 

والبرامج الزمنية المحددة خاصة مع تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على 

ل تفقده لسير العمل حركة التنقالت والشحن بين دول العالم  .جاء ذلك خال

بالورش المركزية لتصنيع المعدات اإلستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة 

بتروچت ومدى التزام العاملين بتطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من 

فيروس كورونا دون التأثير على العملية اإلنتاجية .وخالل الزيارة أوضح 

في مقدمتها شركة بتروجت اكتسبت المال أن الشركات البترولية المصرية 

كثيراً من الخبرات المتميزة على مدى فترات عمل طويلة وحققت نتائج 

أعمال متميزة فى مجاالت التصنيع المحلى واستطاعت تأمين وتوفير 

المعدات والمهمات الالزمة لعدد من المشروعات البترولية الكبرى سواء 

اركة فى تنفيذ عدد من داخل مصر أو خارجها ، باإلضافة إلى المش

مشروعات الدولة القومية.وخالل الزيارة استمع وزير البترول ومرافقوه 

إلى عرض من وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، أوضح خالله أن الشركة 

ورش تصنيع محلي للمعدات االستاتيكية داخل مصر منها ورشة  6تمتلك 

تلك ورشتين خارج تحت اإلنشاء بمدينة العلمين.ولفت إلى أن الشركة تم

مصر بدولتى العراق وسلطنة عمان ، ومصنعى تغليف المواسير البرية 

والبحرية بمحافظتى بورسعيد والسويس ، باإلضافة إلى ياردين للتصنيع 

البحرى باألسكندرية وبخليج السويس، وأشار إلى أن ورش التصنيع 

لتقطير معدة استاتيكية تشمل أوعية الضغط وأبراج ا 3200المحلى تضم 

والمفاعالت ومبادالت حرارية ومبردات هوائية وأفران وحزم العمليات 

والمعالجة .وتقوم شركة بتروجت بتنفيذ خطة لزيادة الطاقة اإلنتاجية 

لمواكبة احتياجات قطاع البترول مع اإللتزام بالمواصفات القياسية العالمية 

المحلى ، وتنفيذ  ، وكذلك توفير أكبر قدر من احتياجات العمالء في السوق

برامج لتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية واالستغالل األمثل للمعدات 

واألدوات اإلنتاجية الحالية وتطويرها باستخدام التكنولوجيات الحديثة .وأكد 

أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية متخصصة لتصنيع المعدات 

ل ورش الشركة لتنفيذ أعمال التخصصية ألول مرة بمصر ، وكذلك تأهي

التصنيع بمحطة الضبعة النووية .وتوقع لطفي أن يبلغ حجم أعمال التصنيع 

ألف طن  25المسند للشركة والمتوقع خالل الثالث سنوات القادمة حوالى 

ألف طن من المعدات .ومن جانبه،  وجه طارق  33من الهياكل المعدنية ، و

شركة على الجهد المبذول ونجاحهم في المال التحية والشكر للعاملين بال

تنفيذ ما يسند لهم من أعمال سواء تنفذ المشروعات البترولية أو المساهمة 

في تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بأعلى معايير الجودة وهى 

ما جعلت شركة بتروجت في مصاف شركات المقاوالت الكبرى.وطالب 

مع اإللتزام التام بكافة اإلجراءات االحترازية الوزير ببذل مزيد من الجهد 

  للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا للحفاظ عليهم وعلى أسرهم .

 

 

مليارات دوالر  7المالية المصرية تنفي طرح سندات دولية بقيمة 

  2021بالنصف األول من 

والمواقع نفت وزارة المالية المصرية ما تداول في بعض وسائل اإلعالم 

اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي حول أنباء بشأن اعتزام 

مليارات دوالر خالل النصف  7الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 

، لتغطية عجز الموازنة العامة.وبحسب بيان صادر 2021األول من 

عن مجلس الوزراء اليوم، قد قام المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء 

زارة المالية، والتي نفت تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحة بالتواصل مع و

مليارات دوالر خالل النصف األول  7لطرح أي سندات دولية بقيمة 

، لتغطية عجز الموازنة العامة، وأنه لم يتم إصدار أي 2021من 

قرارات بهذا الشأن خالل الفترة الحالية.وشددت الوزارة على تراجع 

 %8لرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل العجز الكلي للموازنة با

، مقابل 2020 /2019كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 

، مشيرة إلى أن أي قرار بطرح أدوات 2018/2019خالل عام  8.1%

دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف االقتصادية 

انون ربط المستقبلية.وتابعت: في سياق متصل، هناك مواد في ق

الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من 

مليارات دوالر في السوق  7خالل طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 

المحلية أو الدولية، وال يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، 

حيث من الممكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت اإلصالحات 

ية التي انتهجتها الدولة في تدعيم قدرة االقتصاد المصري على االقتصاد

الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من 

، 2020الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة من يوليو حتى نوفمبر 

.وناشد المجلس 2019للفترة ذاتها عام  %3.6، مقارنة بـ%3.2ليسجل 

مختلفة ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي ضرورة وسائل اإلعالم ال

توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة 

الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن اإلرسال 

على البريد اإللكتروني الخاص بالوزارة 

(finance@mof.gov.eg.)  

 200شركة صناعات كيماوية تدرس زيادة استثماراتها في مصر بـ

  مليون دوالر

إنها تدرس زيادة ” تي سي آي سنمار للكيماويات“أوضحت شركة 

مليون دوالر خالل العام  200استثماراتها بالسوق المصري بقيمة 

مليار دوالر  1.7دم، لتعزز من استثماراتها الحالية لتصل الي المالي القا

كإجمالي حجم استثمارات، هذا ومن المتوقع أن يشهد الربعين األول 

زيادة حصتنا السوقية نظراً لنمو الطلب على  2021والثاني من عام 

مادة البولي فينيل كلورايد.وقال المهندس شريف المنوفي الرئيس 

-في بيان للشركة اليوم  -سي آي سنمار للكيماويات التنفيذي لشركة تي

إنه رغم من تداعيات فيروس كورونا والخسائر التي تسببت بها 

الجائحة، حرصت الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي وقامت 

من حجم إنتاجها من مادة البولي فينيل كلورايد للسوق  %50بتوفير 

حلي باحتياجاته من الكالسيوم المحلي، كما عملت على مد السوق الم

من إنتاج الصودا  %90كلورايد كاملة، في حين قمنا بتصدير 

الكاوية.واشار الى ان نجاح الشركة في تصدير معظم إنتاجها في عام 

 %50، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، وقامت بتصدير 2020

الطلب  من إنتاجها من مادة البولي فينيل كلورايد، وبالرغم من تراجع

mailto:finance@mof.gov.eg


 

 

وزير المالية: تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ 

 المصرية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج االجتماعات المشتركة 

المسئولين المصريين، وبعض رجال األعمال السودانيين، المنعقدة بين 

بمصلحة الجمارك، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية 

عبر الموانئ المصرية، مؤكًدا حرص الحكومة المصرية على ترسيخ 

التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم فى تعميق الشراكة الثنائية 

بشتى المجاالت، على نحو يتسق مع العالقات التاريخية التى تربط شعبى 

وادى النيل.وأشار الوزير إلى ضرورة مساعدة األشقاء السودانيين، فى 

التغلب على ما طرحوه خالل هذه االجتماعات المشتركة، من عدم انسياب 

نتيجة تكدس البضائع، بسبب « بورتو سودان»لحركة التجارة بميناء 

البنية التحتية.وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم، خالل  ضعف

هذه االجتماعات المشتركة، التوافق مع الجانب السودانى على اإلجراءات 

اللوجستية الالزمة الستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءى العين 

السخنة والسويس، فى تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات 

ودان من العالم، مع إمكانية االستفادة من المزايا التى يُتيحها قانون الس

المنطقة االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل االنتفاع 

مع توفير مناطق االنتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.وأشار 

« الترانزيت»بنظام  إلى أن اإلجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة

عبر األراضي المصرية تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، 

للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض « الرقابة المحجرية»واستيفاء قواعد 

بعض األصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية للضرائب 

حين وصولها إلى والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة ل

قابل للخصم « خطاب ضمان معزز»الوجهة النهائية، وإمكانية وضع 

« خطاب الضمان»واإلضافة؛ لتسهيل عمليات الخصم واإلضافة على قوة 

وأكد استعداد الجانب المصري إلنهاء «.الترانزيت»للبضائع المنقولة بنظام 

ات المقررة ، مع تقديم الضمان«الترانزيت»جميع اإلجراءات على بضائع 

لحين انتهاء الجانب السوداني من إقامة الشركة المتفق عليها، وذلك على 

ضوء رغبة الجانب السوداني بالبدء في إنهاء اإلجراءات على البضائع 

على الفور.شارك فى االجتماعات المشتركة بمصحلة « الترانزيت»بنظام 

والهيئة االقتصادية  الجمارك، ممثلو الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة،

لقناة السويس، وقطاع االتفاقيات التجارية، وقطاع التمثيل التجارى، 

وموانئ دبى العالمية، والعين السخنة، وبدر الجاف، وجمارك السويس 

والعين السخنة وأسوان، والشركة المصرية ألعمال النقل البحرى 

ملحق ، ورجال أعمال وشركة تخليص سودانية برئاسة ال«مارتونس»

التجارى السودانى السابق، بكرى نعيم.أبدى الجانب السودانى رغبته فى 

التعاون مع الموانئ المصرية، إلنهاء إجراءات الصادرات والواردات 

، إلنهاء الصعوبات التى تواجه «أرقين»و« قسطل»السودانية عبر منفذى 

ارة ، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز تج«بورتو سودان»العمل بميناء 

٪ من 90مع الموانئ المصرية؛ تمهيًدا لتصدير ما يقرب من « الترانزيت»

 المصدر: حابيحركة الصادرات السودانية.

 

 

 

 

 

من إنتاجها منها،  %90العالمي على الصودا الكاوية، صدرت الشركة 

كما صدرت الجزء األكبر من إنتاجها من الكالسيوم كلورايد.وبين نجاح 

 40الشركة في الحفاظ على معدالت إنتاجيتها من الكلور لتصل إلى 

، حيث أخذت على عاتقها المضي قدماً في 2020ألف طن خالل عام 

على معدالت إنتاجيتها من الصودا الكاوية لتصنيع الكلور الحفاظ 

والهيبوكلورايد، والتغاضي عن تحقيق أي ربحية إنطالقاً من دورها 

الرائد ومسئوليتها المجتمعية تجاه ما تشهده البالد من فترة حرجة جراء 

  المصدر: جريدة البورصةتفشي من فيروس كورونا.

مليار قدم يومياً خالل  7.54الغاز إلى إيجاس تستهدف زيادة إنتاج 

2020-2021  

إيجاس، إنه  من المقرر أن  -قالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية 

 7.54نحو  2021-2020يبلغ إنتاج الغاز المباع خالل العام المالي 

ألف برميل/ يوم متكثفاتوبلغ إنتاج مصر من  105مليار قدم يومياً و 

تريليون قدم  2.4، نحو 2020-2019لعام المالي الغاز الطبيعي خالل ا

مليار قدم  6.550مكعب من الغاز الطبيعي بمتوسط يومي نحو 

-2020مكعب.وأضافت الشركة في تقريرها حول مالمح العام المالي 

آبار استكشافية  10، أنها تخطط خالل العام المالي الجديد حفر 2021

مليون  231.7رية نحو بدلتا النيل والبحر المتوسط بتكلفة تقدي

عقود في تنمية البحر المتوسط ودلتا  3دوالر.ولفتت إلى أنها ستوقع 

مليون دوالر.وأشارت الشركة إلى أنه  5.325النيل بإجمالي منح توقيع 

 105مليار قدمي يوم و 7.54من المخطط إنتاج الغاز المباع أن يبلغ 

هالك المحلي براميل متكثفات، وتحقيق متوسط يومي إلجمالي االست

مليار قدم.وذكرت الشركة أنه جاٍر االنتهاء من  6.565للغاز نحو 

أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمحطتي غرب القاهرة الجديدة وأسيوط 

البخارية الجديدة، باإلضافة إلى إمداد محطة الوليدية غير المرتبطة 

  بالشبكة لتوصيلها بالغاز الطبيعي بدالً من المازوت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

وزير المالية البريطاني: االنفصال يتيح لنا تقديم الخدمات المالية على 
 نحو مختلف

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم األحد، إن انفصال بالده 
عن االتحاد األوروبي يتيح لها تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف، لكنها 

االتحاد األوروبي للتوصل إلى نهج خاص بالقطاع رغم ستتعاون مع 
التفاصيل القليلة في هذا الشأن باتفاق التجارة.ومن أول يناير، تفقد 
مجموعات الخدمات المالية التي مقرها بريطانيا وضعها بالسوق الموحدة 
لالتحاد األوروبي، وقال الجانبان إنه ينبغي عليهما التفاوض بشأن العمل 

ألوروبية خارج اتفاق التجارة من خالل صفقات تكافؤ مع السوق ا
اآلن بعد أن غادرنا االتحاد “محددة.وقال وزير المالية البريطاني 

األوروبي، يمكن أن نعمل بشكل مختلف قليال )في الخدمات 
توصلت بريطانيا واالتحاد األوروبي إلى اتفاق تجارة يوم ”.المالية(

جونسون أقر بأنه ال يحوي كل ما الخميس، لكن رئيس الوزراء بوريس 
كان يصبو إليه بخصوص قطاع الخدمات المالية والتكافؤ 
التنظيمي.وبموجب النظام المعروف بالتكافؤ، لن تحصل البنوك وشركات 
التأمين وغيرها من الشركات المالية في بريطانيا على حق العمل باألسواق 

، أو بنفس ”مكافئة“حلية األوروبية إال إذا ارتأت بروكسل أن القواعد الم
قوة قواعد االتحاد.وتابع سوناك أن الطرفين يهدفان إلى االتفاق على مذكرة 

، 2021تفاهم بشأن التعاون التنظيمي في الخدمات المالية بحلول مارس
قائال إن الصياغة ستبعث على الطمأنينة.وأضاف وزير المالية 

ه تحدث عن إطار عمل هذا االتفاق يبث الطمأنينة أيضا ألن”البريطاني
 المصدر: حابي”.تنظيمي تعاوني ومستقر

% في نوفمبر  15أرباح الشركات الصناعية الصينية تنمو بأكثر من 
 رغم كورونا

 15.5أظهرت بيانات رسمية اليوم نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 
مليار يوان  729.32في المائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 

يار دوالر(.وبحسب األرقام الصادرة عن المكتب الوطني مل 111.50)
في المائة في أكتوبر.وتغطي  28.2لإلحصاءات كانت األرباح نمت 

بيانات األرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 
مليون يوان من األنشطة الرئيسية.وشهد االقتصاد الصيني انتعاشا قويا  20

لجائحة وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نموا غير عقب صدمة ا
مسبوق في نوفمبر.لكن بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت 
لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدوالر.وفي 

في المائة  2.4الفترة من يناير إلى نوفمبر نمت أرباح الشركات الصناعية 
في المائة في األشهر العشرة األولى  0.4ت على أساس سنوي بعدما ارتفع

 المصدر: حابي .2020من 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,703.00 -0.21% السعودية

 DFMGI 2,511.00 -0.20% دبي

 ADI 5,101.00 0.10% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,546.26 -0.11% الكويت

 BSEX 1,496.10 0.21% البحرين

 GENERAL 10,565.00 0.00% قطر

 MASI 11,247.00 -0.86% المغرب

 TUN20 6,860.00 -0.15% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 30,365.00 0.55% أمريكا

 S&P 500  3,703.06 0.35% أمريكا

 NASDAQ 12,804.73 0.26% أمريكا

 FTSE 100  6,502.00 0.10% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  26,854.03 0.74% اليابان

 %0.61 1,887.26 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.47- 51.05 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.35- 48.05 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. %3.7 4.05 احتفاظ 3,482.7 3.90 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %8.5 10.74 شراء 5,378.3 9.9 شركة حديد عز

 1.1 1.1 17.1 10.0 %5.8- 9.60 احتفاظ 318.1 10.19 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 6.0 4.3 28.0 25.4 %19.1- 1.35 احتفاظ 1,853.4 1.67 شركة سبيد ميديكال

 0.4 0.4 5.5 3.8 %40.8 9.45 شراء 4,462.9 6.71 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
 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

27/12/2020 
 -الخدمات المالحية والبترولية 

 ماريديف
 عن طريق وسائل األتصال الحديثة للتصويت األلكترونى غير عادية

 المصرية الكويتيةالقابضة  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
 بمقر الشركة الكائن بابراج الوطنية بشراع الجمهورية باسيوط 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 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 ()مصر
COMI 

59.10 -1.27 28.80- 171,970 10,153,514 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ايسترن كومباني -الشرقية 
12.50 -1.34 17.33- 10,367 129,834 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصرية الكويتية
1.01 -0.50 22.02- 242,319 244,859 1.38 0.82 5.84% 

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 

13.90 -1.07 17.06- 652,210 9,069,347 17.50 6.54 4.40% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

6.27 -2.03 22.59- 505,574 3,190,894 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كليوباترا
4.67 2.41 19.76- 2,019,212 9,563,330 6.30 3.78 3.23% 

 SWDY السويدى اليكتريك
8.80 -1.01 21.50- 292,452 2,584,687 11.80 5.24 2.98% 

 ETEL المصرية لالتصاالت
11.41 -1.98 11.86 389,911 4,478,718 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سينا فارما
5.17 -0.58 45.58- 1,283,017 6,634,934 8.54 4.86 2.40% 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

14.18 0.00 2.16 - - 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جهينة للصناعات الغذائية
5.82 -3.00 32.33- 165,234 969,867 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB بنك كريدي اجريكول مصر
27.36 -2.08 37.10- 1,626 45,305 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سوديك
14.80 -1.60 11.87 1,271,839 19,085,484 15.50 6.10 1.89% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.64 -0.55 24.79- 1,115,637 4,069,886 4.92 2.40 1.72% 

 EFID ايديتا للصناعات الغذائية
8.50 -1.16 42.18- 39,093 333,079 15.75 7.76 1.49% 

الجديدة لالسكان مصر 

 والتعمير
HELI 

5.63 -2.60 75.91- 746,460 4,215,610 8.13 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقيون للسجاد
6.71 -1.32 36.70- 101,071 678,571 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم هيلز للتعمير
1.30 -2.84 25.93- 8,905,336 11,602,208 1.83 0.79 1.26% 

 -لالستشارات الماليه القلعة 

 اسهم عادية
CCAP 

1.39 -1.91 43.70- 7,360,017 10,208,918 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات
8.50 -1.05 5.03- 986,563 8,389,617 9.93 4.44 1.03% 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.74 -1.32 28.90- 2,700,500 10,183,636 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.09 -0.40 18.47- 2,044,610 6,376,956 3.79 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمية
2.30 -2.54 19.01- 5,108,117 11,789,064 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمية مصر
4.47 -0.89 32.27- 347,803 1,539,657 7.10 2.01 0.67% 

 ESRS حديد عز
9.90 5.43 3.88- 4,120,814 40,052,364 10.80 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.55 1.48 0.74 136,186,526 74,267,560 0.60 0.28 0.63% 
البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 

13.99 0.00 83.84 301,930 4,196,445 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحديد والصلب المصرية
3.12 -2.50 40.54 4,138,756 12,928,446 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW دايس للمالبس الجاهزة
1.68 4.60 3.72- 30,356,488 51,085,704 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالية القابضة
2.39 -3.63 7.66 2,805,838 6,734,153 3.38 0.87 0.19% 

 يتداول بالدوالر* السهم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
  


