
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

29/12/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,658.55 0.69% -18.24% 366,271,072 164,654,813 299,837,053,872 (EGX 30مؤشر )

 2,158.35 1.74% 0.40% 636,329,856 273,286,759 382,948,212,230 (EGX 50مؤشر )

 2,061.96 1.77% 61.41% 501,439,328 196,466,837 202,652,984,266 (EGX 70مؤشر )

 2,985.81 0.00% 72.87% 867,710,400 361,121,650 497,799,281,228 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

مساهمو القابضة المصرية الكويتية يقرون زيادة رأس المال  ▪

 عبر أسهم مجانية

مليون  60بي أي جي للتجارة توافق على زيادة رأس المال إلى  ▪

 جنيه

: صرح صناعي النتاج األسمدة بصعيد مصر 2كيما  ▪

 مليار جنيه  11.6باستثمارات 

 أسيوط اإلسالمية تتلقى عرضاً لشراء كامل أسهمها ▪

مليارات جنيه خالل  10عمران: نستهدف إصدار صكوك بقيمة  ▪

2021 

البترول المصرية تسعي لتنفيذ مشروعات في قطاع التكرير  ▪

 مليار دوالر 5.3بقيمة 

المالية توافق على اإلصدار الثالث للصكوك خالل الرقابة  ▪

 مليون جنيه 600بقيمة  2020

حصيلة “الحكومة تنفى رفع أسعار البنزين عقب تعديالت  ▪

 ”الزيادة فى أسعار الوقود

لحل مشكلة ” التجارة“:نتعاون مع ” التصديري للكيماويات“ ▪

 البنود الجمركية بين المجالس التصديرية

انخفاضاً بعجز الميزان التجارى  %28.8المركزى لإلحصاء:  ▪

 خالل أكتوبر الماضى 

نوفاك: روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط مع تعافى السوق  ▪

 العالمية 

دول االتحاد األوروبي تعطي الضوء األخضر لتطبيق اتفاق  ▪

 بريكست في األول من يناير 

 

 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 
56.11%

;  عرب 
4.71%

;  أجانب
39.18%

;  مؤسسات
82.63%

;  أفراد
17.36%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

مساهمو القابضة المصرية الكويتية يقرون زيادة رأس المال عبر أسهم 

 مجانية

العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية، على وافقت الجمعية العامة غير 

مليون دوالر إلى  256.11زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 

مليون دوالر.وقالت الشركة  25.61مليون دوالر بزيادة قدرها  281.72

في بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، إن الزيادة مجانية موزعة على 

سنتاً أمريكياً للسهم  25مة اسمية قدرها مليون سهم مجاني، بقي 102.44

من النظام  7و 6الواحد.ووافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادتين 

األساسي للشركة.وذكرت الشركة، أن الجمعية العامة العادية وافقت على 

سبتمبر   30اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 

الجمعية العادية على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيعات  .ووافقت2020

بالمائة من رأس المال المصدر والمدفوع  10أرباح مرحلية بنسبة 

أسهم، من األرباح المرحلة  10كتوزيعات مجانية بواقع سهم مجاني لكل 

 30والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 

 المصدر: مباشر لزيادة رأس المال. وذلك 2020سبتمبر 

 مليون جنيه 60بي أي جي للتجارة توافق على زيادة رأس المال إلى 

وافق مجلس إدارة شركة بي أي جي للتجارة واالستثمار، على مقترح 

مليون جنيه  30.16دراسة السير في زيادة رأسمال الشركة المدفوع من 

بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، مليون جنيه.وقالت الشركة في  60إلى 

إن ذلك عن طريق الزيادة النقدية أو األرصدة الدائنة وفقاً للمركز المالي 

، لقدامى المساهمين.ووافق المجلس على زيادة رأس 2019ديسمبر  31في 

مليون جنيه.ووافق  150.82مليون جنيه إلى  100المال المرخص به من 

 المصدر: مباشر اح الخاص بمقترح الزيادة.المجلس على اعتماد تقرير اإلفص

 11.6: صرح صناعي النتاج األسمدة بصعيد مصر باستثمارات 2كيما 

 مليار جنيه 

في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية الصعيد، وخطة الحكومة لتحقيق 

العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية من خالل عدة برامج 

ومشروعات قومية، تابعت وزارة قطاع األعمال العام على مدار السنوات 

الماضية استكمال تنفيذ تطوير شركة الصناعات الكيماويات المصرية 

حافظة أسوان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، "كيما" بم

إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام، وفق ما أظهرته الصفحة 

الرسمية لمجلس الوزراء.ولقد تم مؤخرا االنتهاء من إنشاء وتشغيل مصنع 

" إلنتاج األسمدة، والذي يعد أحد الصروح الصناعية العمالقة في 2"كيما 

طن / يوم من األمونيا،  1200حيث تبلغ طاقته اإلنتاجية صعيد مصر، 

طن / يوم من اليوريا  1575األمريكية، و KBRوذلك باستخدام تكنولوجيا 

، وقد بلغت تكلفة Stamicarbonالمحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة 

تمويل مصرفي.ويهدف المشروع  %62مليار جنيه منها  11.6التطوير 

نيا واليوريا بالغاز الطبيعي بداًل من التحليل الكهربائي للمياه إلى إنتاج األمو

ترشيًدا الستهالك الطاقة، واستخدام أحدث التكنولوجيات في صناعة 

اليوريا واألمونيا على مستوى العالم، وتحسين جودة المنتجات مع إضافة 

منتجات جديدة، وزيادة الطاقة اإلنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصري 

والتدصير للخارج، التوافق مع االشتراطات البيئية، وتنمية الصعيد، وخلق 

فرص عمل للشباب، وتوفير األسمدة للفالح المصري بسعر مناسب.يضم 

وتشتمل :" ثالث قطاعات رئيسية: أوال: المرافق والخدمات2مصنع "كيما 

على كل من محطة فلترة وتخفيض الغاز الطبيعي، محطة معالجة المياه 

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

  10.00   24.32  العامة الستصالح األراضي

  9.99   12.11  العالمية لالستثمار والتنمية

  9.99   8.04  االسماعيلية للدواجن

  9.98   19.28  اسيوط االسالمية للتجارة

  9.98   20.06  وادي كوم إمبو

 

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

 -10.00 20.80 مصر للزيوت والصابون

 -10.00 0.65 العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -10.00 29.34 االسماعيلية الجديدة للتطوير

 -9.96 6.69 االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

لالستثمارات جراند انفستمنت القابضة 

 المالية
7.20 9.89- 

  

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

  9.15   84،292،896  المجموعة المصرية العقارية

  1.68   50،452،656  دايس

  0.55   46،513،260  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  3.22   46،088،844  ليفت سالب مصر

  10.19   40،014،664  حديد عز

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.55   84،430،101  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.68   29،513،903  دايس

  0.60   27،764،387  العربية لالستثمارات

  0.78   20،477،880  بورتو القابضة

  0.58   15،027،235  العبوات الطبية

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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لك إلنتاج مياه للعمليات الصناعية المختلفة والمتمثلة في مياه التبريد، وذ

ميجا وات لتلبية  27.2وحدة إنتاج النتروجين، محطة إنتاج الكهرباء بطاقة 

احتياجات المصنع من الكهرباء ذاتيا، وتصدير الفائض إلى المصنع القديم، 

ت الصناعية المختلفة أبراج التبريد لتوفير المياه الالزمة لتبريد العمليا

بمصنع األمونيا واليوريا، محطة الديزل، نظام الحماية وشبكة إطفاء 

الحريق، معامل مركزية إلجراء التحاليل الكيمائية الخاصة بالعمليات 

الصناعية، محطة الربط بين المصنع الجديد والقديم، وحدة المراقبة غرفة 

لعمليات الصناعية والتحكم عن التحكم الرئيسية ويتم فيها متابعة ومراقبة ا

 بعد وتشغيل الوحدات اإلنتاجية المختلفة.

ويشتمل على ثالث مراحل: )إزالة الكبريت من الغاز :ثانيا: مصنع األمونيا

هيدروجين(، مرحلة تنقية الغاز  -الطبيعي، إنتاج الغاز التخليقي )نتروجين 

الضواغط ويضم  التخليقى والتجفيف للغاز الطبيعي(، باإلضافة إلى عنبر

ضاغط )ضاغط غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدم في صناعة  4عدد 

ضاغط االسالة  –ضاغط الغاز التخليقى  –ضاغط الغاز الطبيعي  –اليوريا 

لألمونيا الغازية (، وذلك بهدف رفع ضغوط الغازات إلى ضغوط التشغيل 

ق تفاعل المطلوبة.تخليق األمونيا يتم داخل مفاعل األمونيا عن طري

الهيدروجين مع النتروجين.. ويعتبر هذا المفاعل ضمن التكنولوجيا الحديثة 

التي تطبق ألول مرة داخل مصر.وحدة التكثيف والفصل والتخزين ويتم 

تكثيف وفصل األمونيا وتخزينها داخل )خزان األمونيا( الرئيسي والذى 

مصنع طن أمونيا إلى  900طن أمونيا، وتقوم بإرسال  10.000يسع 

 طن أمونيا إلى المصنع القديم. 300اليوريا و

ويتكون من وحدة تخليق اليوريا وتتم عن طريق إدخال :ثالثا: مصنع اليوريا

غاز األمونيا مع غاز ثاني أكسيد الكربون في مفاعل اليوريا وذلك إلنتاج 

محلول اليوريا.مرحلة التفكيك واسترجاع الغازات غير المتفاعلة، مرحلة 

ويتم فيها تحويل محلول اليوريا الى حبيبات اليوريا وهى المنتج  التحبيب

وأخيرا وحدة التخزين والتعبئة: ويتم فيها تبريد المنتج  النهائي للمصنع

طن / ساعة، باإلضافة إلى  240النهائي وإرساله الى محطة التعبئة بطاقة 

 ألف طن.وجاري حاليا عقد اتفاق تسوية مع 40المخزن الرئيسي بسعة 

المقاول شركة تكنومونت اإليطالية، واالتفاق على استكمال المرحلة الثانية 

للمشروع، والتي تشمل مصنًعا جديًدا لحامض النيتريك ونترات النشادر 

 المصدر: مباشر مليون دوالر. 250بتكلفة تقديرية حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسيوط اإلسالمية تتلقى عرضاً لشراء كامل أسهمها

أعلنت شركة أسيوط اإلسالمية الوطنية للتجارة والتنمية، التابعة 

المساهم عمرو مصر، تلقيها طلباً من  -لمصرف أبوظبي اإلسالمي

إبراهيم أبو العيون عبدالناصر ممثل مجموعة مستثمرين لشراء 

كامل أسهم الشركة.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم 

جنيه للسهم.ويساهم  28.5االثنين، إن العرض يتضمن سعر 

مصر في شركة أسيوط اإلسالمية  -مصرف أبوظبي اإلسالمي

 66.65بالمائة بشكل مباشر، و 40 الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة

بالمائة بشكل مباشر وغير مباشر بحسب بيان من المصرف.وتعد 

شركة أسيوط اإلسالمية الوطنية للتجارة والتنمية مملوكة لشركة 

بالمائة  23.36القاهرة الوطنية لالستثمار واألوراق المالية بنسبة 

مية بحسب إفصاح منفصل للبورصة.وحققت شركة أسيوط اإلسال

(، خالل النصف األول من العام AITGالوطنية للتجارة والتنمية )

مليون جنيه خالل الفترة، مقابل صافي  3.53الجاري، صافي ربح 

مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام  3.46ربح بلغ 

الماضي.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة لتصل إلى 

ليون جنيه خالل النصف األول م 5.97مليون جنيه، مقابل  5.44

(، ADIBمصر ) -.وحقق مصرف أبوظبي اإلسالمي2019من 

خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري صافي ربح خالل الفترة 

 967.03مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  844.265بقيمة 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفع صافي دخل 

 2.32مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت  2.335لعائد إلى البنك من ا

.وعلى مستوى األعمال 2019مليار جنيه في الفترة المقارنة من 

المستقلة، تراجعت أرباح المصرف خالل التسعة أشهر لتسجل 

مليون جنيه  871.78مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة  815.99

 المصدر: مباشر .2019خالل نفس الفترة من 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 2021مليارات جنيه خالل  10عمران: نستهدف إصدار صكوك بقيمة 

توقع  محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار صحكوك خالل 

مليارات جنيه.وأضاف عمران في بيان صادر اليوم  10العام المقبل بقيمة 

حال  2021الصكوك خالل عام االثنين، أن الهيئة تسعي إلي تنميه سوق 

تحسن األحوال االقتصادية وزيادة الحاجة الي تمويل استثمارات جديده. 

وأشار إلي أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في اول عام لتلقى مجتمع 

المصدر:  مليار جنيه. 5.1إصدارات بقيمه  3سوق المال إلصدارها بلغ عدد 

 مباشر

بقيمة  2020ار الثالث للصكوك خالل الرقابة المالية توافق على اإلصد

 مليون جنيه 600

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة وافقت على ثالث 

إصدار من الصكوك يشهده سوق رأس المال المصري للعام الجاري، بقيمة 

جنيه للصك  100مليون جنيه، وبقيمة اسمية قدرها  600إجمالية قدرها 

الواحد.وأضاف عمران في بيان صادر اليوم االثنين، أنه سيتم طرح 

 -إلحدى الشركات -صكوك اإلجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل ألسهم، وقابلة لالستهالك المبكر، ويتم 

ية بالمائة للمؤسسات المال 100طرحها طرحاً خاصاً لالكتتاب بنسبة 

المؤهلة لالستثمار والجهات واألفراد ذوي المالءة المالية وتقيد بالبورصة 

( شهراً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي 84المصرية لمدة أربعة وثمانون )

لتاريخ غلق باب االكتتابوأوضح أن الصكوك تستهلك وفقاً لجدول 

بناء  السداد/االستهالك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب

على سعر اإلقراض المعلن من البنك المركزي المصري باإلضافة إلي 

بالمائة ـ( على أن يتم مراجعة سعر االقراض  0.75نسبة الهامش قدرها )

( أشهر ويصرف كل ستة 6المعلن من البنك المركزي المصري كل ستة )

، ويحتسب 2021أبريل  30( أشهر فيما عدا العائد األول يصرف في 6)

ئد للفترة األولي اعتباًرا من اليوم التالي من غلق باب االكتتاب.كما يتم العا

بالمائة من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة  100طرح 

والجهات واالفراد ذوي المالءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك 

 المصدر: مباشربالبورصة المصرية.

حصيلة الزيادة فى “زين عقب تعديالت الحكومة تنفى رفع أسعار البن

 ”أسعار الوقود

انتشر فى بعض المواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعى أنباء 

حصيلة الزيادة “بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديالت على قرار 

وقام المركز ”.فى أسعار البنزين المخصصة إلنشاء وصيانة الطرق العامة

الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، اإلعالمى لمجلس 

والتى نفت تلك األنباء، ُمؤكدةً أنه ال صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور 

حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة إلنشاء “تعديالت على قرار 

وقالت الوزارة إن أسعار بيع البنزين للمستهلكين ”.وصيانة الطرق العامة

هى، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذى لم يطرأ عليه  كما

أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائى 

للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، ُمشيرةً إلى أن التعديالت على القرار 

التعديالت الخاصة ال عالقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.وتتعلق 

بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المنصوص عليها فى 

الذى نص على إنشاء  -1980لسنة  158قرار رئيس الجمهورية رقم 

حساب خاص لحصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة إلنشاء 

 

 5.3البترول المصرية تسعي لتنفيذ مشروعات في قطاع التكرير بقيمة 

 مليار دوالر

قالت وزارة البترول المصرية، إنها تسعي لتنفيذ مشروعات في قطاع 

مليار  5.264بقيمة  2023وحتى عام  2021التكرير بداية من عام 

دوالر.وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم االثنين ، أنها تستهدف  

توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة 

مليار  2.3بالمائة ، باستثمارات حوالى  60بنسبة التكريرية للمعمل 

دوالر وأوضحت أن تستهدف انشاء مجمع إنتاج السوالر بشركة أسيوط 

الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت منخفض 

مليون طن سنوياً وتحويله إلى  2.5القيمة االقتصادية بطاقة تغذية 

بوتاجاز( -بنزين عالى األوكتان-والرمنتجات بترولية عالية الجودة )س

مليار دوالر.كما تهدف إنشاء وحدة إنتاج  2.9، باستثمارات حوالى 

ألف طن  400األسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول إلنتاج حوالى 

مليون دوالر.وذكرت أن هذه  64أسفلت باستثمارات حوالى 

وحتى عام  2021المشروعات ستدخل على اإلنتاج تباعاً بداية من عام 

مما يحقق أهداف قطاع البترول فى تحقيق االكتفاء الذاتى من  2023

البنزين والسوالر.وفيما يخص مشروعات التكرير التى تم االنتهاء من 

، لفتت الوزارة إلى أنالعام الحالى شهد  تشريف 2020تنفيذها خالل عام 

كة الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح مشروع مصفاة تكرير الشر

مليون طن مازوت سنوياً إلى منتجات  4.7المصرية للتكرير لتحويل 

بوتاجاز( باستثمارا -بنزين عالى األوكتان-بترولية عالية الجودة )سوالر

مليار دوالر ، كما قام بافتتاح مشروع البنزين عالى  4.3حوالى

ألف طن بنزين عالى  700األوكتان بشركة أنربك رسمياً إلنتاج 

إلضافة إلى أنه شهد تشغيل وحدة استخالص العطريات األوكتان.با

بشركة االسكندرية للبترول بعد تطويرها فى إطار  NMPباستخدام 

ألف  16-10تحديث مجمع الزيوت بشركة االسكندرية إلضافة حوالى 

 438طن زيوت و حوالى ألفى طن شموع سنوياً،باستثمارات حوالى 

مليون جنيه.وجاء ذلك مع بدء التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج البنزين 

ألف  800ر البترول  إلنتاج حوالى عالى األوكتين بشركة أسيوط لتكري

طن سنويا من البنزين عالى األوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى 

 مليون دوالر. 450من المنتجات البترولية باستثمارات 

لحل مشكلة البنود ” التجارة“:نتعاون مع ” التصديري للكيماويات“

 الجمركية بين المجالس التصديرية

لتصديري الصناعات الكيماوية واألسمدة خالد كشف رئيس المجلس ا

أبو المكارم أنه يجرى حاليا بالتعاون مع قطاع التجارة الخارجيه التابع 

لوزارة الصناعه والتجارة وضع آلية لحل مشكلة تداخل البنود الجمركية 

فيما بين المجالس التصديرية، وما يترتب عليه من صعوبة في تدقيق 

دات.وأوضح في بيان للمجلس اليوم االثنين أن أرقام الصادرات والوار

الهدف الرئيسي من تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس تخفيف 

العبء على مستودع المعلومات بالهيئة، بحيث توجه البيانات 

والمعلومات لكل مجلس ،فيما يخصه وهو مايحقق دقة أكبر للبيانات 

لسلع يساعد المصدرين فى التى يعلنها المستودع، الفتا إلى أن تحديد ا

التوجه الصحيح للمجلس الذى يختص بنشاطه.وأشار إلى أن تم عقد 

اجتماع لمناقشة تداخل البنود الجمركية بين المجالس ترأسه أشرف 

مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية بحث خالله المعايير التي يتم من 

ن هناك عدة الفتا إلى أ.خاللها تحديد السلع التي يختص بها المجلس



 

 

بة وصيانة الطرق العامة، بين كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى بنس

.كما تستعد لجنة %33، واألمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 67%

التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التى تجتمع بشكل ربع سنوى لعقد 

االجتماع الدورى، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة 

للجنة تثبيت .وقررت ا2021” يناير، فبراير، مارس“ثالثة أشهر مقبلة 

أسعار البنزين بأنواعه الثالثة خالل األشهر الثالثة من )أكتوبر حتى 

، حيث تم اإلبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه 2020ديسمبر( 

، 92جنيه للتر البنزين 7.50، و80جنيه للتر البنزين  6.25الثالثة بقيمة 

جنيه للتر، وذلك  6.75، وسعر بيع السوالر 95جنيه للتر البنزين  8.50و

وفقاً للتطور الذى يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمى لبرميل 

خام برنت، وتغير سعر الدوالر أمام الجنيه بخالف األعباء والتكاليف 

 األخرى الثابتة.

انخفاضاً بعجز الميزان التجارى خالل  %28.8المركزى لإلحصاء: 

  أكتوبر الماضى

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عن تراجع قيـمة العجــز أعلن 

مليــار دوالر خـــالل أكتوبر الماضي  2.9فى الميـزان التجــارى ليبلغ 

بنسبــة انخفاض  2019مليـار دوالر الشهر ذاته مـن العام  4.1مقابل

ة .وأوضح اإلحصاء اليوم في النشــرة الشهريــة لبيانات التجـار28.8%

لتبلغ  %13.1تراجع قيمـة الصــادرات بنسبـة  2020الخارجية أكتوبر 

مليار دوالر  2.5مقابل  2020مليــار دوالر خـالل شهــر أكتوبر  2.2

الشهر ذاته من العام السابق، النخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: 

، %27.3، منتجــات البتــرول بنسبة %6.6) مالبس جاهـزة نسبــة 

(.بينما إرتفعت قيمة %16.4، اسمدة بنسبة %34.3بترول خام بنسبة 

صـادرات بعض السلع خالل الفترة المذكورة وأهمهــا )عجائن 

، %3.5، سجـاد وكليم بنسبة %2.1ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 

 %22.8(.وأشار إلى تراجع قيمـة الواردات بنسبــة %33.5أثاث بنسبة 

 6.6مقابل  2020ليار دوالر خـالل شهر أكتوبر م 5.1حــيث بلغـــت 

مليار دوالر الشهر ذاته من العام الماضي ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة 

، البترول %32.8واردات بعض السلع وأهمها: )منتجات بترول بنسبة 

، مواد أولية %0.3، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة %20.7الخام بنسبة 

(.بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع %32.0من حديد أو صلب بنسبة 

خالل الفترة المذكورة مقابـل مثيلتها خالل فترة المقارنة وأهــمها : )قمح 

، نحاس ومصنوعاته بنسبة %6.2، سيارات ركوب بنسبة %27.1بنسبــة 

22.6%.) 

  

 

 

 

 

معايير يمكن االحتكام لها، عند تحديد السلع، التي يختص بها كل مجلس 

كمعيار القيمة المضافة ، أوالدعم أو الغرف الصناعية أو التوافق بين 

المجالس أو معيار التصنيف الدولي للسلع الصناعية،منوها بأنه تم 

لتحديد  االتفاق على استطالع رأي المجالس من حيث المعيار المناسب

السلع التي يختص بها كل مجلس.وأوضح أن المجلس اختار كل من 

البند الجمركي والقيمة المضافة والتصنيف الدولي للسلع الصناعية 

كمعايير لتحديد السلع التي يختص بها منعا لتداخل البنود الجمركية بين 

المجالس.على جانب آخر أوضح أبو المكارم أنه سيتم خالل الفترة 

لة التعاون مع جهاز نقطة االتصال لشئون حماية حقوق الملكية المقب

الفكرية،لتعريف الشركات والمنتجين والمصدرين من أعضاء المجلس 

بجوانب الملكية الفكرية المختلفة، والنظم القانونية المنظمة، والحاكمة 

لها، وأهمية اكتساب الشركات الناشئة لهذة الحقوق، وكيفية تسجيلها 

،من خالل قيام الجهاز بعقد وتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية وادارتها 

والندوات التثقيفية وحلقات العمل التطبيقية ،مؤكدا حرص المجلس على 

توعية وتعريف أعضاء المجلس من المصانع، والشركات المنتجة، 

آالف منتج للصناعات الكيماوية بجوانب  5والمصدرة، ألكثر من 

النظم القانونية المنظمة لها، واختصاصات وآلية الملكية الفكرية ، و

التعامل مع جهاز نقطة االتصال لشئون حماية حقوق الملكية 

 المصدر: جريدة البورصةالفكرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

  نوفاك: روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط مع تعافى السوق العالمية

رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم االثنين، إن قال نائب 
نستهدف زيادة إنتاج “الضبابية مستمرة فى أسواق النفط العالمية، مضيًفا 

وأوضح نوفاك، أن الطلب العالمي على ”.النفط مع تعافي السوق العالمية
ماليين برميل عن مستوى ما قبل األزمة.وتوقع  7-6النفط مازال أقل 

ماليين برميل العام القادم. وقال نوفاك  6-5ادة الطلب على النفط نوفاك زي
المصدر: إن اتفاق أوبك+ قد يتغير إذا تعافت سوق النفط أسرع من المتوقع.

investing  

دول االتحاد األوروبي تعطي الضوء األخضر لتطبيق اتفاق بريكست في 
  األول من يناير

االتحاد األوروبي الضوء األخضر اليوم األعضاء في  27أعطت الدول ال
لدخول االتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز 
التنفيذ في األول من يناير، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل .طالع.. 
بريطانيا واالتحاد األوروبي ينشران االتفاقية التجارية لخروج المملكة من 

وافق السفراء باإلجماع على التطبيق “ق على تويتر التكتلوكتب الناط
الموقت التفاق التجارة والتعاون بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة 

ومن المتوقع اعتماده رسميا من قبل الحكومات ”.2021يناير  01بدءا من 
الثالثاء . وسيصّوت البرلمان البريطاني على  15،00بحلول الساعة 

  المصدر: حابياء.االتفاق األربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,715.00 0.15% السعودية

 DFMGI 2,534.00 0.76% دبي

 ADI 5,114.00 0.16% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,567.96 0.23% الكويت

 BSEX 1,491.15 0.07% البحرين

 GENERAL 10,561.00 0.01% قطر

 MASI 11,246.00 -0.01% المغرب

 TUN20 6,853.00 -0.22% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 30,582.00 0.59% أمريكا

 S&P 500  3,735.36 0.87% أمريكا

 NASDAQ 12,899.42 0.74% أمريكا

 FTSE 100  6,502.00 0.10% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  27,568.15 2.66% اليابان

 %0.35 1,877.83 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.45 51.09 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.48 47.85 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

المال رأس 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 0.9 غ.م. غ.م. %0.8- 4.05 احتفاظ 3,643.4 4.08 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %5.4 10.74 شراء 5,535.9 10.19 شركة حديد عز

 1.1 1.1 16.9 9.9 %4.9- 9.60 احتفاظ 315.2 10.10 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 6.1 4.4 28.4 25.8 %20.3- 1.35 احتفاظ 1,881.1 1.70 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

 تاريخ التوزيع 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 للصوامع والتخزينالعامة 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

28/12/2020 
اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة 

 والتنمية
 بمقر الشركة الكائن بابراج الوطنية بشراع الجمهورية باسيوط عادية

 غير عادية لالستثمار السياحي والعقاريمينا  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

03/01/2021 

أم . سى مجموعة جى . 

لالستثمارات الصناعية و التجارية 

 المالية

 عادية
المنطقة الصناعية األولى مدينة السادس من  333مقر الشركة الكائن فى قطعة رقم 

 أكتوبر

 غير عادية الشمس لالسكان والتعمير 05/01/2021
–بالجناح القبلى عمارة االيموبيليا بالدور الثالث عشر  –شارع شريف  26بمقر الشركة 

 القاهرة –قسم عابدين 

06/01/2021 
الشركة العربية الدارة و تطوير 

 االصول
 غير عادية

أ شارع طلعت حرب  28بقاعة شركة النصر للتصدير و االستيراد بالعنوان الكائن فى 

 القاهرة –

 القاهرة -مدينة نصر  –المنطقة الثانية شارع مهدى عبد المنعم  7فى  غير عادية العربية للمحابس 09/01/2021

 

 

 

 

 



 

 

 (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 59.00 -0.07 28.92- 479,978 28,373,780 87.10 51.20 43.71% 

 EAST 12.60 0.64 16.67- 67,594 853,911 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.02 0.99 20.93- 243,970 248,313 1.38 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 14.10 1.37 15.87- 1,547,949 21,931,526 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 6.29 -0.32 22.35- 1,774,129 11,214,056 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO 4.75 0.21 18.38- 1,577,973 7,565,301 6.30 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 8.81 -0.34 21.41- 939,351 8,366,456 11.80 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 11.41 -0.70 11.86 704,597 8,081,236 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.17 0.00 45.58- 613,323 3,177,696 8.54 4.86 2.40% ابن سينا فارما

لإلستثمار و التنمية القاهره 

 العقاريه
CIRA 14.50 2.26 4.47 70,000 1,014,294 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO 5.88 0.17 31.63- 432,322 2,569,943 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 28.49 1.97 34.51- 125,209 3,535,497 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 14.90 -0.73 12.62 226,626 3,379,706 15.50 6.10 1.89% سوديك

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.71 1.64 23.35- 1,926,672 7,164,902 4.92 2.40 1.72% 

 EFID 8.70 2.11 40.82- 195,628 1,679,918 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

لالسكان مصر الجديدة 

 والتعمير
HELI 5.80 2.65 75.18- 1,711,128 9,919,231 8.13 2.61 1.40% 

 ORWE 6.71 0.00 36.70- 61,229 416,644 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.30 0.08 25.70- 5,181,271 6,792,562 1.83 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 -لالستشارات الماليه القلعة 

 اسهم عادية
CCAP 1.40 1.15 42.97- 5,689,573 7,953,852 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC 9.06 6.59 1.23 3,732,672 33,490,450 9.93 4.44 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 3.77 0.00 28.33- 3,266,074 12,367,336 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO 3.16 0.13 16.62- 2,784,342 8,784,210 3.79 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.31 0.00 18.66- 3,639,178 8,413,615 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.50 1.58 31.82- 585,833 2,635,947 7.10 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 10.19 4.84 1.07- 3,961,271 40,014,664 10.80 4.06 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.55 0.37 0.74 84,430,101 46,513,260 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 13.72 -1.29 80.29 122,283 1,695,775 17.49 6.35 0.48% 

 IRON 3.22 3.21 45.05 7,231,009 23,261,696 4.02 0.81 0.28% والصلب المصريةالحديد 

 DSCW 1.68 -0.48 4.07- 29,513,903 50,452,656 2.18 0.68 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.43 1.25 9.46 1,819,625 4,402,642 3.38 0.87 0.19% بلتون المالية القابضة

 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


