
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

30/12/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,736.88 0.73% -17.64% 522,991,168 168,554,551 305,465,192,299 (EGX 30مؤشر )

 2,193.05 1.61% 2.02% 792,813,248 315,446,083 378,530,738,323 (EGX 50مؤشر )

 2,082.72 1.01% 63.03% 562,960,320 251,006,787 204,619,588,546 (EGX 70مؤشر )

 3,018.45 0.00% 74.76% 1,085,951,488 419,561,338 505,466,948,345 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

 مساهمو مينا لالستثمار يقرون تجزئة القيمة االسمية للسهم ▪

 أشهر 5مرات في  6أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتضاعف  ▪

الرقابة المالية تمد مهلة الشركات المقيدة في البورصة  ▪

 2021المصرية لتنفيذ الطرح حتى نهاية يونيو 

تحصل على موافقة الرقابة المالية « لالستثمارالقاهرة » ▪

 مليون جنيه 600إلصدار صكوك إجارة بقيمة 

 الصعيد للمقاوالت توافق على استئناف شراء أسهم خزينة ▪

 المتحدة لإلسكان توافق على استئناف شراء أسهم خزينة ▪

تُصدر ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة « الرقابة المالية» ▪

 بورصة العقود اآلجلة

مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي في مصر خالل  942 ▪

2019/2020 

أنشطة خاضعة للرقابة المالية بتكوين احتياطي  5إلزام  ▪

 لمواجهة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري

وزير المالية: مد تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية  ▪

 مارس المقبل

 النفط لالرتفاعآمال التحفيز األمريكي تقود أسعار  ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 119 68 6 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

;  مصريين 
61.69%

;  عرب 
34.66%

;  أجانب
3.65%

;  مؤسسات
51.44%

;  أفراد
48.55%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

 االسمية للسهممساهمو مينا لالستثمار يقرون تجزئة القيمة 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا لالستثمار السياحي 

والعقاري، على تجزئة القيمة االسمية للسهم من جنيهين إلى جنيه، ولتصبح 

مليون سهم.وقالت  75مليون سهم بدالً من  150عدد أسهم رأس المال 

ية وافقت على الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، إن الجمع

من النظام األساسي طبقاً لتجزئة القيمة االسمية للسهم،  7و 6تعديل المادتين 

وتفويض رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه في التعديل.وحققت الشركة 

مليون جنيه منذ  16.25أشهر من العام الحالي، خسارة بلغت  9خالل أول 

مليون جنيه أرباحاً  12.54، مقابل 2020بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 

خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 

مليون جنيه  1.76األقلية.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 

.وبالنسبة للقوائم 2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  35.2مقابل 

 7.99لخسارة، حيث سجلت المالية المستقلة، فقد تحولت الشركة أيضاً إلى ا

مليون جنيه أرباحاً خالل  11.9مليون جنيه خسائر خالل الفترة، مقابل 

 .2019نفس الفترة من 

 أشهر 5مرات في  6أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتضاعف 

أعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، ارتفاع صافي ربح 

بالمائة،  606.5المالي الجاري، بنسبة أشهر من العام  5الشركة خالل أول 

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم 

مليون جنيه منذ بداية يوليو  72.16الثالثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس  10.21حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 

الشركة حققت مصر لصناعة  الفترة من العام المالي الماضي.وكانت

، أرباحاً 2021-2020الكيماويات، خالل الربع األول من العام المالي 

مليون جنيه في  8.916مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  41.88بلغت 

 الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

الرقابة المالية تمد مهلة الشركات المقيدة في البورصة المصرية لتنفيذ 

 2021لطرح حتى نهاية يونيو ا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مّد المهلة الممنوحة للشركات المقيد 

لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح 

.وأوضح الدكتور محمد 2021يونيو  30لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 

على نسخة منهُ، أن ذلك جاء وفقًا ” لمالا“عمران في بيان صحفي حصلت 

مكرر( من قواعد قيد وشطب  1لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم )

األوراق المالية بالبورصة المصرية.وأكد د. عمران أن قرار مجلس اإلدارة 

قد صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق  2020( لسنة 210رقم )

ة ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مالية بالبورصة المصري

مواجهتها للظروف واألحداث التي طرأت على األسواق المالية العالمية 

-أيضا–وبما يتماشى “وانعكست على سوق رأس المال في مصر.وتابع : 

مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود لألنشطة المالية غير المصرفية 

ا بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه أمام التداعيات التي نواجه

وشدد د. عمران على التزام الشركات ”. من إجراءات للحـّد من أثارها

المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ 

بخطة  31/3/2021الطرح بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 

من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة  زمنية تتضمن ما ستتخذه

 المصدر: المالعليها.

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

  10.00   8.58  االسماعيلية للدواجن

  10.00   11.11  حديد عز

  9.96   12.36  آراب ديري

  9.83   9.50  الشرقية الوطنية لالمن الغذائي

  9.72   1.69  الوادى

 

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

 -9.96 6.69 االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
7.20 9.89- 

 -9.72 0.65 العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -8.68 50.00 مستشفى النزهة

 -7.69 51.00 العامة للصوامع والتخزين

  

 قيمة التداولأسهم من حيث  5أكبر 
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

  59.03   68،089،112  البنك التجاري الدولي

  11.11   54،688،532  حديد عز

  9.50   53،135،836  سيدى كرير للبتروكيماويات

  3.31   52،416،632  العربية لحليج األقطان

  0.64   42،828،860  العربية لالستثمارات

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.64   69،055،515  العربية لالستثمارات

  0.55   59،114،981  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.69   23،590،050  دايس

  1.69   17،324،809  الوادى

  1.44   16،683،659  القلعة

 

  قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر خمس 
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تحصل على موافقة الرقابة المالية إلصدار صكوك « القاهرة لالستثمار»

 مليون جنيه 600إجارة بقيمة 

أعلنت شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية عن حصولها على موافقة 

للشروع فى إجراءات إصدار صكوك إجارة الهيئة العامة للرقابة المالية 

مليون جنيه.وقالت القاهرة لالسثتمار والتنمية العقارية  600إسالمية بقيمة 

فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الثالثاء إن شركة المجموعة المالية 

هيرميس للتصكيك ستتولى عملية اإلصدار .ومن المقرر أن تطرح هذه 

سسات المالية المؤهلة لالستثمار واألفراد ذوى الصكوك لالكتتاب أمام المؤ

جنيه للصك.وتقيد هذه الصكوك فى  100المالءة المالية بقيمة اسمية قدرها 

شهرا تبدأ من اليوم الثانى لتاريخ غلق  82البورصة المصرية للتداول لمدة 

باب االكتتاب، وسيجرى التداول عليها كصكوك قابلة لالستهالك المبكر 

 تحويلها ألسهم. لكن ال يمكن

 القاهرة لالستثمار : البنك األهلى المتحد متلقى االكتتاب ووكيل السداد

ويشارك أربعة بنوك فى ضمان تغطية الطرح ، وهم : البنك األهلى المتحد، 

بنك القاهرة ،البنك األهلى المصرى، بنك قناة السويس.وكلفت الشركة البنك 

كيل السداد، بينما يقوم مكتب ذو األهلى المتحد بدور متلقى االكتتاب وو

الفقار بدور المستشار القانونى للطرح.ووافق مجلس إدارة القاهرة 

نوفمبر الماضى على دراسة إصدار  26لالستثمار والتنمية العقارية فى 

مليون جنيه.وتعد صكوك اإلجارة  600صكوك إجارة إسالمية فى حدود 

على تحويل األعيان والمنافع  أحد أنواع الصكوك اإلسالمية، وتقوم فكرتها

التي يتعلق بها عقد اإلجارة إلى أوراق مالية ) صكوك ( يمكن أن تجري 

عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية.وتعرف تلك الصكوك اصطالحيا 

، تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان ”سندات ذات قيمة متساوية“بأنها 

سالمى الدولى التابع لمنظمة ، وفقا لمجمع الفقه اإل“أو منافع ذات دخل 

المؤتمر اإلسالمى.وبدأ ذلك النوع من الصكوك فى االنتشار منذ سنوات 

قليلة في بعض الدول العربية واإلسالمية مثل البحرين واإلمارات العربية 

 المصدر: المالالمتحدة وماليزيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الصعيد للمقاوالت توافق على استئناف شراء أسهم خزينة

وافق مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار 

العقاري، على استئناف شراء أسهم خزينة من خالل السوق المفتوح 

الخزينة بحد أقصى أن يكون إجمالي ما في حوزة الشركة من أسهم 

بالمائة من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لدعم السهم  10

بالسوق.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثالثاء، إنه 

 29وحتى  2020ديسمبر  29يتم التنفيذ اعتباراً من جلسة اليوم 

، بسعر الورقة المالية خالل جلسات التداول في مدة 2021مارس 

مليون جنيه  78.73كة حققت أرباحاً بلغت التنفيذ.يشار إلى أن الشر

خالل التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

، مع األخذ في 2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  46.38

االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة 

مليون  600.34لغت مليون جنيه، مقابل إيرادات ب 637.05إلى 

جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.وحققت الشركة أرباحاً 

مليون جنيه، مقابل أرباح  79.11مستقلة خالل الفترة بلغت نحو 

 .2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من  47.02بلغت 

 المتحدة لإلسكان توافق على استئناف شراء أسهم خزينة

تحدة لإلسكان والتعمير، على استئناف وافق مجلس إدارة شركة الم

شراء أسهم خزينة من خالل السوق المفتوح بحد أقصى أن يكون 

بالمائة من  10إجمالي ما في حوزة الشركة من أسهم الخزينة 

إجمالي أسهم الشركة، وذلك لدعم السهم بالسوق.وقالت الشركة في 

باراً من جلسة بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، إنه يتم التنفيذ اعت

، بسعر الورقة 2021مارس  29وحتى  2020ديسمبر  29اليوم 

المالية خالل جلسات التداول في مدة التنفيذ.وحققت الشركة خالل 

مليون  103.22أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ  9أول 

جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي، مليون  127.39

مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل 

مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  182.37التسعة أشهر لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  131.17

أشهر، تراجعت  الماضي.وعلى صعيد القوائم المستقلة في التسعة

مليون جنيه،  93.52سبتمبر( إلى  -أرباح الشركة خالل )يناير 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  114.87مقابل أرباح بلغت 

 الماضي



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

تُصدر ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة « الرقابة المالية»

 العقود اآلجلة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتضمن هيكل ملكية وافق 

شركة بورصة العقود اآلجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية 

 %75ذات مالءة مالية وخبرة في مجال عمل البورصات وبما ال يقل عن 

من أسهم رأسمالها.وشدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة في بيان 

على نسخة منهُ، على أال تزيد نسبة مساهمة ” المال“حصلت صحفي 

من إجمالي أسهم رأسمال  %10الشخص واألشخاص المرتبطة به عن 

الشركة .وأوضح أنهُ يجوز لشركة بورصة  العقود اآلجلة طرح ما ال 

من أسهمها لالكتتاب العام في أي وقت، على أن يراعى  %25يجاوز نسبة 

عايير بهيكل ملكية كل من شركة بورصة العقود توافر تلك الضوابط والم

تأسيس شركة قابضة تمتلك كال من -حال –وشركة المقاصة الخاصة بها 

شركة بورصة العقود اآلجلة وشركة المقاصة.وُعرض على مجلس إدارة 

الهيئة توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية 

المرتبطة -أو التسوية –ركة المقاصة شركة بورصة العقود اآلجلة وش

بتعامالتها.وتضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، 

وشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، 

واالتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك االستثمار، والبنك األوروبي 

بعد أن تمت مناقشة التوصية داخل ، ”EBRD“إلعادة اإلعمار والتنمية 

اللجنة االستشارية لسوق المال وبدرورها دعمت التوجه في أن يتضمن 

هيكل ملكية شركة بورصة العقود اآلجلة وشركة المقاصة الخاصة بها 

مؤسسات مالية ذات مالءة مالية، وكذا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال 

 المصدر: الماليكل الملكية.عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط له

أنشطة خاضعة للرقابة المالية بتكوين احتياطي لمواجهة أثر  5إلزام 

 تطبيق معيار المحاسبة المصري

ناقش مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه األخير، أثر تطبيق 

والمتفق مع –( الخاص باألدوات المالية 47معيار المحاسبة المصري رقم )

والمقرر العمل به اعتبارا من -IFRS9معيار التقارير المالية الدولية رقم 

ليظهر بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء،  2021األول من شهر يناير 

في أول مركز مالى لشركة التمويل في نهاية الريع األول من العام 

القادم.وأصدر د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قراره التنظيمي 

على قيام –إثر موافقة مجلس إدارة الهيئة  – 2020( لسنة  200رقم ) 

 شركات التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل

االستهالكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

والتي تزيد فيها األهمية النسبية للمخاطر االئتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة 
مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة “نشاطها التمويلي بتكوين احتياطي لمواجهة 

( من إجمالي األصول %1،بما يعادل نسبة) “األدوات المالية  -(47المصرى ) 

وذلك من صافى أرباح العام بعد إحتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهى في 

، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين وال يتم استخدامه  2020 /31/12

إال بعد موافقة الهيئة .وأوضح رئيس الهيئة إن تطبيق معيار المحاسبة المصري 

ة سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التمويل عن ( لألدوات المالي47رقم )

المطبق بالمعايير الحالية في إجراء يُمكن شركة التمويل من التحوط والجاهزية 

ألية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسالمة مراكزها المالية وفقاً ألفضل 

ذلك االلتزام الممارسات الدولية، وألهمية األمر فقد تم إسناد مسؤولية متابعة 

لمجالس إدارة الشركات للتحقق من التنفيذ وتيسير التطبيق بين اإلدارات المختلفة 

 المصدر: حابيداخل الشركة الواحدة، وإزالة ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.

 

 2019/2020مليار جنيه قيمة الناتج الصناعي في مصر خالل  942

والصناعة، عن ارتفاع قيمة الناتج أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة 

مليار جنيه خالل العام المالي  942الصناعي لتبلغ حوالي 

مليار جنيه في العام السابق اي  847مقارنه بحوالي   2019/2020

مليار جنيه.وأوضحت أن القطاع يساهم بحوالي  95بقيمة زيادة بلغت 

النمو في الناتج المحلي اإلجمالي، مشيرة إلى أن معدل  17.1%

،وأشارت جامع  2019/2020خالل العام المالي  %6.3الصناعي بلغ 

إلى أن القطاع ساهم في توفير اآلآلف من فرص العمل خالل عام 

وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها  2020

االقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 

العمالة المصرية، وهو االمر الذي انعكس ايجابياً  من اجمالي 28.2%

 2020في عام  %10.1على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالي 

ولفتت إلى أن  الوزارة وضعت 2015خالل عام  13.1مقارنة بمعدل 

خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت 

واجهت القطاع الصناعي سواء على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي 

فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضالً عن تقديم تسييرات غير 

مسبوقة لتشجيع المستثمرين على االستثمار في القطاع الصناعي 

وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً ان تعميق 

في اقامة  التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات االنتاج والتوسع

المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها االنتاجية جميعها 

 المصدر: أموال الغد.2021ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خالل عام 

وزير المالية: مد تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس 

 المقبل

فترة تقديم مد فترة تقديم وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد 

للعقارات المبنية بجميع مأموريات « إقرارات الضريبة العقارية»

الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، وذلك 

تيسيًرا على المواطنين، ومنًعا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق اإلجراءات 

نا المستجد.كان من االحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورو

المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم اإلقرارات الضريبية 

للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر 

الحالي.وأهاب وزير المالية بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه 

العقارية للمأموريات المختصة لتقديم اإلقرارات الضريبية عن وحداتهم 

مع االلتزام باإلجراءات االحترازية.قال أنور فوزي رئيس مصلحة 

الضرائب العقارية، إن اإلقرارات الضريبية عن العقارات المبنية 

تتضمن العقارات المستجدة واألجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق 

حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديالت 

لمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها اإليجارية، غيرت في معا

والعقارات واألراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب 

اإلعفاء.طالب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد 

الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية واالستفادة من 

 المصدر: حابي«.التجاوز عن مقابل التأخير»ون المزايا المقررة بقان

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 آمال التحفيز األمريكي تقود أسعار النفط لالرتفاع

ارتفعت أسعار النفط الثالثاء، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة بدعم 
تحرك الواليات المتحدة نحو زيادة حجم مدفوعات مساعدات مرتبطة 
بالجائحة، والتي قد تزيد الطلب على الوقود وتحفز النمو 

 51.58إلى  %1.4سنتا بما يعادل  72االقتصادي.وارتفع خام برنت 
بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود  10:57دوالر للبرميل بحلول الساعة 

 48.29إلى  %1.4سنتا أو  67الخام األمريكي غرب تكساس الوسيط 
مجلس النواب األمريكي الذي يقوده  دوالر للبرميل.هذا وصّوت

الديمقراطيون أمس االثنين لصالح تلبية طلب الرئيس دونالد ترامب جعل 
ألفي دوالر. ولكن ال تزال هناك حاجة  19-مدفوعات مساعدات كوفيد

لتصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على هذا 
على التوالي اليوم على  اإلجراء.وصعدت األسهم العالمية للجلسة الرابعة

خلفية آمال التحفيز األمريكية.ومع ذلك، فإن المخاوف إزاء إجراءات 
العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا حدت من المكاسب.وأدى ظهور 
ساللة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة إلى إعادة فرض قيود على 

ريب والتأثير على الحركة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدى الق
األسعار، في حين ارتفع عدد حاالت دخول المستشفيات واإلصابات في 
أنحاء من أوروبا وأفريقيا.ويترقب السوق اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم 

ليص تخفيضات أوبك+، في الرابع من يناير المقبل.وتعمل أوبك+ على تق
إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق.ومن المقرر أن تعزز المجموعة 

ألف برميل يوميا في يناير. وتدعم روسيا زيادة أخرى  500اإلنتاج بمقدار 
بنفس القدر في فبراير.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك 

فط بين خمسة وستة ماليين أمس االثنين إنه يتوقع طلبا إضافيا على الن
برميل يوميا العام القادم، مشيرا إلى أن الطلب العالمي على الخام ال يزال 

 المصدر: حابيدون مستويات ما قبل أزمة جائحة فيروس كورونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,742.00 -0.05% السعودية

 DFMGI 2,511.00 -0.54% دبي

 ADI 5,095.00 -0.08% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,559.38 -0.34% الكويت

 BSEX 1,473.02 -1.63% البحرين

 GENERAL 10,501.00 0.01% قطر

 MASI 11,211.00 -0.31% المغرب

 TUN20 6,855.00 0.04% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 30,415.00 0.26% أمريكا

 S&P 500  3,727.04 -0.22% أمريكا

 NASDAQ 12,850.22 -0.38% أمريكا

 FTSE 100  6,603.00 1.55% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  27,444.17 -0.45% اليابان

 %0.18 1,881.38 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.65 51.42 البرميل برنت )دوالر(خام 

  %0.83 48.40 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 0.9 غ.م. غ.م. %1.6- 4.05 احتفاظ 3,670.2 4.11 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %3.3- 10.74 شراء 6,035.7 11.11 شركة حديد عز

 1.1 1.1 17.1 10.0 %5.9- 9.60 احتفاظ 318.4 10.20 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 5.9 4.3 27.7 25.2 %18.2- 1.35 احتفاظ 1,834.5 1.65 ميديكالشركة سبيد 

 0.4 0.4 5.6 3.9 %39.0 9.45 شراء 4,522.7 6.80 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

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

 

 )التوزيعات النقدية( الكوبوناتجدول 

 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 العامة للصوامع والتخزين

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

31/12/2020 
فوري لتكنولوجيا البنوك 

 والمدفوعات االلكترونية

غير و عادية

 عادية
 بإستخدام وسائل االتصال الحديثة

03/01/2021 

مجموعة جى . أم . سى 

لالستثمارات الصناعية و التجارية 

 المالية

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

 أكتوبر

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

 القاهرة –قسم عابدين 

06/01/2021 
الشركة العربية الدارة و تطوير 

 االصول
 غير عادية

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

 القاهرة –

 القاهرة -مدينة نصر  –شارع مهدى عبد المنعم المنطقة الثانية  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 التداولكمية 

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 ()مصر
COMI 59.03 -0.14 28.88- 1,153,833 68,089,112 87.10 51.20 43.71% 

 EAST 13.05 3.33 13.69- 606,587 7,889,876 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.02 0.10 21.01- 413,869 421,717 1.38 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 14.18 0.07 15.39- 793,410 11,247,480 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 6.50 2.85 19.75- 2,497,168 16,096,789 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO 4.79 0.00 17.70- 174,119 833,228 6.30 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 9.38 5.27 16.32- 3,706,940 33,948,356 11.80 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 11.56 0.78 13.33 981,348 11,276,857 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.18 0.00 45.47- 912,204 4,734,374 8.54 4.86 2.40% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.45 -0.28 4.11 76,010 1,097,499 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO 6.10 2.69 29.07- 1,384,583 8,372,572 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 29.50 4.46 32.18- 49,306 1,426,873 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 14.76 -1.01 11.56 409,303 6,073,105 15.50 6.10 1.89% سوديك

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.79 1.88 21.69- 1,741,887 6,545,239 4.92 2.40 1.72% 

 EFID 8.80 2.44 40.14- 19,457 169,180 15.75 7.76 1.49% للصناعات الغذائيةايديتا 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.85 0.86 74.97- 2,596,571 15,150,621 8.13 2.61 1.40% 

 ORWE 6.80 0.00 35.85- 123,937 841,904 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.32 0.53 24.90- 6,697,536 8,795,552 1.83 0.79 1.26% للتعميربالم هيلز 

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.44 3.22 41.34- 16,683,659 23,830,310 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC 9.50 5.91 6.15 5,639,304 53,135,836 9.93 4.44 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 3.81 0.53 27.57- 5,765,938 21,859,844 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO 3.38 0.73 10.82- 11,086,843 36,706,492 3.79 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.35 1.73 17.25- 4,324,926 10,084,084 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.72 4.89 28.48- 1,958,579 8,960,686 7.10 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 11.11 10.00 7.86 5,110,123 54,688,532 11.11 4.06 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.55 -0.73 0.74 59,114,981 32,364,250 0.60 0.28 0.63% 

لتنمية البنك المصري 

 الصادرات
EXPA 14.14 1.95 85.81 538,303 7,578,764 17.49 6.35 0.48% 

 IRON 3.32 3.11 49.55 7,231,114 23,745,118 4.02 0.81 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.69 -1.40 3.49- 23,590,050 39,306,532 2.18 0.68 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.45 1.24 10.36 3,172,663 7,720,402 3.38 0.87 0.19% المالية القابضةبلتون 

 * 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
  


