
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٣١/١٢/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,867.76 1.22% -16.63% 688,938,432 188,473,271 308,147,519,904مؤشر (

 EGX 50(  2,240.28 2.15% 4.21% 987,682,944 331,451,402 381,713,973,248مؤشر (
 EGX 70(  2,131.17 2.33%  66.83% 567,552,640 268,616,926 205,284,000,993مؤشر (
 EGX 100(  3,087.70 0.00% 78.77% 1,256,491,008 457,090,197 508,709,166,391مؤشر (

  عناوین االخبار
 نافسة" المصري یرفض "مبدئیاً" صفقة استحواذ "حمایة الم

 "كلیوباترا" على "أالمیدا"

  النیل لحلیج األقطان توافق على الشطب االختیاري من البورصة
  وشراء أسھم المتضررین

 أطلس لالستثمار" توافق على تجزئة سھم الشركة"  

 غاز مصر" توافق على زیادة رأسمال "بترومنت" التابعة"  

  أشھر ٥خالل  %٢٩أرباح النیل لألدویة ترتفع  

  أوراسكوم كونستراكشون تعلن توزیع أرباح على المساھمین
  دوالر للسھم ٠٫٢١بقیمة 

  ملیار جنیھ مساندة تصدیریة  ٢٠الصناعة المصریة: صرف
  ٢٠٢٠للشركات خالل 

  ملیارات  ٧وزیرة: عجز المیزان التجاري لمصر ینخفض بقیمة
  شھراً  ١١دوالر في 

 »أمام الشركات یتیح فرص تصدیریة » التمثیل التجاري
  ٢٠٢٠ملیون دوالر خالل  ٥٧٣المصریة بقیمة 

  ١١ملیار دوالر في  ٥٨وزیرة: انخفاض واردات مصر إلى 
  شھراً 

  الصین تخفض تقدیراتھا للنمو خالل العام الماضي لھذه
  األسباب!

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

انخفض االسھم التي   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٤  ٦٢  ١٣٩  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
حمایة المنافسة" المصري یرفض "مبدئیاً" صفقة استحواذ "

 ""كلیوباترا" على "أالمیدا

أصدر جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة المصري، 
ًا بعدم منح الموافقة على استحواذ  ا مبدئیّ برئاسة إبراھیم السجیني؛ قرارً
مجموعة كلیوباترا على مجموعة أالمیدا للرعایة الصحیة، لوجود 
ً سلبًیا على قطاع الرعایة الصحیة في  مؤشرات بإحداث الصفقة تأثیرا

وأكد جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة المصري،  مصر.
في بیان صادر الیوم األربعاء، أن القرار یأتي في ضوء حرص الجھاز 
على منع إنشاء كیانات احتكاریة في سوق المستشفیات في مصر، وما قد 
یتبع ذلك من إضرار بالرعایة الصحیة للمواطن المصري ورفع 

جھاز، إخطار وزیرة الصحة، ھالة زاید، بتقریره المبدئي وقرر الأسعارھا.
بشأن اآلثار المحتمل حدوثھا في حال استحواذ مجموعة مستشفیات 
كلیوباترا على مجموعة مستشفیات أالمیدا، بعد القیام بدراسة مبدئیة لسوق 
المستشفیات الخاصة متعددة التخصصات في نطاق محافظتي القاھرة 

ھاز، أن من شأن صفقة االستحواذ أن تؤدي إلى خلق وبین الج والجیزة.
كیان احتكاري في سوق الرعایة الصحیة من خالل تعزیز ھیمنة شركة 

كیلو متر،  ٨٠كلیوباترا على مستشفیات الدرجة األولى والثانیة في نطاق 
أو نطاق محافظتي القاھرة والجیزة على أقصى تقدیر باعتباره سوق معني 

از، إلى أنھ من شأن ذلك أن یؤدي إلى التأثیر بالسلب وأشار الجھمنفصل.
على قطاع الرعایة الصحیة الخاصة في مصر من خالل رفع أسعار 
الخدمات الطبیة، وانخفاض جودتھا، وإضعاف فرص االستثمار المحتملة 
أو المرجوة في ھذا القطاع، ورفع أسعار الخدمات الطبیة المقدمة للدولة 

اركة مستشفیات القطاع الخاص في منظومة التأمین بالنظر إلى إمكانیة مش
وبین الجھاز، أنھ من ضمن  الصحي الشامل وخدمات الطوارئ اإللزامیة.

اآلثار السلبیة المحتملة كذلك التي رصدھا أن یؤدي االستحواذ إلى سیطرة 
شركة كلیوباترا على الكفاءات الطبیة من األطباء واألطقم الطبیة المختلفة، 

في أجورھم لعدم وجود بدیل أو منافس قوي یمكن االستعاضة بھ  والتحكم
عن شركة كلیوباترا في حال قیامھا باالستحواذ على أقرب منافسیھا وھي 

ًا شركة أالمیدا للرعایة الصحیة. ّ ا أولی وتلقى الجھاز، في وقت سابق، إخطارً
باستحواذ شركة مستشفى كلیوباترا والمرتبطة بإدارة وملكیة كل من 
مستشفى القاھرة التخصصي والنیل البدراوي والشروق والكاتب وكوینز 
ومستشفى بدایة على مجموعة أالمیدا للرعایة الصحیة المرتبطة بإدارة 
وملكیة كل من مستشفیات السالم الدولي بالمعادي والسالم الدولي بالقطامیة 

امل أكتوبر ومستشفى دار الفؤاد مدینة نصر ومع ٦ومستشفى دار الفؤاد 
یوني الب والمركز االلماني إلعادة التأھیل ومجموعة عیادات 

دیسمبر الجاري، توقیع  ٢٧وأعلنت شركة مستشفى كلیوباترا، في طبیبي.
اتفاقیة مشروطة لالستحواذ على مجموعة أالمیدا ھیلثكیر جروب (شركة 

  أالمیدا) في مصر، واندماج تشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة.

لنیل لحلیج األقطان توافق على الشطب االختیاري من البورصة وشراء ا
  أسھم المتضررین

وافق مجلس إدارة شركة النیل لحلیج األقطان، على شطب أسھم الشركة 
ً.وقالت الشركة في بیان لبورصة من  ً اختیاریا البورصة المصریة شطبا

مصر الیوم، إن المجلس وافق على شراء أسھم المعترضین على الشطب 
االختیاري والمتضررین منھ بذات سعر عرض الشراء اإلجباري المقدم 

ً للسھم والذي تم تنفیذه  ٥٠من شركة إیمكس انترناشیونال والبالغ  جنیھا
أشھر من تاریخ  ٣، وذلك خالل ٢٠٢٠أكتوبر  ١المصریة في  بالبورصة

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

   ١٠٫٨٩    ١١٫٠٠  بنك االتحاد الوطنى
   ١٠٫٥٣    ٠٫٢١  لالستثمارات العربیةالخلیج 

  ١٠٫٠٠    ٢٧٫٥٠  الدلتا للتامین
  ٩٫٩٩    ١٥٫٩٦  القاھرة لالسكان

  ٩٫٩٨    ٣٥٫٩١  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر

 

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

 -١٨٫٩٣    ١٠٨٫٠٠   فودافون
 -١٢٫٩٠    ١٤٫٣٢  اكرو مصر

 -٩٫٩٩    ١٤٫٣٣  المھنس للتأمین
جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

  المالیة
 ٩٫٨٩    ٧٫٢٠- 

القاھرة الوطنیة لالستثمار واالوراق 
 المالیة

 ٩٫٨١    ٦٫٦٢- 

  

  أسھم من حیث قیمة التداول ٥أكبر 
  سعر االغالق  قیمة التداول  السھم

  ٩٫٨٦    ١٢١،٣٦٣،٣٦٠  السویدى الیكتریك
  ٩٫٩٩    ٥٨،٠٦٧،٨٤٨  المجموعة المصریة العقاریة

  ١٤٫٥٥    ٤٦،٥٨٥،١٩٦  ھیرمس
  ٥٩٫١٠    ٤١،٥٤٣،٠٠٠  البنك التجاري الدولي

  ١٠٫٧٩    ٣٩،٩٥٧،٠٥٦  حدید عز

  

  أسھم من حیث كمیة التداول ٥أكبر 
  سعر االغالق  كمیة التداول  السھم  

  ٠٫٥٦    ٦٨،٠٠٥،٨٣٠  لالستثمار القابضةاوراسكوم 
  ٠٫٦٤    ٤٨،٩٧٨،٧٠٣  العربیة لالستثمارات

  ٠٫٧٩    ٢٤،٠٢٩،٨٦٥  بورتو القابضة
  ١٫١٢    ٢٢،٤٧٦،٢٠٢  عامر جروب

  ١٫٢٦    ٢٠،٠٤١،٦٢٣  جولدن كوست

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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تنفیذ عرض الشراء وبعد إخطار الشركة برغبة أي مساھم في بیع 
أسھمھ.وأوضحت الشركة، أن شركة إیمكس انترناشیونال استحوذت على 

بالمائة من رأسمال الشركة  ٩٣٫٩ملیون سھم تمثل نسبة  ٤٩٫٧٦
ً للمادة  المصدر.ووافق المجلس على اعتماد  ٧٤ونشر بیان اإلفصاح وفقا

من اإلجراءات التنفیذیة لقواعد القید والشطب بشأن السیر في إجراءات 
الشطب االختیاري.ووافق المجلس على تكلیف نصر أبو العباس بعمل 
فحص قانوني ومالي وضرائبي للشركة، وتكلیف مكتب سمیر لالستشارات 

لوضع الشركة.وحققت الشركة خالل القانونیة والمحاماة بالفخص القانوني 
ملیون جنیھ  ٣٫٢٣الربع األول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 

 ٤٦٧٫١منذ بدایة یولیو حتى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إیرادات 

 ٩٫١ألف جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ٧٥الشركة خالل الثالثة أشھر إلى 
  ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

  "أطلس لالستثمار" توافق على تجزئة سھم الشركة

وافق مجلس إدارة شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة، على تعیین 
ً غیر تنفیذي بمجلس اإلدارة لحین  العرض عالء الدین كامل حسن عضوا

على أقرب جمعیة لالعتماد.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم 
األربعاء، إن المجلس وافق على مقترح محمد نصر الدین محمود عضو 

أسھم وتقدیم  ٤مجلس اإلدارة المنتدب لالستثمار، بتجزئة سھم الشركة إلى 
العامة من النظام األساسي للشركة للجمعیة  ٧و ٦مقترح تعدیل المادتین 

غیر العادیة للشركة.وناقش المجلس الخطة المستقبلیة للشركات التابعة، 
ووافق على:ووافق المجلس على فسخ العقد المبرم مع شركة أطلس 
لالستثمار العقاري والتطویر العمراني التابعة، مع تحمل أطلس لالستثمار 

الشركة والتصنیع الغذائي ما تم إنفاقھ على تحسین األرض.یشار إلى أن 
ألف جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى سبتمبر  ١١٢٫٧٨حققت خسائر بلغت 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٫٢٧الماضي، مقابل خسائر بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة ٢٠١٩

یین مال ٥ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٥٫٩٤خالل ذات الفترة إلى 
  .٢٠١٩جنیھ بالفترة المقارنة من 

  "غاز مصر" توافق على زیادة رأسمال "بترومنت" التابعة

وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على زیادة رأسمال شركة اإلسكندریة 
بالمائة  ١٥٫٠٨للصیانة البترولیة "بترومنت" والتي تمتلك غاز مصر نسبة 

ملیون جنیھ.وقالت الشركة  ٣٠٠ملیون جنیھ إلى  ١٣٦من رأسمالھا من 
س في بیان لبورصة مصر، الیوم األربعاء، إنھ سیتم المساھمة في زیادة رأ

ملیون  ٢١٦٫٥١ملیون جنیھ إلى  ٥٤٫١٢المال المصدر والمدفوع من 
بالمائة سداد نقدي.وأضافت الشركة:  ٥٠جنیھ، ویكون التمویل بنسبة الـ

ملیون جنیھ،  ١٢٫٢٤"یكون نصیب غاز مصر النقدي في الزیادة مبلغ 
 ملیون ٢٧٧بالمائة الثانیة من االحتیاطیات البالغة نحو  ٥٠وتمویل نسبة الـ

ً للمركز المالي لشركة بترومنت في  ".ووافق ٢٠١٩دیسمبر  ٣١جنیھ وفقا
مجلس إدارة الشركة على استمرار عضویة منى عبد الفتاح خضیر بمجلس 

ً عن إیجاس.وحققت غاز مصر خالل الـ   ٩إدارة شركة غاز مصر ممثال
ملیون  ٩٫٠٧أشھر األولى من العام الجاري، صافي ربح خالل الفترة بلغ 

ملیون جنیھ خالل فترة المقارنة قبل  ٢٧٫٨١٢، مقابل صافي ربح بلغ جنیھ
أشھر األولى من العام الجاري،  ٩عام.وارتفعت إیرادات النشاط خالل الـ 

ملیار جنیھ خالل الفترة ذاتھا  ١٫٥٦٩ملیار جنیھ، مقابل  ٢٫٥٠٦لتصل إلى 
 سمن العام الماضي.

أرباح على المساھمین أوراسكوم كونستراكشون تعلن توزیع 
  دوالر للسھم ٠٫٢١بقیمة 

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون  بى ال سى ، 
بجلستھ المنعقدة أمس الثالثاء على توزیع أرباح على المساھمین 

دوالر للسھم .وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى  ٠٫٢١بقیمة 
رباح سیتم إفصاح للبورصة المصریة الیوم األربعاء إن ھذه األ

ینایر القادم .وأضافت الشركة إنھا ستوزع  ٢٦صرفھا اعتبار من 
األرباح بالدوالر على المالكین ألسھم فى بورصة ناسداك دبى ،بینما 
سیتم توزیعھا بالجنیھ على المالكین ألسھم فى بالجنیھ 
المصرى.وأشارت الشركة إلى أنھا ستحتسب القیمة بالجنیھ 

الدوالر المعلن من البنك المركزى المصرى وفقا لسعر صرف 
بتاریخ قرار مجلس اإلدارة.أوراسكوم كونستراكشون وزعت 

وصرفت أوراسكوم .جنیھ ٣٫٣٦أرباحا فى أغسطس بقیمة 
أغسطس الماضى  أرباحا نقدیة على  ١٢كونستراكشون فى 
سنت  ٢١جنیھ للسھم (ما یعادل  ٣٫٣٦المساھمین بقیمة 

  المصدر: المالأمریكى).

  أشھر ٥خالل  %٢٩أرباح النیل لألدویة ترتفع 

، إن NIPHالنیل  -قالت شركة النیل لألدویة والصناعات الكیماویة 
أشھر المنتھیة في  ٥صافي الربح شامل الضریبة ارتفع خالل الـ

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت  ٢٩٫٣٢نوفمبر الماضي بنسبة 
الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم األربعاء، أنھا حققت صافي 

فترة من بدایة یولیو حتى نھایة نوفمبر ربح شامل الضریبة خالل ال
ملیون  ٣٤٫١ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٤٤٫١بقیمة  ٢٠٢٠

جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.یشار إلى أن الشركة 
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة  ٢٢٫٢٩سجلت أرباحا

یون جنیھ بالفترة مل ١٥٫٤٩في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 
المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل 

ملیون جنیھ،  ٢١٨٫٤٢الربع األول من العام المالي الجاري إلى 
ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام  ٢١٣٫٣مقابل إیرادات بلغت 

صافي ربح  ٢٠٢٠-٢٠١٩المالي الماضي.وحققت الشركة خالل 
حتى نھایة یونیو  ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ٩٣٫٣٨بلغ 

ً خالل العام المالي السابق لھ. ٦٫٧، مقابل ٢٠٢٠   ملیون جنیھ أرباحا

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
ملیار جنیھ مساندة تصدیریة للشركات  ٢٠الصناعة المصریة: صرف 

  ٢٠٢٠خالل 

قالت نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة المصریة، إن اجمالي ما تم 
ملیار جنیھ خالل العام  ٢٠صرفھ من المساندة التصدیریة للشركات بلغ 

بیان صادر الیوم األربعاء، أنھ تم إنھاء  الجاري.وأوضحت نیفین جامع، في
ملف المتأخرات الضریبیة من خالل طرح العدید من المبادرات شملت 

بالمائة من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل  ٣٠سداد 
مالیین جنیھ لیبلغ إجمالي المساندة التصدیریة  ٥قیمة مستحقاتھا أقل من 

 ١٨٦٣ملیار جنیھ استفادت منھ  ٦٫٧نحو  ٢٠٢٠المنصرفة خالل عام 
شركة.وأضافت: "وكذلك مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتھا 
الوزارة بجھود مشتركة مع وزارة المالیة والقطاع المصرفي والتي بلغت 

ملیار جنیھ".وأكدت الوزیرة، أنھ تم حل أزمة سداد المستحقات  ١٣نحو 
وھة بأنھ تم إدارة ملف المساندة المتأخرة للمصدرین بشكل جذري، من

  التصدیریة بمھنیة كبیرة.

یتیح فرص تصدیریة أمام الشركات المصریة بقیمة » التمثیل التجاري«
  ٢٠٢٠ملیون دوالر خالل  ٥٧٣

قام جھاز التمثیل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة بإتاحة العدید 
ملیون  ٥٧٣ا بنحو تقدر قیمتھ ٢٠٢٠من الفرص التصدیریة خالل عام 

دوالر.أشارت الوزارة بحسب حصادھا السنوي لقطاع التجارة، إلى أن 
دراسة وتقریر وتعمیمھا على  ٢٠٠٠جھاز التمثیل التجاري أعد أكثر من 

تجمعات األعمال لالستفادة منھا في النفاذ إلى األسواق الخارجیة،الى جانب 
حكومیة أو  استفسار واستعالم سواء من جھات ١٠٣٤٥الرد على 

شركات.كما ساھم الجھاز في العدید من الزیارات الرسمیة على كافة 
المستویات منھا الرئاسي والوزاري ووفود الخبراء وكبار المسئولین وذلك 
بالتنسیق والترتیب مع الجھات المماثلة في الدول المتواجد بھا التمثیل 

جح لحل ما التجاري المصري.ذكرت الوزارة أن الجھاز تدخل بشكل نا
نزاع تجاري مما أدى للحفاظ على الحقوق المادیة لصالح  ٢١٦٧یقرب من 

الشركات المصریة.كما قام الجھاز بالتواصل مع الجھات والشركات 
لقاء  ٥٠٠األجنبیة عبر تقنیة الفیدیو كونفراس حیث تم عقد ما یزید عن 

، إلى إلكتروني وبعثات إلكترونیة مع تجمعات رجال األعمال المختلفة
  المصدر: أموال الغدبعثة تجاریة. ٢٣جانب اإلعداد والترتیب لعدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ملیارات دوالر  ٧وزیرة: عجز المیزان التجاري لمصر ینخفض بقیمة 
  شھراً  ١١في 

أعلنت نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة المصریة، انخفاض عجز 
ً من  ١١المیزان التجاري المصري خالل أول  العام الجاري بنسبة شھرا

ملیارات دوالر، على أساس سنوي.وأوضحت  ٧بالمائة وبفارق  ١٧
نیفین جامع، في بیان لھا صادر الیوم األربعاء، أن عجز المیزان 

ملیار دوالر خالل الفترة من ینایر  ٣٥٫٣التجاري لمصر سجل نحو 
ملیار دوالر خالل  ٤٢٫٤٦حتى نھایة نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 

ملیار دوالر.وقالت إن  ٧٫١٥س الفترة من العام الماضي، وبفارق نف
تراجع عجز المیزان التجاري یؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشید 
االستیراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنیة إلحالل المنتج المصري محل 
المنتجات المثیلة المستوردة من خالل التوسع في برامج تعمیق التصنیع 

تنفذھا وزارة التجارة والصناعة.وتراجعت قیمة  المحلي  التي
ً األولي من  ١١الصادرات المصریة لألسواق الخارجیة خالل الـ شھرا

ملیار دوالر  ٢٣٫٣٦ملیار دوالر، مقارنة بنحو  ٢٢٫٨العام الجاري إلى 
.كما تراجعت الواردات المصریة ٢٠١٩خالل نفس الفترة من عام 

ملیار دوالر مقارنة بنحو  ٥٨٫١بر إلى خالل الفترة من ینایر وحتى نوفم
  .٢٠١٩ملیار دوالر خالل نفس الفترة من عام  ٦٥٫٨٢

  شھراً  ١١ملیار دوالر في  ٥٨وزیرة: انخفاض واردات مصر إلى 

قالت نیفین جامع وزیرة التجارة والصناعة، إن الواردات المصریة 
ً من العام الجاري تراجعت بنسبة  ١١خالل أول  بالمائة، على  ١٢شھرا

أساس سنوي.وأوضحت نیفین جامع، في بیان صادر الیوم األربعاء، أن 
ملیار دوالر خالل الفترة  ٥٨٫١حجم الواردات المصریة تراجع إلى 

ملیار دوالر  ٦٥٫٨٢من ینایر حتى نھایة نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 
جاح .وأكدت أن تراجع الواردات یؤكد ن٢٠١٩خالل نفس الفترة من عام 

خطة الوزارة في ترشید االستیراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنیة 
إلحالل المنتج المصري محل المنتجات المثیلة المستوردة من خالل 
التوسع فى برامج تعمیق التصنیع المحلى التى تنفذھا وزارة التجارة 

  والصناعة.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة
  خالل العام الماضي لھذه األسباب!الصین تخفض تقدیراتھا للنمو 

قام المكتب الوطني الصیني لإلحصاء بمراجعة معدالت النمو التي حققھا 
فقط بما  %٦٫٠لیجعلھا عند  ٢٠١٩االقتصاد الصیني في العام الماضي 

تریلیون یوان  ٩٨٫٦٥یعادل زیادة في حجم النشاط االقتصادي بنحو 
تي رصدت نمو في النشاط صیني وذلك مقابل التقدیرات السابقة وال

.وكان السبب الرئیسي في تخفیض %٦٫١االقتصادي الصیني بنحو 
تقدیرات النمو لالقتصاد الصیني ھو ذلك التراجع الذي شھده نشاط القطاع 
الصناعي في ھایة العام حیث انخفض النشاط الصناعي االصیني في نھایة 

النمو السابقة ، وبناء على ھذا التخفیض في تقدیرات %٢بنسبة  ٢٠١٩
فإن معدالت النمو السنویة لالقتصاد الصیني قد تشھد ارتفاعا عن 
المستویات المتوقعة وذلك بسبب تخفیض األساس المرجعي، حیث أن 
النمو السنوي یعبر عن حجم نمو االقتصاد بالنسیة لحجم االقتصاد في نھایة 

دیرات النمو العام الماضي.وقد أرجع محللین السبب في ذلك التراجع في تق
بالنسبة للعام الماضي إلى الحرب التجاریة القویة التي نشبت بین عمالقي 
االقتصاد العالمي، الصین وأمریكا، والتي بدأھا الرئیس األمریكي دونالد 

 investingالمصدر: ترامب منذ تولیھ لرئاسة الوالات المتحدة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  8,760.00  0.15% السعودیة

 DFMGI 2,519.00  0.05%  دبي
 ADI 5,091.00 0.05% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,540.75  -0.17% الكویت

 BSEX 1,478.06 0.13% البحرین
 GENERAL 10,535.00 0.33% قطر

 MASI 11,211.00 0.00% المغرب
 TUN20 6,851.00 -0.06% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  30,414.00 0.02% أمریكا
 S&P 500  3,732.04  0.13% أمریكا
 NASDAQ 12,870.00 0.15% أمریكا

 FTSE 100  6,556.00 -0.71% لندن
 DAX 13,335.68  1.59% أمانیا

 Nikkei 225  27,444.17  -0.45% الیابان
 %0.22- 1,889.29 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.49 51.59  البرمیل خام برنت (دوالر)
   %0.06-  48.37 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.  %1.1-  4.05  احتفاظ  3,652.3  4.09  كیما –الصناعات الكیماویة المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %56.3  16.86  شراء  5,861.8  10.79  شركة حدید عز
  1.1  1.1  17.4  10.2 %7.7- 9.60  احتفاظ 324.6 10.40  ایجیترانس –المصریة لخدمات النقل 

 5.9 4.2 27.4 24.9 %17.5- 1.35  احتفاظ 1,819.0 1.64  شركة سبید میدیكال
 0.4 0.5 5.6 3.9 %37.1 9.45  شراء 4,582.6 6.89  النساجون الشرقیون

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  الشركةأسم 

  ال یوجد توزیعات أسھم مجانیة للشھر الحالي
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ١٩/١٠/٢٠٢٠  جنیھ للسھم  ٠٫٩٠القسط الثاني   ابو قیرلألسمدة و الصناعات الكیماویة 
  ٣١/١٢/٢٠٢٠  ٢٨/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٤٥٠  العامة للصوامع والتخزین
  ٠٣/٠١/٢٠٢١  ٢٩/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٩٠٠  القاھرة للخدمات التعلیمیة

  ١١/٠١/٢٠٢١  ٠٥/٠١/٢٠٢١  جنیھ للسھم ٠٫٧٧٦١٩٩٦٩٣٠  والبضائعاالسكندریة لتداول الحاویات 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

فوري لتكنولوجیا البنوك   ٣١/١٢/٢٠٢٠
  والمدفوعات االلكترونیة

غیر و عادیة
  بإستخدام وسائل االتصال الحدیثة  عادیة

٠٣/٠١/٢٠٢١  
مجموعة جى . أم . سى 

لالستثمارات الصناعیة و التجاریة 
  المالیة

المنطقة الصناعیة األولى مدینة السادس من  ٣٣٣مقر الشركة الكائن فى قطعة رقم   عادیة
  أكتوبر

–عمارة االیموبیلیا بالدور الثالث عشر بالجناح القبلى  –شارع شریف  ٢٦بمقر الشركة   غیر عادیة  الشمس لالسكان والتعمیر  ٠٥/٠١/٢٠٢١
  القاھرة –قسم عابدین 

الشركة العربیة الدارة و تطویر   ٠٦/٠١/٢٠٢١
أ شارع طلعت حرب  ٢٨بقاعة شركة النصر للتصدیر و االستیراد بالعنوان الكائن فى   غیر عادیة  االصول

  القاھرة –
  القاھرة -مدینة نصر  –شارع مھدى عبد المنعم المنطقة الثانیة  ٧فى   غیر عادیة  العربیة للمحابس  ٠٩/٠١/٢٠٢١

غیر و عادیة  الحدید والصلب المصریة  ١١/٠١/٢٠٢١
  عادیة

ش الطلبمات بجاردن سیتي بالقاھرة و بتقنیة الفیدیو  ٥بمقر شركة الصناعات المعدنیة 
  كونفرانس

  

  

  

  

  

  



 

 

  )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 59.10 0.15 28.80- 702,366 41,543,000 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
13.08 0.54 13.49- 1,244,014 16,248,349 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصریة الكویتیة
1.02 0.10 20.93- 490,631 500,378 1.38 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
14.55 2.61 13.19- 3,201,822 46,585,196 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.60 2.33 18.52- 2,363,366 15,570,097 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كلیوباترا
4.89 2.09 15.98- 471,808 2,295,936 6.30 3.78 3.23% 

 SWDY  السویدى الیكتریك
9.86 7.64 12.04- 12,351,280 121,363,360 11.80 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
11.86 3.22 16.27 2,378,279 28,132,232 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سینا فارما
5.22 0.58 45.05- 2,061,883 10,796,516 8.54 4.86 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
14.39 -0.35 3.67 571,313 8,289,836 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO الغذائیةجھینة للصناعات 
5.94 -1.82 30.93- 1,186,022 7,149,966 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB بنك كریدي اجریكول مصر
29.30 1.24 32.64- 899,438 26,511,730 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سودیك
14.80 -0.27 11.87 1,772,765 26,111,228 15.50 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.78 0.53 21.90- 3,757,872 14,351,393 4.92 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
8.72 0.23 40.68- 74,356 661,627 15.75 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
6.01 3.09 74.28- 3,837,761 23,070,044 8.09 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
6.89 1.47 35.00- 511,644 3,552,926 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.35 2.67 23.19- 12,635,758 16,874,700 1.81 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.44 0.91 41.42- 15,973,058 23,133,462 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC للبتروكیماویاتسیدى كریر 
9.37 -0.53 4.69 3,738,668 35,649,444 9.93 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.94 3.96 25.10- 6,691,259 26,183,968 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.30 -0.03 12.93- 4,447,843 14,945,244 3.79 1.41 0.84% 

 EMFD للتنمیةإعمار مصر 
2.36 1.29 16.90- 5,643,632 13,406,428 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.87 6.33 26.21- 2,893,546 14,294,968 7.10 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
10.79 0.84 4.76 3,596,092 39,957,056 11.35 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.56 2.19 2.95 68,005,830 37,895,864 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
14.65 4.05 92.51 1,243,036 17,960,462 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
3.27 -0.30 47.30 4,617,371 15,273,161 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.69 1.38 3.26- 15,575,998 26,753,170 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
2.52 3.70 13.51 5,534,560 13,876,711 3.38 0.87 0.19% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة التقریرذا بھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات إلى التقریر ھذا یستند
 وقت في موثوق فیھا 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 المصرح 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
   


