
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٣/٠١/٢٠٢١  
  

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

 EGX 30(  10,845.26 -0.21% -16.80% 547,780,096 158,440,936 307,299,658,796مؤشر (

 EGX 50(  2,235.35 -0.22% 3.98% 829,769,792 285,510,745 385,371,939,395مؤشر (
 EGX 70(  2,145.15 0.66%  67.92% 582,037,888 271,741,904 206,800,433,808مؤشر (
 EGX 100(  3,097.82 0.00% 79.35% 1,129,817,984 430,182,840 509,442,975,344مؤشر (

  عناوین االخبار
  لى موافقة ھیئة التنظیم المالیة األمریكیة لبیع تحصل عبلتون

  "أرباخ جرایسون"

  من أسھم "أمان" لصالح البنك األھلي  %٢٤"رایة" تعلن بیع
  المصري

  "بي إنفستمنتس" توافق على بیع حصتھا في "بیارد أس إي"
  ملیون جنیھ ١٩بقیمة 

  فداناً للمشاركة  ١٦٩٥الجدیدة لإلسكان" تدرس طرح "مصر
  "ھلیوبارك"في 

  فودیكو: الرقابة المالیة قدرت بعض المخالفات المنسوبة
  ملیون جنیھ ١٫٤٩للشركة بقیمة 

  مستشفى كلیوباترا تعلق على قرار حمایة المنافسة بشأن
  االستحواذ على "أالمیدا"

 أشھر  ٣فات البناء الحكومة المصریة تقرر مد التصالح في مخال
  تنتھي في مارس

 ملیون یورو  ٤٢٥ي" یقرض بنك مصر "االستثمار األوروب
  لدعم الشركات التي تأثرت بكورونا 

  شباب األعمال": عدد السیاح الوافدین إلى مصر انخفض"
  منذ بدایة العام %٦٩٫٥

  قرارات لوزارة التجارة بشأن بدء  ٤الوقائع المصریة تنشر
  تحقیقات مكافحة اإلغراق 

  الجدیدة ویطالب االتحاد األوروبي یدین التعریفات األمریكیة
  بحل سریع» بایدن«

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٩  ١١٢  ٦٩  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
لمالیة األمریكیة لبیع "أرباخ بلتون تحصل على موافقة ھیئة التنظیم ا

  "جرایسون

أعلنت شركة بلتون المالیة القابضة، عن موافقة ھیئة التنظیم المالیة 
المتحدة األمریكیة على اتفاق لبیع شركة أرباخ جرایسون التابعة بالوالیات 

لھا.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر صادر الیوم الخمیس، إنھا سوف 
ملیون  ٤٥ات النھائیة إلتمام الصفقة والتي تبلغ قیمتھا تقوم باتخاذ االجراء

في بالمائة من صا ٥٠ملیون دوالر باإلضافة إلى  ٢٫٨جنیھ بما یوازي 
ً.وكانت بلتون المالیة القابضة وقعت في أبریل  ٣٠أرباح الشركة لمدة  شھرا

الماضي، اتفاقیة لبیع شركة ارباخ جرایسون األمریكیة، التابعة لھا مع 
ة من المستثمرین.وأكدت الشركة أن تلك الخطوة تأتي في إطار مجموع

وق استراتیجیة الشركة والتي تستھدف التركیز بشكل أساسي على الس
المصري ودراسة الفرص االستثماریة الجیدة والمناسبة للتوسع اقلیمیا 

ً.وحققت شركة بلتون المالیة القابضة، خسائر بلغت  ملیون  ٣٥٫٩٢وعالمیا
 ٨٨٫٣١، مقابل خسائر بلغت ٢٠٢٠التسعة أشھر األولى من جنیھ خالل 

وق ، مع األخذ في االعتبار حق٢٠١٩ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من 
ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر  ١٩٥٫٣٣األقلیة.وارتفعت إیرادات الشركة إلى 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ١٧٠الماضي، مقابل إیرادات قدرھا 
 ٥١٫٩٣ى مستوى األعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة .وعل٢٠١٩

 ٢٠٫٥٥ملیون جنیھ في فترة التسعة أشھر األولى من العام الجاري، مقابل 
  ملیون جنیھ خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.

  من أسھم "أمان" لصالح البنك األھلي المصري %٢٤"رایة" تعلن بیع 

قیع عقد بیع جزء الستثمارات المالیة، عن توأعلنت شركة رایة القابضة ل
من أسھم شركة أمان لتكنولوجیا الخدمات المالیة غیر المصرفیة 

، لصالح البنك األھلي -تابعة -لیكترونیة والمدفوعات اال
المصري.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم الخمیس، أنھ تم 

بالمائة  ٢٤ان" بما یمثل ملیون سھم من أسھم "أم ٩التوقیع على عقد بیع 
جنیھ  ٥٣٫٣٣من رأس مال الشركة لصالح البنك األھلي المصري، بقیمة 

بلغ النقدي لشراء األسھم.یشار أن رایة القابضة  للسھم الواحد والذي یمثل الم
ملیون جنیھ، مقابل خسائر  ٥٣٫٦٩حققت صافي خسائر خالل الفترة بلغ 

رة من العام الجاري، مع األخذ ملیون جنیھ خالل نفس الفت ٥٨٫١٦بلغت 
في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات النشاط خالل فترة التسعة 

 ٦٫٥١٨ملیار جنیھ، مقارنة بـ ٧٫٥٥م الجاري إلى أشھر األولى من العا
ملیار جنیھ خالل الفترة ذاتھا من العام السابق لھ.وعلى مستوى أعمال 

سائر خالل الفترة مسجلة خسائر بنحو الشركة المستقلة، تحولت الشركة للخ
ملیون جنیھ في الفترة  ١٣٦٫٣ملیون جنیھ، مقابل أرباح بقیمة  ٣٦٫٨٧

  م الماضي.المقارنة من العا

بي إنفستمنتس" توافق على بیع حصتھا في "بیارد أس إي" بقیمة "
 ملیون جنیھ ١٩

وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، على بیع كامل حصة 
بالمائة من إجمالي أسھم  ٦٠لشركة في شركة بیارد أس إي والبالغة ا

ملیون  ١٩الشركة للشریك الرئیسي األخر في شركة بیارد بإجمالي مبلغ 
جنیھ على دفعات.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم الخمیس، إن 

 ٩٫٥لقیمة الدفتریة الستثمارات الشركة في بیارد أس إب تبلغ صافي ا
ً للقوائم المالیة للشركة في الربع الثالث للعام الملیو مالي ن جنیھ، طبقا

الحالي.وحققت شركة بي انفستمنتس القابضة خالل التسعة أشھر األولى 

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

   ٩٫٩٦    ٢١٫٢٠  اسیوط االسالمیة للتجارة
   ٩٫٩٤    ١٢٫٦١  مصر للفنادق

  ٩٫٩٠    ٧٫٣٣  رایة
  ٩٫١٦    ٧٫١٥  مدینة االنتاج االعالمى

  ٧٫٧٨    ٨١٫٤٩  تثمار والتمویلالسعودیة المصریة لالس

 

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

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 
  المالیة

 ٩٫٨٩    ٧٫٢٠- 

لالستثمار واالوراق القاھرة الوطنیة 
 المالیة

 ٩٫٤٠    ٦٫٦٥- 

 -٩٫٣٦    ٥٫٢٣  روبكس
 -٩٫٠٥    ١٨٫٩٠   وادي كوم إمبو

 -٨٫٦٥    ١٩٫٠١  مصر للزیوت والصابون

  

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

  ٥٩٫٢٠    ٦٧،٧٥٨،٥٤٤  البنك التجاري الدولي
  ٥٫٠٤    ٥٩،٢١٤،٥٠٨  فارماإبن سینا 

  ٣٫٢٣    ٥٢،٢٤٤،١٨٤  لیفت سالب مصر
  ٤٫٦٤    ٤٥،٨٤٢،٥٣٦  مستشفي كلیوباترا

  ٩٫١٥    ٤٢،٨٣٨،٠١٢  االسماعیلیة للدواجن

  

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

  ٠٫٥٥    ٤٩،٨٩٤،٦٨٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ٠٫٦٥    ٤٦،٧٤٥،٢٩٧  العربیة لالستثمارات

  ١٫١٥    ٢٧،٩٤١،٧٥٠  عامر جروب
  ٠٫٥٨    ٢٤،٥٢٣،٦٦٢  العبوات الطبیة

  ١٫٧١    ٢٢،٢٠٧،٢٠٦  الوادى

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ً بلغت ٢٠٢٠من  ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى  ١٥٣٫٥٥، أرباحا
 ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من ١٤٢٫٧٤بتمبر، مقابل أرباح بلغت س

كة ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات الشر٢٠١٩
ملیون  ٢٧٫٦٩ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٣٨٫٠٧خالل الفترة إلى 

جنیھ بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى أساس ربعي، حققت الشركة 
ً بلغت  ي، مقابل ملیون جنیھ خالل الربع الثالث من العام الجار ٣٠٫٩أرباحا
لماضي.وعلى ملیون جنیھ بالربع المقارن من العام ا ٣٧٫٤أرباح بلغت 

ً بلغت  ملیون ١٠٦٫٣٥مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا
 ٦٣٫٥، مقابل أرباح بلغت ٢٠٢٠جنیھ خالل التسعة أشھر االولى من 

  .٢٠١٩یون جنیھ بالفترة المقارنة من مل

ً للمشاركة  ١٦٩٥طرح  "مصر الجدیدة لإلسكان" تدرس في فدانا
  "ھلیوبارك"

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر، من حیث المبدأ 
ً في ھلیوبارك  ١٦٩٥على البدء في دراسة طرح قطعة أرض مساحتھا  فدانا

العقاریین.وقالت الشركة في بیان لبورصة للمشاركة مع أفضل المطورین 
مجلس فوض العضو المنتدب والرئیس التنفیذ مصر الیوم الخمیس، إن ال

خصصة إلعداد كراسة الشروط الالزمة للمشاركة في مخاطبة المكاتب المت
ً لعرض النتائج على مجلس اإلدارة.وحققت الشركة خل ال الربع  تمھیدا

ملیون جنیھ  ٤١٫٢٣، خسائر بلغت ٢٠٢١-٢٠٢٠األول من العام المالي 
 ٢٩٫٣٩بر الماضي، مقابل أرباح بلغت خالل الفترة من یولیو إلى سبتم

نة من العام المالي الماضي.وتراجعت إیرادات ملیون جنیھ في الفترة المقار
ملیون جنیھ  ٢٤٨٫١٨ملیون جنیھ مقابل  ٣٨٫٣٣الشركة خالل الفترة إلى 

  مالي الماضي.بالفترة المقارنة من العام ال

وبة للشركة بقیمة فودیكو: الرقابة المالیة قدرت بعض المخالفات المنس
  ملیون جنیھ ١٫٤٩

استعرضت شركة اإلسماعیلیة الوطنیة للصناعات الغذائیة (فودیكو)، آخر 
مستجدات تصالحھا في بعض المخالفات مع الھیئة العامة للرقابة 

ر الیوم الخمبس، أن الھیئة المالیة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مص
تصالح بعض المخالفات المنسوبة للشركة العامة للرقابة المالیة قامت بتقدیر 

ملیون جنیھ.وقالت إن مجلس  ١٫٤٩طة بقیمة وآخرین من المجموعة المرتب
إدارة الشركة سوف یقوم باتخاذ مایلزم في ھذا الشأن. وكشفت القوائم المالیة 

أشھر  ٩یة الوطنیة للصناعات الغذائیة، عن أول المعدلة لشركة اإلسماعیل
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ١٣٫٧٢٣حقیق ربح بلغ من العام الحالي،ت

ملیون جنیھ خالل نفس  ٧٫٥٥بر الماضي، مقابل خسائر بلغت نھایة سبتم
الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل التسعة أشھر 

ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ٣٧٫٣٨اري إلى األولى من العام الج
  ھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.ملیون جنی ٤٩٫٤١

  

  

  

  

  

 

مستشفى كلیوباترا تعلق على قرار حمایة المنافسة بشأن 
  "أالمیدا"االستحواذ على 

ً بالملف الكامل  أكدت شركة مستشفى كلیوباترا، أنھا لم تتقدم رسمیا
واذ على كامل أسھم مجموعة بشأن توقیع اتفاقیة مشروطة لالستح

أالمیدا ھیلتكیر جروب، إلى جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات 
وقالت الشركة، في بیان لبورصة مصر الیوم الخمیس، .یةراالحتكا

ً بكافة النقاط  أنھا بصدد تجھیز وإعداد الملف الكامل للطلب مشموال
یة والدراسات المطلوبة لتقدیمھا ومناقشتھا مع جھاز حما

المنافسة.وأوضحت أن االتفاقیة مشروطة باستیفاء كافة الموافقات 
ارة الصحة المطلوبة من الجھات الحكومیة والرقابیة من بینھا وز

منافسة والھیئة العامة للرقابة المالیة وكذلك والسكان وجھاز حمایة ال
الجمعیة العامة للشركة.وكان جھاز حمایة المنافسة؛ أصدر مساء 

ًا بعدم منح الموافقة على استحواذ مجموعة األربعاء،  ا مبدئیّ قرارً
كلیوباترا على مجموعة أالمیدا للرعایة الصحیة، لوجود مؤشرات 

ً سلبًیا على ب قطاع الرعایة الصحیة في إحداث الصفقة تأثیرا
مصر.وأكد الجھاز، أن القرار یأتي في ضوء حرص الجھاز على 

مستشفیات في مصر، وما قد منع إنشاء كیانات احتكاریة في سوق ال
یتبع ذلك من إضرار بالرعایة الصحیة للمواطن المصري ورفع 

ثار السلبیة المحتملة كذلك أسعارھا.وبین الجھاز، أنھ من ضمن اآل
رصدھا أن یؤدي االستحواذ إلى سیطرة شركة كلیوباترا على التي 

في  الكفاءات الطبیة من األطباء واألطقم الطبیة المختلفة، والتحكم
أجورھم لعدم وجود بدیل أو منافس قوي یمكن االستعاضة بھ عن 

فسیھا شركة كلیوباترا في حال قیامھا باالستحواذ على أقرب منا
لصحیة.یشار أن مستشفى كلیوباترا، وھي شركة أالمیدا للرعایة ا

أعلنت توقیع اتفاقیة مشروطة لالستحواذ على مجموعة أالمیدا 
دا) في مصر، واندماج تشغیل ھیلثكیر جروب (شركة أالمی

المستشفیات والمراكز الطبیة.وقالت إن شركة أالمیدا إماراتیة تمتلك 
ً من المستشفیات والوتدیر من خالل شركاتھا  مراكز التابعة، عددا

الطبیة في مصر، منھا مستشفى السالم الدولي في المعادي، ودار 
نصر، والسالم  الفؤاد في السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدینة

ً بلغت  الدولي في القطامیة.وحققت شركة مستشفى كلیوباترا، أرباحا
، ٢٠٢٠ھیة في سبتمبر ملیون جنیھ خالل التسعة أشھر المنت ١٨٢

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ١٦٩٫٩بلغت مقابل أرباح 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادات ٢٠١٨

الشركة خالل التسعة أشھر األولى من العام الجاري األنشطة لدى 
ملیار جنیھ في  ١٫٢٨ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ١٫٣٧إلى 

ستوى األعمال المستقلة، فقد المقارنة من العام السابق.وعلى م الفترة
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل التسعة أشھر  ١٣٩٫٥حققت الشركة أرباحا
ملیون جنیھ  ١٣٧٫٠٨ابل أرباح بلغت األولى من العام الجاري، مق

  .٢٠١٨بالفترة المقارنة من 



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
أشھر تنتھي  ٣البناء الحكومة المصریة تقرر مد التصالح في مخالفات 

  في مارس

وافق مجلس الوزراء المصري، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء 
ً لقانون أشھر، بصورة نھائیة، لت ٣لمدة  نتھي آخر مارس المقبل، وذلك طبقا

ب بیان للحكومة التصالح في بعض مخالفات البناء، والئحتھ التنفیذیة.وبحس
 ٣٠رار "على أن یُسدد المتقدم للتصالح صادر الیوم الخمیس، تضمن الق

بالمائة من قیمة للتصالح، كجدیة تصالح، إذا قام بالسداد في شھر ینایر 
بالمائة إذا قام بالسداد في شھر فبرایر،  ٣٥نما یُسدد المقبل".وأضاف "بی

ً من  ٤٠و  ٢٥بالمائة إذا قام بالسداد في شھر مارس المقبل، وذلك بدال
قرارھا لمن سدد جدیة التصالح خالل األشھر الماضیة". ائة التي سبق إبالم

جاء ذلك خالل االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء المصري عقد الیوم 
  المصدر: مباشرئاسة مصطفى مدبولي.الخمیس بر

منذ  %٦٩٫٥"شباب األعمال": عدد السیاح الوافدین إلى مصر انخفض 
  بدایة العام

قال محمد قاعود رئیس لجنة السیاحة والطیران بالجمعیة المصریة لشباب 
  ٢٠٢٠األعمال، إن عدد السیاح الوافدین إلى مصر انخفض منذ بدایة 

ً إلى أن مصر استقبلت بالمائة منذ بد ٦٩٫٥بنسبة  ملیون  ١٣ایة العام، منوھا
س، .وأضافت محمد قاعود، في بیان صادر الیوم الخمی٢٠١٩سائح خالل 

بالمائة منذ بدایة  ٦٧٫٢أن إیرادات القطاع السیاحي تراجعت كذلك بنسبة 
العام.وأكد أن تقریر وكالة األمم المتحدة المتخصصة للسیاحة توقع حدوث 

.یشار أن ٢٠٢١لسیاحي بحلول النصف الثاني من عام انتعاش للقطاع ا
ت لجنة السیاحة والطیران بالجمعیة المصریة لشباب األعمال، أصدر

ً، حیث  ً و خارجیا تقریرھا السنوي لمجمل أعمال القطاع السیاحي داخلیا
رصد التقریر كافة المتغیرات التي طرأت على القطاع السیاحي بمختلف 

ونا والتي بدأت مع تفشي فیروس كورونا بووھان مجاالتھ جراء جائحھ كور
لى نھایة العام  الماضي، والتزال مستمرة إلى اآلن.واستند التقریر ع

اعتبرھا ، والتي ٢٠٢٠متابعات أجرتھا اللجنة مع جھات دولیة عدیدة خالل  
ً منذ  ً و خارجیا التقریر في تفاصیلھا األسوأ على القطاع السیاحي داخلیا

شھد انخفاض نسبة الوافدین الدولیین  ٢٠٢٠سنوات.وأوضح محمد قاعود، أن 
 ٩٠٠ب في  خسارة  األولى، مما تسببالمائة  بالعشرة شھور  ٧٢بنسبة بلغت 

ً.وتا بع "التراجعات التي طرأت على ملیون سائح  بین شھري ینایر وأكتوبر عالمیا
ملیار دوالر  بعائدات الصادرات  ٩٣٥القطاع السیاحي تسببت في خسائر  تقدر بـ 
 ٢٠٠٩أضعاف الخسارة في عام  ١٠من السیاحة الدولیة، وھو ما یعد  أكثر من 

  المصدر: مباشر ادیة العالمیة".تحت تأثیر األزمة االقتص

ارة التجارة بشأن بدء تحقیقات قرارات لوز ٤الوقائع المصریة تنشر 
   مكافحة اإلغراق

إعالنات لوزارة التجارة والصناعة  بشأن بدء  ٤نشرت الوقائع الرسمیة الخمیس 
الرسمیة، إجراءات تحقیقات مكافحة اإلغراق .ویشمل اإلعالن األول وفق الوقائع 

 بدء إجراءات تحقیق مكافحة اإلغراق ضد الواردات المغرفة من صنف قطاعات
الیو بي  في سي ذات منشأ أو المصدرة من تركیا،.ویشمل اإلعالن الثاني  التحقیق 
في صنف البولي كلورید الفینیل ذات المنشأ أو المصدر من الوالیات المتحدة 

قیق في صنف الجبن اإلیدام والجودة ذات األمریكیة.وبشمل اإلعالن الثاني التح
الن الرابع على صنف اقطاب لحام  المنشأ أو المصدرة من ھولنداویرتكز اإلع

مكسوة للحام بالقوس الكھربائي من عادیة ذات منشأ أو المصدرة من الصین 
  المصدر: المالوتركیا.

  

ملیون یورو لدعم  ٤٢٥"االستثمار األوروبي" یقرض بنك مصر 
   التي تأثرت بكورونا الشركات

 ٤٢٥ أعلن بنك االستثمار األوروبي، عن توفیر خط ائتماني بقیمة
ملیون یورو لحساب بنك مصر، وذلك لدعم الشركات المصریة 
الصغیرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بوباء فیروس كورونا ، ولتعزیز 
قدرتھا علي التعافي االقتصادي من آثار الوباء العالمي.وأوضح بنك 
االستثمار األوروبي، أن خط االئتمان یمول المشروعات االستثماریة 

ك احتیاجات رأس المال العامل في القطاعات اإلنتاجیة الجدیدة، وكذل
والخدمیة، وھو ما یسھم في الحفاظ على النمو اإلقتصادي وخلق فرص 
عمل بما یسھم في تخفیف األثر االقتصادي واالجتماعي ألزمة فیروس 

حسب وكالة أنباء الشرق األوسط.وأضاف أن ذلك یأتي في كورونا، ب
أو استجابة أوروبا الموحدة ألزمة كورونا  إطار مبادرة "فریق أوروبا"

في دول الشراكة مع االتحاد األوروبي. ویتوافق التمویل مع األھداف 
التي ینص علیھا تفویض اإلتحاد األوروبي لبنك اإلستثمار األوروبي 

).كما ٢٠٢٠-٢٠١٤الخارجي خالل الفترة (والخاص باإلقراض 
د األوروبي والتي تم النص یتوافق مع محاور التعاون بین مصر واالتحا

-٢٠١٧علیھا في اإلعالن المشترك لالتحاد األوروبي لمصر للفترة 
. ویتماشي التمویل مع أولویات الشراكة بین مصر واالتحاد  ٢٠٢٠

ع الخاص مع التركیز على األوروبي ألنھ یھدف إلي دعم تنمیة القطا
قتصاد وخلق الشركات الصغیرة والمتوسطة وزیادة القدرة التنافسیة لإل

فرص العمل ودعم الشمول المالي.من جانبھا، قالت فالفیا باالنزا مدیرة 
العملیات لدول الجوار ببنك االستثمار األوروبي، إن البنك یعزز شراكتھ مع 

صري للتوسع في تمویل المشروعات بنك مصر لدعم استراتیجیة البنك الم
یأتي في وقت تحتاج  الصغیرة والمتوسطة.وأكدت أن خط االئتمان الجدید

الشركات الصغیرة والمتوسطة إلى دعم قوي للتغلب على التحدیات التي 
فھذه الشركات ھي األكثر عرضة للتأثر بسبب  ١٩-فرضتھا جائحة كوفید 

ستیان برجر سفیر االتحاد األوروبي األزمة التي تضرب العالم. فیما قال كر
لحجم فرص عمل وتضیف لدى مصر "تخلق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا

ا أثناء تقدیم المنتجات والخدمات التي یحتاجھا الناس. خالل ھذه  ً قیمة وابتكار
األوقات الصعبة تحتاج الشركات أكثر من أي وقت مضى إلى الحصول على 

من البنوك. وأضاف " في شھر ابریل الماضي أطلق التمویل واالئتمان المیسر 
اء ومؤسسات التمویل األوروبیة مبادرة االتحاد األوروبي مع الدول األعض

فریق أوروبا لدعم الدول الشریكة في التعامل مع اآلثار التي یفرضھا الوباء ، 
بما في ذلك تأثیراتھ االجتماعیة واالقتصادیةط.وأكد عاكف المغربي نائب 

مجلس إدارة بنك مصر، أن توقیع ھذه االتفاقیة یھدف إلى مساعدة رئیس 
بشكل رئیسي الشركات الصغیرة والمتوسطة في أداء الشركات الوطنیة 

األنشطة المختلفة ، ال سیما في ضوء تداعیات أزمة فیروس كورونا. وأوضح 
بالمائة من إجمالي  ٢٠أن تمویل لقطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة بلغ 

حفظة التمویل، والذي یأتي ذلك تماشیا مع توجیھات البنك المركزي المصري م
لدولة للنھوض بالقطاع من أجل تحسین المؤشرات االقتصادیة ودفع وجھود ا

معدالت التنمیة االقتصادیة والترویج للمنتجات المحلیة وخفض فاتورة 
ا بتقدی م الدعم المالي االستیراد.كما أكد عاكف المغربي أن بنك مصر مھتم أیضً

أكثر لقطاع الشركات الصغیرة والمتوسطة عبر شبكة فروعھ التي تصل إلى 
فرع في جمیع أنحاء جمھوریة مصر العربیة. ویقترن ذلك بسعي  ٧٠٠من 

البنك لتوفیر آلیات تمویلیة ممیزة تلبي االحتیاجات التمویلیة لكافة المشاریع في 
یة مما ینعكس في النھوض باالقتصاد كافة قطاعات األنشطة االقتصادیة والخدم

ملیار یورو لدعم  ٣٫٩ألوروبي ، قدم بنك االستثمار ا ٢٠١٥الوطني.ومنذ عام 
عملیة ،  ١٥الشركات المصریة الصغیرة والمتوسطة والشركات من خالل 

  المصدر: مباشروھو ما یمثل حوالي ثلث محفظة البنك في مصر. 



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة
» بایدن«االتحاد األوروبي یدین التعریفات األمریكیة الجدیدة ویطالب 

  بحل سریع
حاد األوروبي عن استیائھ من التعریفات األمریكیة الجدیدة على أعرب االت

سلع أوروبیة في ضوء نزاع الطرفین بسبب المساعدات الحكومیة 
عرقلت وأكدت بروكسل أن واشنطن ھي من ”.بوینج”و” إیرباص”لـ

المحادثات الجاریة بشأن ھذا الصدد، مشیرة إلى أنھا ستسعى لحل الخالف 
االتحاد “وأضافت: ”.جو بایدن“ریكي المنتخب مع إدارة الرئیس األم

األوروبي سیتعامل مع اإلدارة األمریكیة الجدیدة في أقرب وقت ممكن 
وقررت واشنطن ”.لمواصلة ھذه المفاوضات وإیجاد حل دائم للنزاع

ربعاء فرض رسوم جمركیة إضافیة على منتجات فرنسیة وألمانیة على األ
ً بسبب المساعدات المقدمة  ١٦خلفیة النزاع المستمر منذ نحو  عاما

  المصدر: أموال الغدلشركات صناعة الطائرات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  8,723.00  -0.43% السعودیة

 DFMGI 2,492.00  -1.03%  دبي
 ADI 5,062.00 0.33% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,546.04  -0.07% الكویت

 BSEX 1,489.78 0.92% البحرین
 GENERAL 10,436.00 -0.94% قطر

 MASI 11,287.00 0.68% المغرب
 TUN20 6,843.00 -0.61% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  30,606.00 0.65% أمریكا
 S&P 500  3,756.07  0.64% أمریكا

 NASDAQ 12,888.28 0.14% مریكاأ
 FTSE 100  6,461.00 -1.45% لندن
 DAX 13,335.68  1.59% أمانیا

 Nikkei 225  27,444.17  -0.45% الیابان
 %0.10 1,898.44 سعر األوقیة (دوالر)الذھب 

 %0.33 51.80  البرمیل خام برنت (دوالر)
   %0.25  48.52 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  ت التغطیةالشركات تح

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.  %0.6-  4.05  احتفاظ  3,634.5  4.07  كیما –الصناعات الكیماویة المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %58.2  16.86  شراء  5,791.2  10.66  شركة حدید عز
  1.1  1.1  17.2  10.1 %6.6- 9.60  احتفاظ 320.9 10.28  ایجیترانس –المصریة لخدمات النقل 

 5.9 4.2 27.3 24.8 %17.1- 1.35  احتفاظ 1,809.0 1.63  شركة سبید میدیكال
 0.4 0.4 5.6 3.9 %39.0 9.45  شراء 4,522.7 6.80  النساجون الشرقیون

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  التوزیعتاریخ   تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ال یوجد توزیعات أسھم مجانیة للشھر الحالي
 

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

  ٠٣/٠١/٢٠٢١  ٢٩/١٢/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٩٠٠  ھرة للخدمات التعلیمیةالقا
  ١١/٠١/٢٠٢١  ٠٥/٠١/٢٠٢١  جنیھ للسھم ٠٫٧٧٦١٩٩٦٩٣٠  والبضائعاالسكندریة لتداول الحاویات 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

٠٣/٠١/٢٠٢١  
مجموعة جى . أم . سى 

تجاریة لالستثمارات الصناعیة و ال
  المالیة

السادس من المنطقة الصناعیة األولى مدینة  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  ٢٨االستیراد بالعنوان الكائن فى بقاعة شركة النصر للتصدیر و   غیر عادیة  االصول

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

غیر و عادیة  والصلب المصریةالحدید   ١١/٠١/٢٠٢١
  عادیة

الطلبمات بجاردن سیتي بالقاھرة و بتقنیة الفیدیو ش  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  داولكمیة الت

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  
البنك التجاري الدولي  

 ((مصر
COMI 59.20 0.08 28.67- 1,144,818 67,758,544 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
13.10 0.31 13.36- 1,175,221 15,328,552 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصریة الكویتیة
1.02 0.00 20.93- 301,049 304,983 1.38 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
14.40 -1.03 14.08- 1,002,287 14,662,895 17.50 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.50 -1.37 19.75- 1,283,694 8,436,927 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كلیوباترا
4.64 -4.72 20.27- 9,630,191 45,842,536 6.30 3.78 3.23% 

 SWDY  السویدى الیكتریك
9.71 -1.22 13.38- 2,145,672 21,045,282 11.80 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
12.00 1.44 17.65 3,396,466 40,522,756 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ا فارماابن سین
5.04 -3.82 46.95- 11,637,941 59,214,508 8.54 4.86 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
14.25 -1.79 2.67 372,502 5,458,629 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
5.90 -2.16 31.40- 604,727 3,586,394 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB اجریكول مصر بنك كریدي
29.05 -1.46 33.22- 94,372 2,738,716 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سودیك
14.80 0.48 11.87 225,791 3,351,025 15.50 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.79 -0.79 21.69- 1,648,704 6,290,984 4.92 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
8.90 0.00 39.46- 172,354 1,534,346 15.75 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
6.08 1.16 73.98- 3,313,899 20,224,906 8.09 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
6.80 -2.02 35.85- 3,029,580 20,746,698 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.39 3.75 21.08- 11,849,976 16,159,554 1.79 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.44 -0.90 41.67- 9,748,339 14,004,699 2.50 0.81 1.12% 

 SKPC سیدى كریر للبتروكیماویات
9.23 -3.25 3.13 2,975,038 27,687,350 9.93 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 مارات المالیةلألستث

PIOH 
3.98 1.79 24.33- 6,842,252 27,492,328 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.30 -0.18 12.93- 3,191,091 10,605,015 3.79 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.35 -1.26 17.25- 4,344,670 10,306,993 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.83 -2.23 26.82- 316,158 1,548,358 7.10 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
10.66 -4.05 3.50 1,344,204 14,428,035 11.35 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.55 -0.90 1.66 49,894,680 27,737,002 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
14.07 -2.63 84.89 503,385 7,205,500 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
3.26 -1.51 46.85 3,262,051 10,634,274 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.68 -2.09 3.67- 18,494,503 31,404,316 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
2.52 0.40 13.51 4,495,321 11,517,998 3.38 0.87 0.19% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات إلى التقریر ھذا یستند
 وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة آلراءوا 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
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