
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٥/٠١/٢٠٢١  
  

ول السنة  التغير اليومي  قيمة المؤشر  مؤشرات السوق ٔ   ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (    التغيرمن ا

ي جي اكس  ٔ   ▼  %0.29-  %0.29-  10,813.78 ٣٠ا

 

ي جي اكس  ٔ   ▼  %0.05-  %0.52-  2,234.15  ٥٠ا

ي  ٔ   ▼  %0.08-  %0.80-  2,143.51  ٧٠اكس جي ا

ي جي اكس  ٔ   ▼  %0.03-  %0.00  3,096.85  ١٠٠ا

  ▲  %0.44  %0.16  1,052.75  مؤشر النيل

  عناوین االخبار
  :نسبة تغطیة المرحلة األولى لالكتتاب  %٨١٫١البدر للبالستیك

  في زیادة رأس المال

  سمیة الوطنیة" یقترح تجزئة القیمة االمجلس إدارة "الشرقیة
  قرشاً  ٥٠للسھم إلى 

  المصریة لالتصاالت توقع اتفاقیة مع "جوجل العالمیة" لتقدیم
نة ّ   خدمات دولیة مؤم

  تابعة لـ"سي أي كابیتال" تنتھي من الطرح العاشر لسندات
  ملیار جنیھ ٢٫٧توریق بقیمة 

 من أسھمھا %٩٠تتلقى عرضاً لشراء  تابعة لمصرف أبوظبي  

 مشروع تحول رقمي في مصر  "قطاع األعمال": ننفذ أضخم
  الشرق األوسطو

  ا على ً وزیر المالیة: االقتصاد المصري مستقر.. ومازال قادر
  »كورونا«مواجھة 

  ملیار  ١٫١إلى  %٦صادرات الصناعات الھندسیة ترتفع بنسبة
  دوالر من یولیو لنوفمبر

 تحصل على حق امتیاز للتنقیب في المناطق  إكسون موبیل
  البحریة المصریة

 ٣٠ي یمد العمل بمبادرة دعم العمالء المتعثرین حتى ركزالم 
  یونیو

  على مكاسب ٢٠٢٠القطاع الصناعي بمنطقة الیورو ینھي  

  

  

  (ملیون جنیھ)المستثمرین تعامالت صافي   

  

 

االسھم التي لم   انخفض سعرھااالسھم التي   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  یتغیر سعرھا

  ١٠  ١٣٧  ٥٣  

    

  مستثمرینع الانوا  
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  أخبارالشركات المقیدة
نسبة تغطیة المرحلة األولى لالكتتاب في زیادة  %٨١٫١البدر للبالستیك: 

  رأس المال

األولى في االكتتاب بزیادة  أعلنت شركة البدر للبالستیك، نتیجة المحرلة
رأسمال الشركة.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، 

المرحلة األولى لالكتتاب في زیادة رأسمال البدر للبالستیك، أسفرت عن أن 
ئة.وكانت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بالما ٨١٫١٢نسبة تغطیة بلغت 

زیادة رأس المال المصدر والمدفوع من وافقت في یولیو الماضي، على 
ھ عن ملیون جنی ٧٫٦٥ملیون جنیھ، بقیمة  ١١٫٤٧ملیون جنیھ إلى  ٣٫٨٢

 ٥٠طریق االكتتاب لقدامى المساھمین بواقع سھمین لكل سھم، بقیمة اسمیة 
ً للسھم الواحد، ب اإلضافة إلى قرش مصاریف إصدار للسھم الواحد.كما قرشا

ً عن السھم األصلي في وافقت على إمكانیة تداول  حق االكتتاب منفصال
عدم تغطیة  أیام في حالة ٥الزیادة، فضالً عن فترة اكتتاب أخرى لمدة 

االكتتاب في الفترة األولى وتحدید المواعید.وحققت الشركة خالل التسعة 
ملیون جنیھ خالل الفترة من  ١٫٣٥، خسائر بلغت ٢٠٢٠أشھر األولى من 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة  ٢٫٠٧ل خسائر بلغت ینایر حتى سبتمبر، مقاب
ملیون جنیھ،  ١٫٢٣.وارتفعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٩من 

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من العام  ١٫٠٣مقابل إیرادات بلغت 
  المصدر: مباشرالماضي.

ى مجلس إدارة "الشرقیة الوطنیة" یقترح تجزئة القیمة االسمیة للسھم إل
  قرشاً  ٥٠

القیمة  وافق مجلس إدراة شركة الشرقیة الوطنیة لألمن الغذائي، على تجزیة
ً من  ٥٠صبح أسھم لی ١٠الشركة على االسمیة لسھم  ً بدال جنیھات،  ٥قرشا

مع دعوة الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة لالنعقاد. وأضافت الشركة في 
بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، أن المجلس قرر كذلك تأجیل النظر في 

الجمع بین منصب رئیس ) من قواعد القید بشأن حظر ٦تنفیذ المادة رقم (
ضو المنتدب أو الرئیس التنفیذي للشركة حتى جلس اإلدارة ومنصب العم

انعقاد الجمعیة العامة العادیة القادمة وانتخابات مجلس اإلدارة بھا.یشار إلى 
ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر  ١١٫٨٢أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

جنیھ خالل ألف  ٨٨٠٫١٦ائر بقیمة إلى نھایة سبتمبر الماضي، مقابل خس
من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة خالل التسعة أشھر نفس الفترة 

ملیون جنیھ خالل  ٢٩٫٣ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ١٨٫٦٩لتسجل 
  المصدر: مباشر النفس الفترة من العام الماضي.

لتقدیم خدمات المصریة لالتصاالت توقع اتفاقیة مع "جوجل العالمیة" 
نةدولیة مؤ ّ   م

)، أول مشغل اتصاالت متكامل ETELوقعت شركة المصریة لالتصاالت (
في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابالت البحریة في منطقة الشرق األوسط 
وأفریقیا، اتفاقیة مع شركة جوجل العالمیة.وأوضحت الشركة في بیان صادر 

ة الخاصة ات عبور للحركة الدولیالیوم، أنھ یتم بموجب االتفاقیة تقدیم خدم
)، والتي تعد IP Layerلى مستوى بروتوكوالت اإلنترنت (بشركة جوجل ع

األولى من نوعھا في مجال خدمات العبور، من خالل الشبكة الدولیة األرضیة 
للمصریة لالتصاالت عبر األراضي المصریة.وأضافت الشركة أنھ یتم 

بر البحر سعات دولیة ألوروبا ع بموجب االتفاقیة حصول شركة جوجل على
المملوك للشركة  TE Northسط على نظام الكابل البحري األبیض المتو

المصریة لالتصاالت.وأوضحت الشركة أنھا ستقوم من خالل ذلك المشروع 
بتوفیر أعلى مستویات الحمایة لحركة مرور البیانات الخاصة بشركة جوجل 

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

   ١٠٫٠٠    ٣٤٫٩٨  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
   ٩٫٩٩    ٣٨٫٤١  فوري

  ٩٫٩٩    ٨٫٧٠  إم تي أي
  ٩٫٩٨    ٤٨٫٦٩  اإلسكندریة -المركز الطبي الجدید 

  ٩٫٩٦    ٢١٫٢٠  اسیوط االسالمیة للتجارة

 

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

 -١٤٫٨٤    ١٤٫٠٠   اكرو مصر
 -١٢٫٢٧    ٢٫٤٣  العبوات الدوائیة المتطورة
 -١١٫١٥    ١٠٫٦٠  القاھرة للخدمات التعلیمیة

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 
  المالیة

 ٩٫٨٩    ٧٫٢٠- 

 -٩٫٧٠    ١٫٠٥  ثمار

  

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

  ٥٨٫٧٥    ٨٩،٣٩٧،٨١٦  البنك التجاري الدولي
  ٣٫٩٨    ٥٨،٠٤٥،٤٢٨  مدینة نصر لالسكان

  ٠٫٦٧    ٥٤،٥٣٥،٤٢٤  تالعربیة لالستثمارا
  ٨٫٧٠    ٤٧،٧٢٢،٣٨٨  إم تي أي

  ٣٨٫٤١    ٤٦،٧٢٥،٢٤٠  فوري

  

  أسھم من حیث كمیة التداول ٥أكبر 
  سعر االغالق  التداولكمیة   السھم  

  ٠٫٦٧    ٨٢،٥٩٥،٧٦٢  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٥٤    ٣٦،٥٤٢،٩٥٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ٠٫٧٦    ٣٢،٥٨٠،٣٤٠  بورتو القابضة
  ١٫١٥    ٣٠،٥١٤،٧٥٣  المصریین لالسكان

  ١٫٦٨    ٢٠،٩٨٦،٦٤٣  دایس

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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متوسط ة على البحر األبیض المن خالل محطات إنزال الكابالت البحری
والتي یتم ربطھا بعدة مسارات أرضیة عبر األراضي والبحر األحمر، 

المصریة، حیث تقوم الشبكة بإعادة توجیھ حركة مرور البیانات الدولیة 
الخاصة بشركة جوجل من مسار إلى آخر عند اللزوم بمرونة عالیة وبشكل 

البیان،  میلي ثانیة.وبحسب ٥٠ى تبادلي فائق السرعة في زمن توجیھ ال یتعد
المصریة لالتصاالت بتقدیم أعلى مستویات اإلتاحة للحركة تقوم الشركة 

 SLAالدولیة العابرة لشركة جوجل مع نظام متابعة جودة الخدمة المقدمة (
portal وتوفر الشركة المصریة لالتصاالت للمجتمع الدولي شبكات العبور.(

زمن نقل للبیانات للحركة الدولیة من خالل جمھوریة مصر العربیة بأقل 
وأقصر طرق الربط بین إفریقیا وآسیا وأوروبا من خالل موقع مصر 

 كذلك عملیات التطویر المستمرة التي تقومالجغرافي المتمیز في قلب العالم، و
بھا الشركة لتحدیث بنیتھا التحتیة، وقد عزز ذلك من وضع الشركة وجعلھا 

صاالت الدولیة على مر الشریك المفضل عالمیا للعدید من شركات االت
ً للبیان.ونوھت المصریة لالتصاالت بأنھا تعمل بشكل مستمر  السنین، وفقا

خالل  ھا التحتیة عبر مستویات متعددة، وذلك منعلى تطویر وتنویع بنیت
إنشاء المزید من محطات اإلنزال البحریة، باإلضافة إلى المزید من مسارات 

أنظمة وحلول شبكیة جدیدة من أجل  العبور، إلى جانب االستثمار في بناء
تلبیة الطلب العالمي المتزاید على السعات الدولیة والحفاظ على أعلى 

ت من حلولھا احة والحمایة، كما طورت المصریة لالتصاالمستویات اإلت
ً بمصر وصوالً  للتعددیة الشبكیة الممتدة عبر البحر األبیض المتوسط مرورا

  المصدر: مباشر إلى سنغافورة.

 من أسھمھا %٩٠تابعة لمصرف أبوظبي تتلقى عرضاً لشراء 

مصر، إن شركة اإلسكندریة الوطنیة  -قال مصرف أبوظبي اإلسالمي
ً من شركة زالدي  لالستثمارات المالیة، والتي یساھم فیھا البنك، تلقت عرضا

یفید رغبتھا ومستثمرین آخرین  Zaldi Capitalكابیتال لالستشارات المالیة 
كة.وأضافت الشركة في بالمائة من أسھم الشر ٩٠دم بعرض شراء في التق

بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، أن العرض تضمن رغبتھم في استمرار 
، وااللتزام بقواعد القید والشطب على أن قید الشركة بالبورصة المصریة

جنیھ للسھم.وأوضح البنك أنھ یساھم في  ٥٫٥٠یكون العرض المقدم بسعر 
بالمائة بشكل مباشر  ٨٤٫٩٩بالمائة، وبـ ٩٫٠٤بحصة مباشر بنسبة  الشركة

تسعة أشھر األولى وغیر مباشر.یشار إلى أن البنك حقق صافي ربح خالل ال
ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٨٤٤٫٢٦٥ من العام الماضي بقیمة

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفع صافي  ٩٦٧٫٠٣
ملیار  ٢٫٣٢ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٢٫٣٣٥نك من العائد إلى دخل الب

عمال المستقلة، تراجعت .وعلى مستوى األ٢٠١٩جنیھ في الفترة المقارنة من 
ملیون جنیھ، مقابل  ٨١٥٫٩٩ل التسعة أشھر لتسجل أرباح المصرف خال

.وحققت ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من  ٨٧١٫٧٨أرباح بقیمة 
أشھر من العام الجاري،  ٩كندریة الوطنیة لالستثمارات المالیة، عن أول اإلس

یر حتى نھایة سبتمبر الماضي، ملیون جنیھ منذ بدایة ینا ٥٫٩٣صافي ربح بلغ 
ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٤٢١٫٦١ر بلغت مقابل خسائ

ون ملی ٤٫٨٥الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر لتسجل 
ألف جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٣١٨٫٠٧جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل 

  المصدر: مباشر الماضي.

  

  

 

تابعة لـ"سي أي كابیتال" تنتھي من الطرح العاشر لسندات 
  ملیار جنیھ ٢٫٧توریق بقیمة 

 أعلنت شركة سي أي كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة، عن
تھاء من باالن -كوریولیس -قیام شركاتھا التابعة للتأجیر التمویلي 

ملیار جنیھ.وقالت  ٢٫٧طرحھا العاشر لسندات توریق بقیمة 
ركة في بیان لبورصة مصر، الیوم االثنین، إن الصفقة جاءت الش

كجزء من أنشطة التوریق السنویة المعتادة لجزء من محفظة 
ر مصادر تمویل بدیلة، باإلضافة التأجیر التمویلي للشركة لتوفی

لتوزیع المخاطر المحتملة، موضحة أنھ یتم استخدام عوائد الطرح 
لمساھمین ودعم معدالت النمو في خفض المدیونیة وتعزیز قاعدة ا

شرائج تمتد آلجال  ٤مسقبالً.وأوضحت أنھ تم طرح السندات على 
ً، وحصل اإلصدار على تصنیف ائتماني ٨٤، ٦١، ٣٧، ١٣  شھرا

AAو+AA و-AAوBBB  لشركة الشرق ً على التوالي وفقا
األوسط للتصنیف االئتماني وخدمة المستثمرین 

  الصدار كما یلي:"میریس".واستعرضت الشركة شرائح ا

ً وبعائد  ١٣ملیون جنیھ ألجل  ٥٧٦الشریحة األولى بقیمة  - شھرا
 ٠٫١٥بالمائة + ھامش  ٩٫٢٥متغیر قدره سعر الكوریدور 

  بالمائة.

ً وبعائد  ٣٧ملیار جنیھ ألجل  ١٫٢٧الشریحة الثانیة بقیمة  - شھرا
 ٠٫٣٠بالمائة + ھامش  ٩٫٢٥متغیر قدره سعر الكوریدور 

  بالمائة.

ً وبعائد  ٦١ملیون جنیھ ألجل  ٧٠٣الشریحة الثالثة بقیمة  - شھرا
 ٠٫٦٠بالمائة + ھامش  ٩٫٢٥متغیر قدره سعر الكوریدور 

  بالمائة.

ً وبعائد  ٨٤ألجل  ملیون جنیھ ١٦٣قیمة الشریحة الرابعة ب - شھرا
 ٠٫٨٠بالمائة + ھامش  ٩٫٢٥متغیر قدره سعر الكوریدور 

تال القابضة لالستثمارات بالمائة.وحققت شركة سي أي كابی
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى  ٣٣٠٫٧٧المالیة، صافي ربح بلغ 

نیھ ملیون ج ٣٨١٫٠٦نھایة سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 
 األقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر األولى من

ملیار جنیھ بنھایة سبتمبر، مقابل  ١٫٥١٩العام الجاري، لتسجل 
ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبالنسبة  ١٫٧٢

 ١٩١٫٧٥د ارتفعت أرباح الشركة لتسجل للقوائم المستقلة، فق
 ٩٤٫٣٩، مقابل أرباح بقیمة ٢٠٢٠ملیون جنیھ بنھایة سبتمبر 

  المصدر: مباشر .٢٠١٩ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من 

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
"قطاع األعمال": ننفذ أضخم مشروع تحول رقمي في مصر والشرق 

  األوسط

تھاء من تجھیز نموذج التطبیق لنظام ألعمال العام، االنأعلنت وزارة قطاع ا
 Enterprise Resource Planningتخطیط وإدارة موارد المؤسسات 

(ERP شركات قابضة، وھو ما یأتي في إطار التحول الرقمي  ٧) في عدد
ت للدولة المصریة، وخطة الوزارة للتحول الرقمي ومیكنة نظم العمل بالشركا

علوماتیة والمعاییر الرقمیة أحدث التقنیات الم التابعة باستخدام
بالمائة من  ٧٥العالمیة.وأوضحت الوزارة، الیوم االثنین، أن النموذج یمثل 

المقرر تطبیقھ في الشركات التابعة، حیث سیتم االنتھاء من التطبیق الكامل 
تمثل المرحلة ، والتي ٢٠٢١شركة تابعة في الربع األول من عام  ١٥لنحو 
الرقمي، بحسب بیان صادر الیوم.وأشارت إلى ى في مشروع التحول األول

ً االنتھاء من تجھیز مركز بیانات لشركات قطاع األعمال على  أنھ یجري حالیا
شبكة حوسبة سحابیة خاصة مؤمنة الستضافة التطبیقات التكنولوجیة 

مصر لألنظمة" مستخدم بالتعاون مع شركة "فایبر  ٢٥٠٠للشركات لخدمة 
"، وشركة "فودافون مصر".وأوضحت أن ذلك شركات مجموعة "بنیةإحدى 

یأتي فضالً عن تجھیز وتطویر البنیة التحتیة للشركات الستخدام نظام تخطیط 
موارد المؤسسات متزامنا مع تطبیق النظام في الشركات، وكذلك تزوید 

ً البدء في تدریب المستخدمین بأجھزة حاسب آلي جدیدة ومؤمنة.كما تم أیض ا
الشركات التابعة على تطبیقات نظام تخطیط موارد الكوادر الرئیسیة ب

المؤسسات، وكانت البدایة في شركات القابضة للصناعات الكیماویة.یشار 
ً  ١٣ما بین قابضة وتابعة في  ٦٣إلى أن مشروع التحول الرقمي یشمل  قطاعا

ً، ما یجعلھ یعد أضخم مشروع في مجال ت في  كنولوجیا المعلوماتمختلفا
عناصر رئیسیة ھي اإلنتاج، المبیعات،  ٦وسط.. ویتضمن مصر والشرق األ

المشتریات، الموارد البشریة، المخازن، المالیة.وكانت الوزارة قد بدأت مطلع 
في تطبیق مشروع التحول الرقمي لشركاتھا التابعة من خالل  ٢٠٢٠عام 

ً مع شركات عالمیة  ٢٠أكثر من  فت وساب ومحلیة ھي مایكروسوتعاقدا
ملیون دوالر، بعد اختیار  ٥٠ووادي النیل وآتوس ، باستثمارات  وفایبر مصر

تطبیقات نظم تخطیط موارد المؤسسات المزمع تطبیقھا عن طریق إجراء 
مناقصة تفصیلیة باحتیاجات الشركات المختلفة الختیار أفضل التطبیقات 

تطبیق أفضل للتطبیقات بتقدیم والمناسبة مع الزام الشركات المنتجة 
ات العالمیة التي تم تطبیقھا في مجال عمل شركات قطاع األعمال الممارس

العام.وفي سبیل تنفیذ المشروع تم اتخاذ العدید من اإلجراءات منھا، توحید 
اإلطار العام التنظیمي إلطار العمل في شركات قطاع األعمال العام والذي 

بأحد بیوت للعمل باالستعانة  واإلجراءات المنظمةتمثل في إعداد السیاسات 
الخبرة العالمیة في مجال االستشارات اإلداریة برایس وواتر ھاوس، وتمثل 
السیاسات واإلجراءات مرجعیة لرقمنة نظم العمل. وقد شارك في ھذا العمل 

من كوادر قطاع األعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار  ١٢٠٠
  المصدر: مباشرأشھر متصلة. ٣دة ا ورش عمل یومیة لمأشھر تخللھ ٧

 إكسون موبیل تحصل على حق امتیاز للتنقیب في المناطق البحریة المصریة

قامت شركة إكسون موبیل إیجبت (أبستریم) لیمتد بالمشاركة مع شركة ثروة 
للبترول بتوقیع اتفاقیة جدیدة مع الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة 

كیلومتر مربع  ٤٠٠٠من  ق امتیاز یغطي أكثرجاس)، للحصول على ح(ای
في منطقة "ستار" البحریة والتي تقع في المیاه اإلقلیمیة المصریة.وأضافت 
الشركة في بیان صادر الیوم األربعاء، أن إكسون موبیل إیجبت (أبستریم) 

تمتلك  بالمائة، بینما ٩٠لیمتد ستقوم بعملیات التشغیل، وتمتلك حصة تبلغ 
ائة، وتتضمن عملیات التشغیل إعادة بالم ١٠لبترول حصة شركة ثروة ل

  

ا على  ً وزیر المالیة: االقتصاد المصري مستقر.. ومازال قادر
  »كورونا«مواجھة 

أكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، أن االقتصاد المصري مستقر، 
ا على  ت أزمة فیروس كورونا مواجھة تداعیاومازال قادرً

المستجد.وقال إن التنفیذ المتقن لبرنامج اإلصالح االقتصادي والتعامل 
ا فى احتواء تداعیات أزمة  ، »كورونا«بمنھجیة استباقیة، ساعد كثیرً

، ضمن »بلومبرج«وتخفیف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت 
ا على مستوى  ً ام العالم خالل عاالقتصادات العشر األسرع نمو

ُسجل مصر ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي فى العالم بنسبة ٢٠٢٠ .وت
ًا لتقریر صندوق النقد الدولي، وخفض معدالت الدین %٣٫٦ ، وفق

، إلى نحو ٢٠١٧ /٢٠١٦في العام المالي  %١٠٨للناتج المحلي من 
فى العام المالي  %١٫٨، وتحقیق فائض أولى ٢٠٢٠بنھایة یونیھ  %٨٨

فت فى الدول الناشئة األخرى وغیرھا معدالت ي، بینما تضاعالماض
الدین والعجز وجاء نموھا بالسالب.وأضاف معیط فى لقائھ بالسفیر 
اإلیطالي بالقاھرة جامباولو كانتینى، أن الحكومة دخلت مرحلة 

بموقف أقوى مما كانت علیھ قبل عامین، مما یؤكد أننا » الجائحة«
ھدفاتنا المالیة واالقتصادیة وقد حققنا مستنسیر على الطریق الصحیح، 

قبل أزمة كورونا؛ مما جعل لدینا دوافع كثیرة الستكمال مسیرة 
اإلصالح والتطویر لتحسین مستوى المعیشة، ومواصلة جھود دعم 
القطاعین الصناعي والزراعي لتلبیة احتیاجات المواطنین خاصة فى 

ر، بیئة االستثماوأوضح حرص الحكومة على تحفیز ».الجائحة«ظل 
لتشجیع المستثمرین على التوسع فى أنشطتھم اإلنتاجیة؛ بما یُسھم فى 
جذب استثمارات جدیدة، وتوفیر المزید من فرص العمل.ولفت معیط 
إلى أننا نتطلع لتعزیز عالقات التعاون الثنائي بین مصر وإیطالیا، 

إلى  خاصة فى المجال االقتصادي، بما یخدم مصالح الشعبین، إضافة
خبرات الدولیة فى مكافحة فیروس كورونا المستجد.أشاد تبادل ال

جامباولو كانتینى السفیر اإلیطالي بالقاھرة ، بنجاح الحكومة المصریة 
فى التعامل اإلیجابي المرن مع أزمة كورونا، على النحو الذى حظى 
بإشادة المؤسسات الدولیة.وذكر  أن الحكومة اإلیطالیة تتطلع إلى 

ون الثنائي بین مصر وإیطالیا فى مختلف عالقات التعا تعزیز
المجاالت خاصة فى الجانب االقتصادي، وتبادل الخبرات فى مكافحة 

  المصدر: أموال الغدفیروس كورونا المستجد.

ملیار دوالر  ١٫١إلى  %٦صادرات الصناعات الھندسیة ترتفع بنسبة 
  من یولیو لنوفمبر

سة أشھر األولى ارتفعت صادرات الصناعات الھندسیة، خالل الخم
٪ بحسب ما أعلنھ المجلس ٦بنسبة  ٢٠٢٠/٢٠٢١من السنة المالیة 

التصدیري للصناعات الھندسیة.وقال بیان للمجلس إن صادرات 
ملیار دوالر  ١٫١١القطاع خالل الفترة من یولیو لنوفمبر سجلت 

الفترة العام المالى المنقضى ملیار دوالر في نفس  ١٫٠٥مقابل 
ف المجلس أن صادرات الصناعات الھندسیة .وأضا٢٠١٩/٢٠٢٠

ً في شھر نوفمبر، مسجلة  ملیون دوال مقارنة  ٢٢٩٫٦شھدت ارتفاعا
ملیون دوالر في نفس الشھر بالعام الماضي، وھو ما  ١٨٧٫٣بنحو 

یؤكد رؤیة المجلس للتحرك بالصادرات نحو الصعود خالل الفترة 
ادراتھا، كشف قبلة.وبشأن القطاعات الھندسیة التى ارتفعت صالم

، %١٨المجلس التصدیرى، أن مكونات السیارات ارتفعت بنسبة 
ووسائل النقل  %٢١، االجھزة المنزلیة بنسبة %٢١والكابالت بنسبة 



 

 

معالجة البیانات السیزمیة ثالثیة األبعاد في المنطقة.وقال عمرو أبو عیطة، 
المدیر العام لشركة إكسون موبیل إیجبت (أبستریم) لیمتد في مصر، إن تلك 

والتنقیب في مصر االتفاقیة الجدیدة تعزز من أنشطتنا في مجال البحث 
ُقدر التعاون المستمر مع الحكومة المصریة نطقة شرق المتوسط، وم نحن ن

وسعداء بحصولنا على ھذه الفرص في مصر.وأوضح أن منقطة "ستار" 
البحریة تقع بجوار شمال شرق العامریة البحریة بمنطقة الدلتا، وتؤكد 

البحث والتنقیب في  االتفاقیة الجدیدة على اھتمام شركة إكسون موبیل بأعمال
على اتفاقیتین للبحث  ٢٠٢٠یع الشركة ببدایة سنة مصر، وذلك بعد توق

والتنقیب في البحر المتوسط في منطقتي شمال مراقیا وشمال شرق العامریة 
البحریتین.وقد وقع تلك االتفاقیة كل من عمرو أبو عیطة و مجدي جالل، 

ازات الطبیعیة، و حسین رئیس مجلس إدارة الشركة المصریة القابضة للغ
فرغلي، رئیس مجلس إدارة شركة ثروة للبترول، تحت رعایة معالي وزیر 
البترول والثروة المعدنیة، طارق المال، وتعد تلك االتفاقیة امتداد للنجاح 
المستمر ولسجل األنشطة طویلة األمد التي تقوم بھا شركة إكسون موبیل في 

  المصدر: مباشر مصر.

 یونیو ٣٠لعمل بمبادرة دعم العمالء المتعثرین حتى المركزي یمد ا

أعلن البنك المركزي أمس األحد في خطاب دوري إلى البنوك العاملة في  
 ٣٠أشھر حتى  ٦السوق المحلیة مد العمل بمبادرة العمالء المتعثرین لمدة 

وجب یونیو المقبل، وھي المبادرة التي كان البنك المركزي قد أطلقھا بم
وما تبعھ من كتب دوریة مطلع  ٢٠١٩دوري الصادر في أواخر الكتاب ال

العام الماضي، والتي تنص على إلغاء العوائد المھمشة على مدیونیات 
الشركات التي تواجھ خطر التخلف عن السداد، وأیضا بالنسبة لشركات 

وك السیاحة التي تأخرت في سداد مدیونیاتھا.وتنص المبادرة على قیام البن
الشركات المتعثرة من القوائم السوداء للبنك المركزي ولشركة  بحذف أسماء

أي سكور، ورفع القیود على أصولھا والتنازل عن جمیع القضایا المتداولة 
والمتبادلة لدى المحاكم. وكانت المبادرة تھدف في األصل إلى دعم المصانع 

العتباریة فھم األشخاص االمتعثرة.أما فیما یتعلق بالمستفیدین من المبادرة، 
سواء المتخذ أو غیر المتخذ بشأنھا إجراءات قضائیة من العمالء ذوي 
المدیونیات المشكوك في تحصیلھا والردیئة، والبالغ رصید مدیونیاتھم أقل 

، وكذا األشخاص االعتباریة ٢٠١٩مالیین جنیھ في نھایة سبتمبر  ١٠من 
ذین یبلغ حجم المنتظمین ال العاملة في قطاع السیاحة من العمالء غیر

أو أكثر  %٥٠مالیین جنیھ فأكثر، والذین یقومون بسداد نسبة  ١٠مدیونیاتھم 
" ١٩-من المدیونیة.القرار یأتي في الوقت الذي تواصل فیھا جائحة "كوفید

تأثیراتھا السلبیة على العدید من الشركات، بحسب ما قالھ البنك 
درة أخرى للتیسیر رس الماضي مباالمركزي.وأطلق البنك المركزي في ما

  على األفراد غیر المنتظمین في السداد والذین تقل مدیونیاتھم عن ملیون جنیھ.

.وعن أبرز الدول التى استقبلت صادرات الصناعات %٧٢بنسبة 
ھا في أوروبا ضمت كال من الھندسیة المصریة، قال المجلس، إن

رنسا وألمانیا وإسبانیا، وفى آسیا ضمت السعودیة المملكة المتحدة وف
والعراق والكویت، وفى إفریقیا شملت الجزائر والمغرب والسودان 

  وكینیا.

  المجلس یضع خطة لرفع المعدالت على دخول أسواق غیر تقلیدیة

ى للصناعات من جانبھ، قال شریف الصیاد رئیس المجلس التصدیر
اضحة للنھوض بصادرات القطاع الھندسیة، إن المجلس لدیة رؤیة و

خالل الفترة القادمة، عبر خطط سنویة للقطاعات التصدیریة فى 
الصناعات الھندسیة، واالعتماد بصورة أكبر على القطاعات التى لھا 
میزة نسبیة، وكذلك األسواق غیر التقلیدیة.وأشار إلى أنھ یجرى العمل 

ن المستویات فتح أسواق جدیدة من خالل اتصاالت على عدد م على
والعمل على التواصل مع المشترین الدولیین والمستوردین.وأضاف 
شریف الصیاد، أن ھناك تواصل دائم مع وزارة التجارة والصناعة 
لتحقیق استراتیجیة النھوض بالصادرات، وكذلك معرفة كافة تفاصیل 

ریة الجدید المتوقع بدء تنفیذه قریبا والذى برنامج دعم المساندة التصدی
سیشمل وضع رؤیة ومقترحات المصدرین فى اإلجراءات الجدیدة 

  لدعم وزیادة الصادرات خالل المرحلة المقبلة.

دراسات مستمرة لتوفیر احتیاجات األسواق الخارجي وإتاحتھا 
  للمصدرین

أن  بدورھا، أكدت مى حلمى المدیر التنفیذى للمجلس التصدیرى،
إلى سوق التصدیر المجلس یعمل على خطة إلدخال مصدرین جدد 

كأحد آلیات العمل، والترویج بصورة أكبر للمنتجات المصریة 
المصدرة، فیما یعمل المجلس على دراسات عن احتیاجات األسواق 

  المصدر: حابيالخارجیة وإتاحتھا لألعضاء.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  والعربیةاألخبار العالمیة 
  بعلى مكاس ٢٠٢٠القطاع الصناعي بمنطقة الیورو ینھي 

على  ٢٠٢٠أظھر مسح الیوم أن المصنعین بمنطقة الیورو أنھوا عام 
، وھو ما یشیر إلى ٢٠١٨مكاسب، إذ نما القطاع بأسرع وتیرة منذ منتصف 

أن الضرر الذي سببتھ الجائحة القتصاد التكتل جاء أقل مما كان متوقعا في 
استمر سابق من العام.وكانت ألمانیا ھي القوة الدافعة مرة أخرى، ووقت 

العمل في المصانع بالمنطقة في أغلب األحیان، على عكس قطاع الخدمات 
المھیمن على اقتصاد التكتل والذي تضرر بشدة من إجراءات اإلغالق 
الحتواء فیروس كورونا.وارتفعت القراءة النھائیة لمؤشر آي.اتش.اس 

في نوفمبر،  ٥٣٫٨في دیسمبر من  ٥٥٫٢مدیري المشتریات إلى ماركت ل
 ٥٠.وتشیر أي قراءة أعلى من ٥٥٫٥كنھا اقل من القراءة األولیة عند ول

نقطة لنمو. وسجل شھر دیسمبر أعلى قراءة منذ مایو. وارتفع مؤشر یقیس 
، وھو یغذي أیضا مؤشر مدیري المشتریات ٥٥٫٣من  ٥٦٫٣اإلنتاج إلى 
ة من المقرر إعالنھ یوم األربعاء، ویعد مؤشرا جیدا على متان المجمع الذي

وقال كریس ولیامسون كبیر االقتصادیین في آي.اتش.اس ماركت االقتصاد.
جراء الجائحة في  تبعا لذلك، یبدو أن یكون الضرر الذي أصاب االقتصاد“

الربع الرابع أقل كثیرا من التراجع غیر المسبوق في الربع الثاني، وذلك 
  المصدر: حابي”.بفضل صمود القطاع الصناعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  8,656.00  0.50% السعودیة

 DFMGI 2,602.00  0.88%  دبي
 ADI 5,105.00 -0.20% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,524.64  -0.21% الكویت

 BSEX 1,465.40 -1.21% البحرین
 GENERAL 10,657.00 1.72% قطر

 MASI 11,341.00 0.47% المغرب
 TUN20 6,808.00 -1.12% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  30,239.00 0.05% أمریكا
 S&P 500  3,700.65  -1.48% أمریكا
 NASDAQ 12,698.45 -1.47% أمریكا

 FTSE 100  6,572.00 1.72% لندن
 DAX 13,335.68  1.59% أمانیا

 Nikkei 225  27,158.63  -0.37% ابانالی
 %0.14- 1,939.53 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.43- 50.87  البرمیل خام برنت (دوالر)
   %0.27-  47.48 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  التغطیةالشركات تحت 

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.  %0.8-  4.05  احتفاظ  3,643.4  4.08  كیما –الصناعات الكیماویة المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %55.7  16.86  شراء  5,883.6  10.83  شركة حدید عز
  1.2  1.2  18.4  10.8 %12.7- 9.60  احتفاظ 343.3 11.00  یجیترانسا –المصریة لخدمات النقل 

 5.8 4.2 27.0 24.5 %16.0- 1.35  احتفاظ 1,786.8 1.61  شركة سبید میدیكال
 0.4 0.4 5.4 3.8 %41.9 9.45  شراء 4,429.6 6.66  النساجون الشرقیون

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  حقتاریخ نھایة ال  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  القاھرة للخدمات التعلیمیة
  ١١/٠١/٢٠٢١  ٠٥/٠١/٢٠٢١  جنیھ للسھم ٠٫٧٧٦١٩٩٦٩٣٠  بضائعاالسكندریة لتداول الحاویات وال

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

الشركة العربیة الدارة و تطویر   ٠٦/٠١/٢٠٢١
أ شارع طلعت حرب  ٢٨ بقاعة 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  حدید والصلب المصریةال  ١١/٠١/٢٠٢١
  عادیة

بجاردن سیتي بالقاھرة و بتقنیة الفیدیو  ش الطلبمات 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  یة التداولكم

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  
البنك التجاري الدولي  

 ((مصر
COMI 58.75 -0.64 29.22- 1,519,387 89,397,816 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
13.10 0.00 13.36- 551,541 7,199,761 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصریة الكویتیة
1.01 -0.40 21.94- 46,108 46,556 1.29 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
14.51 0.00 13.42- 1,748,686 25,234,052 16.99 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.46 -1.67 20.25- 1,522,818 9,973,152 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كلیوباترا
4.85 4.75 16.67- 5,482,490 25,919,926 6.15 3.78 3.23% 

 SWDY  السویدى الیكتریك
9.68 -1.43 13.65- 932,801 9,050,071 11.60 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
11.80 -0.84 15.69 886,885 10,518,180 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ارماابن سینا ف
5.10 0.00 46.32- 1,602,782 8,196,874 8.19 4.86 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
14.48 0.70 4.32 191,188 2,769,690 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
6.00 1.01 30.23- 1,815,281 10,998,161 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB كول مصربنك كریدي اجری
29.25 -0.03 32.76- 409,103 12,014,212 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سودیك
14.60 -1.48 10.36 156,133 2,299,509 15.50 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.98 3.92 17.77- 14,773,060 58,045,428 4.92 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
8.85 -0.56 39.80- 189,775 1,680,526 15.75 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
6.03 -1.95 74.20- 2,348,629 14,342,160 7.77 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
6.66 -1.77 37.17- 1,027,094 6,902,171 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.39 -1.00 20.85- 8,138,339 11,275,894 1.72 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.41 -2.09 42.85- 8,596,039 12,161,904 2.46 0.81 1.12% 

 SKPC سیدى كریر للبتروكیماویات
9.43 0.43 5.36 2,789,171 26,176,954 9.93 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 ارات المالیةلألستثم

PIOH 
4.04 -1.94 23.19- 3,205,169 12,982,319 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.59 0.23 5.28- 11,713,024 41,427,024 3.68 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.33 -2.10 17.96- 4,444,260 10,447,984 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.73 -2.67 28.33- 1,228,269 5,808,116 6.59 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
10.83 -0.64 5.15 1,373,481 14,884,071 11.35 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.54 -2.17 0.18- 36,542,957 19,903,198 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
13.96 -0.21 83.44 295,661 4,081,714 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
3.46 -1.98 55.86 8,766,510 30,973,130 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.68 -2.83 3.78- 20,986,643 35,664,656 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
2.48 -1.98 11.71 1,851,845 4,610,981 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 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 اءاآلر 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 حویجب مس ، 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 ةالمذكور) 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
   


