
 

 

  

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

ي جي اكس  ٔ   ▲  %5.61  %0.57  11,453.43 ٣٠ا

ي جي اكس  ٔ   ▲  %3.94  %0.55  2,323.37  ٥٠ا

ي جي اكس  ٔ   ▲  %5.10  %1.20  2,254.63  ٧٠ا

ي جي اكس  ٔ   ▲  %5.00  %0.00  3,252.80  ١٠٠ا

  ▲  %1.35  %0.07  1,062.28  لنيلمؤشر ا

  عناوین االخبار
 رباح القاهرة لالستثمار بنهاية نوفمبر  ١١٢ ٔ    ٢٠٢٠مليون جنيه ا

  رباحها بنهاية نوفمبر ٔ    ٢٠٢٠القاهرة للخدمات التعليمية تصعد با

  نشاء محطة تنقية مياه ٕ الصعيد العامة للمقاوالت تحصل على مشروع ا
قصر ٔ   باال

  دارة ٕ ن جنيه لصالح مليو ٦٥٠عملية توريق بـ التعمير تقترب من ا
 بالم هيلز

 "ثابة والتحفيز لشركة "راميدا ٕ   "الرقابة المالية" تعتمد نظام اال

  صفقات استحواذ ٣"سبيد ميديكال" تقرر تنفيذ  

 دراجها بالبورصة ٕ على مبيعات ربعية منذ ا ٔ  دومتي تسجل ا

 يطاليا بالقاهرة تعزيز التعاو ٕ ن وزير االتصاالت يبحث مع سفير ا
 بمجاالت التحول الرقمى والبريد

  ضافي بالموازنة بقيمة ملياري الحكومة ٕ المصرية تقرر فتح اعتماد ا
  جنيه

  ن النقل ٔ وروبي بشا ٔ مصر تقر اتفاقية تمويل مع بنك االستثمار اال
 الحضري للبنية التحتية

  نمو صادرات الصين يفوق التوقعات بدعم طلب عالمي قوي  

 سعار الذهب تتراجع مع صعود ٔ انة الدوالر وعوائد سندات الخز  ا
مريكية ٔ   اال

  

  صافي تعامالت المستثمرین (ملیون جنیھ)  

  

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

  ٦  ٨٠  ١٠٧  

    

  انواع المستثمرین  
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 شركة بریمییر -إدارة البحوث  –األسبوعي التقریر 
 ٢٠٢٠ینایر  ١٧



 

 

سمنت  –سهم االحد  ٔ  MBSC - مصر بني سويف لال

  

سمنتهي شركة  نم ٔ   في سطور؟ مصر بني سويف لال

سمنتية ومواد التغليف الخاصة بها. تقوم هي شركة تقوم ب  ٔ سمنت وغيرها من المنتجات اال ٔ تصنيع اال
سمنت بطاقة إنتاجية  ٔ ً  مليون ١٫٥الشركة بإنتاج ا تقوم الشركة بالتصدير إلى الدول  .طن سنويا

سبانيا  ٔ وروبية ومنها (ا ٔ  .)فرنسا –إيطاليا  –اال

 نبذة عن القطاع 

سمنت   ٔ خيرة تعاني صناعة اال ٔ ونة اال ٔ  لتسجل ٢٠١٩ارتفاع كبير بالطاقة اإلنتاجية للمصانع لعام  منفي اال
مليون طن، منهم مليون  ٥١خط إنتاج، فى حين لم يتجاوز الطلب  ٤٧مليون طن من خالل  ٨١٫٢

كـثر م ٔ دى إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية با ٔ تراجع الطلب ومع ن .مليون ط ٣٠ن طن فقط صادرات، وهو ما ا
و العراق و اليمن نتيجة الظروف االمنية و السياسية لدي تلك الدول يضع قطاع االسمنت في  في ليبيا

زق  ٔ نتيجة االغالقات وتوقف المشروعات وانخفاض  ) زادت  حدة المعاناة١٩-جانب ذلك (كوفيد اليو ما
دت  وايضا .الطلب ٔ ً  التنميةوزارة  هااصدرتالتي  القرارتا ا بوقف إصدار المحلية مطلع يونيو الماضى قرار

و تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف  ٔ و تعليتها ا ٔ و توسعتها ا ٔ عمال البناء ا ٔ التراخيص الخاصة بإقامة ا
عمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لمدة  ٔ شهر بمحافظات القاهرة الكبرى واإلسكندرية  ٦استكمال ا ٔ ا

يضا الى انخفاض ةلمدن الكبرى ذات الكـثافة السكانية العاليوعواصم المحافظات وا ٔ دى ا ٔ ، وهو ما ا
فضل الشركات في القطاع والتي انعكس  . الطلب على مواد البناء ٔ اال انا نرى ان مصر بني سويف هي من ا

  على سعرها كل هذه العوامل مما جعل سعر السهم يبدوا رخيصا مقارنة باسهم اخرى 

دا ٔ   ء المالي والتشغيليالقاء الضوء على اال

حيث بلغ صافي الربح  %٧٩٫٥بنسبة  صافي االرباحارتفاع في  ٢٠٢٠ة شهور من حققت الشركة في التسع 
 .، (مقارنة مع باقي الشركات)مليون جنيه ٢١٫٤٥مليون جنيه مقابل  ٣٨٫٤٩

ل مليون جنيه مقاب ٨١٠٫٨٤حيث بلغت  %٤٠٫٦الشركة خالل التسعة شهور بنسبة  مبيعاتانخفضت  
تي ذلك اإلنخفاض  ١٬٣٦٥٫٩٢ ٔ و انخفاض  %٩٥بسبب انخفاض مبيعات التصدير بنسبة مليون جنيه . يا

 .  %٣٨المبيعات المحلية بنسبة 

مليون جنيه  ٨٠٧٫٦١مليون جنيه مقابل  ١٦٣٫٩٠حيث بلغت  %٦٦بنسبة  تكلفة المبيعاتو انخفضت  
و  %٣٩بنسبة  لمصروفات التسويقيةافضت ا انخو ايضمن نفس الفترة المقارنة من العام المالي السابق . 

دارية ٕ  .%١٨بنسبة  المصروفات العمومية و اال

مليون جنيه بنهاية سبتمبر  ٨٧٨بلغ رصيد النقدية يعتبر مرتفع حيث  لصافي النقدية وبالنسبة 
س المال السوقي  %٧٣ ، وهو ما يساوي٢٠٢٠ ٔ رباح  اتتوزيع على الشركة القدرةوذلك يعطي من را ٔ ا

  .االستثمار في مشروعات جديدةاو  جيدة

سمنت   القطاع / الصناعة ٔ   اال

 MBSC  كود السهم
 ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  عدد االسهم

س المال ٔ  ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  را
س المال السوقي ٔ  ١٬٦٤٢  را

 %٣٢٫٤  التداول الحر

 %٤١  تغير السعر منذ سنة 

 %٥٩٫٥٥  تغير السعر منذ بداية السنة

 ٠٫١٢  مضاعف الربحية *

 ٠٫٨٥  مضاعف القيمة الدفترية *
 %١٣٫٦  العائد على حقوق المساهمين*

خر  ٓ   شهر ارباح فعلية ١٢النسب محسوبة ال

  EGX 30 rebasedمقابل   MBSCسهم 

  

 

 هيكل مساهمي الشركة

  

 

  التغير السنوي  ٢٠٢٠ اشهر ٩  ٢٠١٩ اشهر ٩  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  البند

 %٤٠٫٦- ٨١٠٫٨٤ ١٬٣٦٥٫٩٢ ١٬٨٠٩٫١٥ ٧٤١٬٩٩٠٫ ١٬٥٣٨٫٥٤  المبيعات

 %٢٣٫١- ٤٨٫٤٢ ٦٢٫٩٤ ٧٧٫٠١ ٢٤٦٫٧٩ ٩٤٫٤٤  مجمل الربح

 %٨٩٫٦ ١٢٧٫٢٧ ٦٧٫١١ ٨٠٫٢٥ ٢٤١٫٤٩ ١١٠٫٦٢  صافي الربح

  ppt 2.2 %١٥٫٧ %٤٫٩ %٤٫٤ %١٢٫١ %٧٫٢  هامش صافي الربح

 شركة بریمییر -إدارة البحوث  – االسبوعيالتقریر 
 ٢٠٢٠ینایر  ١٧



 

 

 

  أخبارالشركات المقیدة
   ٢٠٢٠نوفمبر  ملیون جنیھ أرباح القاھرة لالستثمار بنھایة ١١٢

)، عن نتائج CIRAأعلنت شركة القاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریة (
، والتي أظھرت تحقیق صافي ٣٠/١١/٢٠٢٠أعمالھا عن الفترة المنتھیة في 

ملیون جنیھ مقابل صافي ربح مجمع بلغ  ١١٢٫١٦٨ربح مجمع بلغ 
قلة ملیون جنیھ.كما أظھرت النتائج تحقیق صافي خسارة مست ١٠٠٫٢٥٧

ملیون  ١٠٫٦٦٦ملیون جنیھ مقابل صافي ربح مستقل بلغ  ٧٫٧٦٣بلغت 
جنیھ.كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالھا عن الفترة المالیة المنتھیة في 

 ٣٠٨٫٩٢٢، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح مجمع بلغ ٣١/٠٥/٢٠٢٠
 ملیون جنیھ.كما أظھرت ٢٢٣٫٦٩٤جنیھ مقابل صافي ربح مجمع بلغ ملیون 

ل صافي ملیون جنیھ مقاب ١٨٠٫٦٨٧النتائج تحقیق صافي ربح مستقل بلغ 
  ملیون جنیھ عن نفس الفترة من العام السابق. ١٤٧٫٦٢١ربح مستقل بلغ 

   ٢٠٢٠القاھرة للخدمات التعلیمیة تصعد بأرباحھا بنھایة نوفمبر 

)، عن نتائج أعمالھا عن CAEDالقاھرة للخدمات التعلیمیة (أعلنت شركة 
، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح بلغ ٣٠/١١/٢٠٢٠ترة المنتھیة في الف

ملیون جنیھ.عن القوائم  ٦٫٣٣٩ملیون جنیھ مقابل صافي ربح بلغ  ٨٫٣٩١
، أظھرت النتائج تحقیق ٣٠/١١/٢٠١٩إلى  ٠١/٠٩/٢٠١٩المالیة للفترة من 

جنیھ، في مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح  ٦،٣٣٩،٨٩٠مع صافي ربح مج
  .٣٠/١١/٢٠١٨إلى  ٠١/٠٩/٢٠١٨جنیھ خالل الفترة من  ٤،٩٦٩،٨٨٦

الصعید العامة للمقاوالت تحصل على مشروع إنشاء محطة تنقیة میاه 
   باألقصر

أعلنت شركة الصعید العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري، بأنھ تم اسناد 
قدرھا ولة إلنشاء محطة لتنقیة المیاه بمدینة األقصر بسعة إنتاجیة مشروع مقا

الیوم، أن القیمة  ألف متر مكعب/ یوم. وأفادت الشركة في بیان للبورصة ١٧
   المصدر:جریدة حابيملیون جنیھ. ٢٧٠التقدیریة للمشروع یبلغ قدرھا 

  لصالح بالم ھیلزملیون جنیھ  ٦٥٠التعمیر تقترب من إدارة عملیة توریق بـ 

عملیة توریق تابعة تتفاوض شركة التعمیر للتوریق، القتناص عملیة إدارة 
ملیون جنیھ، فى إطار  ٦٥٠)، بقیمة PHDCلشركة بالم ھیلز للتعمیر (

سیاسة التعمیر التوسعیة بالسوق المصریة وزیادة التعامل مع القطاع 
میر، إن شركتھ الخاص.وقال الدكتور مازن حسن رئیس مجلس إدارة التع

تعامل مع شركات تتبنى خطة توسعیة فى العام الحالى، تتركز فى زیادة ال
إلصدار عملیة » لزبالم ھی«القطاع الخاص، وھو ما بدأ بالتفاوض مع شركة 

ملیون جنیھ، خاصة ببعض الوحدات السكنیة التابعة  ٦٥٠توریق بقیمة 
مفاوضات بین الطرفین للشركة فى منطقة القاھرة الجدیدة.وأوضح حسن أن ال

توریق للھیئة العامة وصلت لمرحلة متقدمة، ومن المخطط التقدم بطلب ال
ً إلصدارھا خالل الربع األول للرقابة المالیة قبل نھایة الشھر الجارى، تمھید ا

من العام الجارى.وكان ممدوح عبدالوھاب، نائب الرئیس التنفیذى إلدارة 
شركتھ تعتزم إجراء عملیة توریق،  إن عالقات المستثمرین ببالم ھیلز

فى إطار استكمال خطتھا الرامیة لخفض لالستفادة من خفض أسعار الفائدة، و
ثروة «من عملیة توریق مع شركة القروض، فیما نفذت الشركة أكثر 

ملیار جنیھ.فیما أكد حسن  ٤٫٢فى وقت سابق بمحفظة بلغت نحو » للتوریق
ار سیاساتھا التوسعیة المرتقبة عقد تعتزم فى إط» التعمیر للتوریق«أن 

ة فى مجال التوریق ومنھا البنك األھلى تحالفات مع كل الجھات ذات الریاد

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

  ١٢٫٢٠  ٣٫٢٢ الجیزة العامة للمقاوالت
  ١١٫٦٤  ١٫٨٧ سبید میدیكال
 ١٠٫٣١  ١٢٫٣٠ ةصریة العقاریالمجموعة الم

 ١٠٫٠٠  ٦٫٨٢ عبور الند للصناعات الغذائیة
 ٩٫٩٥  ١٫١٦ ثمار

 

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

لالستثمارات االسكندریة الوطنیة 
 -٩٫٩٦  ٦٫٦٩  المالیة

 -٩٫٨٢  ٣٫٠٣ الحدید والصلب المصریة
 -٩٫٧٣  ١٤٫٨٤ اكرو مصر

 -٨٫٤٩  ٥٫٢٨  روبكس
جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 -٦٫١٣  ٧٫٥٠ المالیة

  

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

  ٦٣٫٥٠    ١١٥،٩٤٨،٨٨٠  البنك التجاري الدولي
  ٠٫٧٠    ١٠٢،٧١٦،٤٩٦  العربیة لالستثمارات

  ٢٫٠١    ٨٣،٨٦٨،٧١٢  دایس
  ٥٫٧٣    ٦٢،٩١٢،٩٩٢  ة ادارة االصولربیالع

  ٣٦٫٢٥    ٥٣،٤١٦،٢٢٤  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر

  

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

  ٠٫٧٠    ١٤٧،٢٠١،١٨٦  العربیة لالستثمارات
  ٢٫٠١    ٤١،٨٤٣،٣١٤  دایس

  ١٫٢٣    ٣٨،٢٤٠،٨٥١  المصریین لالسكان
  ٠٫٥٥    ٣٠،٠٣٤،٥٠٣  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫٨٧    ٢٦،٦٩٢،٠٦٤  سبید میدیكال

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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، بجانب التعاون مع مكتب الدرینى CIBى المصرى، والبنك التجارى الدول
لالستشارات القانونیة، ومكتب حازم حسن للمحاسبة.وأشار إلى أن 

راھنة مع بعض شركات التطویر العقاریة تتفاوض فى المرحلة ال» التعمیر«
ً إلى أن الشركة تستھدف للقیام بعملیات توریق لبعض وحد اتھم المبیعة، الفتا

ملیار جنیھ كلھا للقطاع  ٢الل العام الجارى بقیمة تنفیذ إصدارات للتوریق خ
 ٢٠الخاص.وأوضح أن الشركة نفذت عملیات توریق فى العام الماضى بقیمة 

كلھا كانت لصالح ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة.وتطرق ملیار جنیھ، و
ً زیادة رأسمال  إلى أنھ تم ملیون  ٢٥إلى  ٥من » التعمیر للتوریق«مؤخرا

ما یضم ھیكل المساھمین كال من ھیئة المجتمعات العمرانیة، وبنك جنیھ، فی
 التعمیر واإلسكان، وشركة األولى للتمویل العقارى.یشار إلى أن الدكتور

یة مازن حسن غادر منصبھ كنائب للشئون المالیة بھیئة المجتمعات العمران
ذكر أن سنوات.جدیر بال ٩الجدیدة منذ أیام، بعد فترة تولى للمنصب استمرت 

ً بإصدار سندات التوریق، حیث قال  ً متزایدا السوق المحلیة تشھد اھتماما
س اإلدارة وافق الدكتور محمد عمران رئیس ھیئة الرقابة المالیة، إن مجل

ً  –یق إصدارات من سندات التور ٧ألول مرة على الترخیص بطرح  دفعة
عام الماضى.ویقصد ملیار جنیھ قبل نھایة ال ٩٫٣بقیمة إجمالیة تبلغ  –واحدة 

بالتوریق إحالة أقساط حقوق مالیة آجلة إلى شركات التوریق لتصدر مقابلھا 
الحصول على قیمتھا فور  سندات وطرحھا فى سوق األوراق المالیة بھدف

لة تمكنھا من التوسع فى إصدارھا مما یتیح للشركات المصدرة توفیر سیو
   المصدر:جریدة المالاد األقساط.تقدیم مزید من التمویل دون انتظار مواعید سد

  صفقات استحواذ ٣ید میدیكال" تقرر تنفیذ "سب

بالمائة من  ١٠٠وافق مجلس إدارة شركة سبید میدیكال على استحواذ نسبة 
مالیین جنیھ.وقالت الشركة في بیان  ١٠ل مصر بني سویف بقیمة معام

بورصة إن المجلس وافق على تفعیل حق الشراء والبدء في إجراءات لل
سھم من شركة سیتي لتصبح قیمة  ١بالمائة +  ٥٠االستحواذ على نسبة 

بالمائة  ١٠٠ملیون جنیھ.ووافق المجلس على استحواذ  ٢٧٫٣٧االستحواذ 
ألف جنیھ.ووافق  ٥٠٠مالیین جنیھ، مسددة منھا  ٤یاة قنا بقیمة من معامل الح

المجلس على اعتذار مصطفى عطیة من عضویة مجلس اإلدارة كعضو 
  المصدر:مباشر ستقل.م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تعتمد نظام اإلثابة والتحفیز لشركة "رامیدا""الرقابة المالیة" 

أعلنت الھیئة العامة للرقابة المالیة، عدم ممانعتھا من اعتماد نظام 
حفیز وإثابة العاملین والمدیرین وأعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین ت

ة العاشر من رمضان للصناعات الدوائیة والمستحضرات بشرك
  المصدر:مباشررامیدا.-التشخیصیة

  تسجل أعلى مبیعات ربعیة منذ إدراجھا بالبورصة دومتي

)، DOMTقفزت شركة الصناعات الغذائیة العربیة دومتي (
قارنة بنفس ، م%٢٦بحوالى  ٢٠٢٠یر من بمبیعاتھا بالربع األخ

 ٨١٥الفترة من العام السابق علیھ، حیث حققت مبیعات بحوالى 
، مقابل ٢٠٢٠خالل الربع األخیر من  -قبل التدقیق -ملیون جنیھ

ًا فى الفترة المماثلة من  ٦٤٧ ، وھى أعلى مبیعات ٢٠١٩ملیون
.وأوضحت ٢٠١٦فصلیة تحققھا منذ اإلدراج بالبورصة فى 

شركة في بیان للبورصة المصریة، أن معدالت النمو المذكورة ال
جاءت بدافع أساسى من القفزة فى مبیعات الجبنة البیضاء، التى 

الل الربع األخیر، مقارنة بالفترة تقریبًا خ %٢٥فعت بحوالى ارت
.كانت القوائم المالیة لشركة الصناعات الغذائیة ٢٠١٩المماثلة من 

إلى  ٠١/٠١/٢٠٢٠للفترة من ن )عDOMTالعربیة دومتي (
جنیھ  ٦٣،٨٣٠،٠٦٢تحقیق صافي ربح مجمع  ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

جنیھ خالل  ٦٦،٣٤٧،٩٨٦في مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح 
.وفي السیاق ذاتھ ٣٠/٠٦/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩الفترة من 

حققت الشركة صافي ربح غیر مجمع عن الفترة من 
 ٣٥،٦٩٠،٦٥٤و ، قدر بنح٣٠/٠٦/٢٠٢٠إلى  ٠١/٠١/٢٠٢٠

جنیھ، خالل الفترة  ٣٤،١٣٥،٦٨٨جنیھ نظیر صافي ربح بلغ 
دومتي المقارنة من العام المالي السابق.ووفقا للعقد، ستكون 

مل التتراباك، وتعد  ٢٣٥ورید عبوات راني مسؤولة عن تعبئة وت
ھذه االتفاقیة جزءا من استراتیجیة دومتي لتنویع مصادر 

  االنتاجیة الفائضة في قطاع العصیر. اإلیرادات واستغالل الطاقة

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
بمجاالت وزیر االتصاالت یبحث مع سفیر إیطالیا بالقاھرة تعزیز التعاون 

   التحول الرقمى والبرید

عقد الدكتور عمرو طلعت وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لقاءا مع 
إیطالیا لدى القاھرة لبحث سبل تعزیز جامباولو كانتینى سفیر جمھوریة 

ت التعاون المشترك فى عدد من مجاالت االتصاالت وتكنولوجیا المعلوما
، والبرید.ووفق بیان الوزارة، استعرض والتى من أبرزھا التحول الرقمى

الدكتور عمرو طلعت خالل اللقاء الجھود المصریة فى مجال التحول الرقمى 
توفیر الخدمات الرقمیة للمواطنین، والعمل على وبناء مصر الرقمیة من أجل 

طرح الكارت الموحد الذى یتلقى المواطن من خاللھ مستحقاتھ من برامج 
نھ تم تنفیذ مشروع تجریبى فى محافظة بورسعید الدعم.وأوضح الوزیر أ

والذى تم خاللھ اطالق خدمات مالیة رقمیة للمواطنین بالمحافظة.كما أكد 
طلعت على أن البرید المصرى یعد أحد ركائز المنظومة المالیة الرقمیة؛ 
خاصة وأن شبكة مكاتب البرید المنتشرة فى أنحاء الجمھوریة أصبحت مؤھلة 

وأشار الوزیر إلى  امالت المالیة لعدد من كروت الدفع الرقمیة.الستیعاب المع
التطور الكبیر الذى یشھده البرید لیصبح احد منافذ تقدیم خدمات مصر 
الرقمیة.ومن جانبھ؛ استعرض السفیر االیطالى تطورات قطاع االتصاالت 
وتكنولوجیا المعلومات فى ایطالیا والتوجھات الجاریة على مستوى االتحاد 

ألوروبى الستخدام أدوات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والبنیة التحتیة ا
الرقمیة للتصدى لآلثار االقتصادیة الناجمة عن جائحة كورونا.وأشار السفیر 
خالل اللقاء إلى أن ایطالیا لدیھا نظام الھویة الرقمیة والتى تتیح للمواطنین 

ود التى تبذلھا إیطالیا الحصول على خدمات مالیة رقمیة.ولفت إلى الجھ
لتحقیق الشمول المالى الرقمى لدى كافة المواطنین والمؤسسات والمناطق، 
وزیادة الوعى الرقمى لدى موظفى الجھات المدنیة؛ خاصة مع تزاید حجم 
التعامالت المالیة الرقمیة أثناء فترة الجائحة.كما رحب السفیر بتعزیز التعاون 

ة االیطالیة والبرید المصرى والتى سیستفید منھا بین المؤسسات المالیة الرقمی
عدد كبیر من المصریین العاملین بإیطالیا لتسھیل العملیات المالیة االلكترونیة 
وتخفیض المصروفات اإلداریة ذات الصلة؛ خاصة فى ضوء التقارب بین 
النظام المتبع بھیئة البرید المصرى وذلك المتبع من المؤسسات المعنیة 

  المصدر:جریدة حابي.بإیطالیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحكومة المصریة تقرر فتح اعتماد إضافي بالموازنة بقیمة ملیاري 
  جنیھ

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بفتح اعتماد 
، ٢٠٢١-٢٠٢٠إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالیة الحالیة 

ً  ٢وذلك بمبلغ قدره  االقتصادي.وأوضح بیان  للنشاطملیار جنیھ، دعما
للحكومة صادر الیوم الخمیس، أن مشروع القانون یأتي في إطار 
التعامل مع تداعیات انتشار جائحة فیروس كورونا ومالھا من آثار 
ً على بعض القطاعات  سلبیة على االقتصاد، وتحدیدا
االقتصادیة.وقالت: "األمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض 

ز النشاط االقتصادي، والعمل على الحد من تلك لتحفی اإلجراءات
  المصدر:مباشر اآلثار السلبیة، وبما یدفع عجلة اإلنتاج في تلك القطاعات".

مصر تقر اتفاقیة تمویل مع بنك االستثمار األوروبي بشأن النقل 
  الحضري للبنیة التحتیة

الجمھوریة، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئیس 
باالتفاق الحكومي بین الحكومة المصریة، وبنك االستثمار  والخاص

األوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنیة التحتیة بمصر، والموقع 
 ١٣دیسمبر الماضي، وفي القاھرة بتاریخ  ٤في لوكسمبورج بتاریخ 

دیسمبر.وبحسب بیان للحكومة صادر الیوم الخمیس، یمثل إطار النقل 
ً من أھداف برنامج االستثمار الذي ضري للبنیة التحتیالح ة بمصر ھدفا

ُعد أولویة  یُغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، التي ت
للحكومة المصریة، حیث یھدف ھذا البرنامج إلى تطویر نظام نقل 
ال من خالل تحسین وتحدیث البنیة التحتیة للنقل الحضري لضمان  فعَّ

ن.ویشتمل البرنامج على إعادة تأھیل المستدامة في المدتحقیق التنمیة 
كم، ١٣٫٨وتوسعة ترام الرمل الحالي باإلسكندریة بإجمالي طول 

وكذا إعادة تأھیل وتطویر خط سكة حدید أبوقیر الحضري 
كم، إلى جانب إعادة  ٢٢باإلسكندریة إلى مترو سریع التردد بطول 

العربات  كم، وتجدید٢٣بطول تأھیل الخط الثاني لمترو أنفاق القاھرة 
ً لالتفاق، تقدر التكلفة اإلجمالیة المجمعة لبرنامج  الخاصة بھ.ووفقا

ملیار یورو، والتي سیُمول بنك االستثمار  ٢٫٢٥االستثمار بمبلغ 
ً منھا یقدر بمبلغ  ملیار یورو، بینما سیُمول  ١٫١٢األوروبي جزءا
  المصدر:مباشرالمتبقي من مصادر تمویل أخرى.

  

  

  

  

  



 

 

  یة والعربیةاألخبار العالم
   نمو صادرات الصین یفوق التوقعات بدعم طلب عالمي قوي

أفادت بیانات جمارك یوم الخمیس بأن صادرات الصین زادت بأكثر من 
المتوقع في دیسمبر، إذ ارتفع الطلب على السلع الصینیة بسبب اضطرابات 

أن صعود الیوان ناجمة عن فیروس كورونا في أنحاء العالم، حتى رغم 
كما دعم تعاف  الصادرات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترین من الخارج.جعل 

محلي قوي اإلقبال الصیني على المنتجات األجنبیة في دیسمبر ، إذ تسارع 
نمو الواردات مقارنة بالشھر السابق وفاق التوقعات في استطالع 

رنة بالفترة نفسھا بالمئة في دیسمبر مقا ١٨٫١لرویترز.وارتفعت الصادرات 
بالمئة في نوفمبر ، لكنھا تجاوزت التوقعات  ٢١٫١بل عام، بتباطؤ عن قفزة ق

بالمئة على أساس سنوي في  ٦٫٥بالمئة.وزادت الواردات  ١٥الرتفاع 
الشھر الماضي، متخطیة توقعات لصعود خمسة بالمئة وتسارعت عن ارتفاع 

 ٧٨٫١٧وسجلت الصین فائضا تجاریا  بالمئة في نوفمبر تشرین الثاني. ٤٫٥
ملیار دوالر في دیسمبر، وھي أعلى قراءة مسجلة على رفینیتیف منذ 

.وكان اقتصادیون توقعوا في االستطالع نزول الفائض التجاري إلى ٢٠٠٧
  المصدر:رویترزملیار دوالر في نوفمبر . ٧٥٫٤ملیار دوالر من  ٧٢٫٣٥

  ةوائد سندات الخزانة األمریكیأسعار الذھب تتراجع مع صعود الدوالر وع
انخفضت أسعار الذھب یوم الخمیس إذ انتعشت عوائد سندات الخزانة 
األمریكیة والدوالر، بینما یترقب المستثمرون تفاصیل بشأن مقترح الرئیس 

ونزل الذھب في المعامالت  األمریكي القادم جو بایدن لتحفیز االقتصاد.
ا الر لألوقیة (األونصة)، بینمدو ١٨٤٢٫٥١بالمئة إلى  ٠٫١الفوریة 

 ١٨٣٩٫٨٠بالمئة إلى  ٠٫٨تراجعت العقود األمریكیة اآلجلة للذھب 
دوالر.ودفعت تقاریر ذكرت أن خطة بایدن لتقدیم مساعدات للتخفیف من 
تداعیات فیروس كورونا، والمقرر اإلعالن عنھا في وقت الحق یوم 

الخزانة األمریكیة الخمیس، تتكلف نحو تریلیوني دوالر عوائد سندات 
ألجل عشر سنوات لالرتفاع قرب أعلى مستوى في عشرة أشھر القیاسیة 

وساعدت على رفع الدوالر.وقالت مارجریت یانج الخبیرة االقتصادیة لدى 
التحفیز المالي سیعزز التعافي االقتصادي، مما یقود إلى صعود “دیلي فیكس 

ص من جانب مجلس االحتیاطي أسعار الفائدة الحقیقیة وكذلك یثیر آمال تقلی
وأضافت أن الذھب  ”.تحادي، على الجانب اآلخر، سیزید توقعات التضخماال

سیواجھ صعوبات عند تلك المستویات السعریة إذ أن التحفیز یؤثر علیھ 
إیجابا وسلبا.وسیركز المستثمرون على استقاء المزید من المؤشرات بشأن 

رئیس متحدة حین یشارك جیروم باول آفاق السیاسة النقدیة في الوالیات ال
بتوقیت  ١٧٣٠البنك المركزي األمریكي في مناسبة افتراضیة بحلول الساعة 

جرینتش.وقال مجلس االحتیاطي یوم األربعاء إن االقتصاد األمریكي ینمو 
بوتیرة متواضعة، بید أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع اإلصابات بفیروس 

بالمئة إلى  ٠٫٤سة األخرى، ارتفعت الفضة كورونا.وبالنسبة للمعادن النفی
دوالر  ١١٠٠٫٩٣بالمئة إلى  ٠٫٦دوالر لألوقیة. وصعد البالتین  ٢٥٫٢٤

  المصدر:رویترز دوالر. ٢٣٨٢٫٣٣بالمئة إلى  ٠٫١بینما تراجع البالدیوم 

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  8,893.00  -0.24% السعودیة

 DFMGI 2,702.00  -0.70%  دبي
 ADI 5,267.00 -0.45% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,656.28  0.35% الكویت

 BSEX 1,459.44 0.50% البحرین
 GENERAL 10,914.00 0.43% قطر

 MASI 11,416.00 0.79% المغرب
 TUN20 6,713.00 0.03% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jone  30,724.0  -0.89% أمریكا
 S&P 500  3,768.25  -0.72% أمریكا
 NASDAQ 12,998.5  -0.87% أمریكا

 FTSE 100  6,722.00 -1.17% لندن
 DAX 13,335.6  1.59% أمانیا

 Nikkei 225  28,519.1  -0.62% الیابان
 %1.01- 1,827.64 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %2.84- 54.81  البرمیل خام برنت (دوالر)
   %2.86-  52.04 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  1.0  غ.م.  غ.م.  %4.3-  4.05  احتفاظ  3,777.3  4.23  كیما –الصناعات الكیماویة المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %51.9  16.86  شراء  6,030.2  11.1  شركة حدید عز
  1.2  1.3  19.3  11.3 %16.5- 9.60  احتفاظ 358.9 11.50  ایجیترانس –المصریة لخدمات النقل 

 6.7 4.8 31.3 28.4 %27.7- 1.35  احتفاظ 2,074.1 1.87  شركة سبید میدیكال
 0.5 0.5 5.9 4.1 %30.9 9.45  شراء 4,802.1 7.22  النساجون الشرقیون

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحاليال یوجد توزیعات أسھم مجانیة 
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  ة التوزیع النقديقیم  أسم الشركة

  ٢٦/٠١/٢٠٢١  ١٩/٠١/٢٠٢١  جنیھ للسھم ٣٫٣١٣٠٤٤  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
  ٢٧/٠١/٢٠٢١  ٢٤/٠١/٢٠٢١  جنیھ ٠٫٥٠القسط األول   باكین -البویات والصناعات الكیماویة 

  ٢٧/٠١/٢٠٢١  ٢٤/٠١/٢٠٢١  جنیھ للسھم ١٫٣٨٢٨٨٩٥٧٠١  القناة للتوكیالت المالحیة

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  مقر الشركة بالقاھرة  عادیة  جولدن بیرامیدز بالزا  ٢١/٠١/٢٠٢١
  القاھرة -جسر السویس  –ش انابیب البترول المنطقة الصناعیة  ٦،٥الشركة بمقر   عادیة  دایس للمالبس الجاھزة  ٢٣/٠١/٢٠٢١

 –شارع السالم  ٣٧بمقر الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات بالعنوان التالى:   غیر عادیة  سیدى كریر للبتروكیماویات  ٢٨/٠١/٢٠٢١
  القاھرة الجدیدة –منطقة زھرة اللوتس 

الصناعات اطلس لالستثمار و  ٣٠/٠١/٢٠٢١
 -الشیخ زاید  –ى غرب طریق مصر اسكندریة الصحراو ٤٣بمقر الشركة الكیلو   غیر عادیة  الغذائیة

  محافظة الجیزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

آخر   الكود  اسم الشركة
  سعر

نسبة 
التغیر 

  الیومي %

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  التداولكمیة 

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  
 COMI 63.50 0.59 24.02 1,825,044 115,948,880 87.10 51.20 43.71% )تجاري الدولي  (مصرالبنك ال

 EAST 14.10 5.70 41.14 1,630,773 22,606,470 16.05 9.99 7.08% ایسترن كومباني -الشرقیة 

 EKHO 1.02 0.49 24.39 398,532 407,788 1.29 0.82 5.84% *القابضة المصریة الكویتیة

 HRHO 15.55 -0.06 137.77 534,879 8,297,680 16.99 6.54 4.40% عھ المالیھ ھیرمس المجمو

 TMGH 6.85 -1.01 69.55 2,974,926 20,438,698 8.30 4.04 3.98% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 CLHO 5.14 1.98 35.98 1,557,505 7,993,103 6.10 3.78 3.23% شركة مستشفي كلیوباترا

 SWDY 10.28 -0.39 96.18 1,496,601 15,359,200 11.60 5.24 2.98%  تریكالسویدى الیك

 ETEL 11.81 -1.17 59.59 1,738,985 20,676,520 14.92 7.40 2.81% المصریة لالتصاالت

 ISPH 5.13 2.60 5.56 6,963,210 35,055,924 8.11 4.86 2.40% ابن سینا فارما

 CIRA 14.00 -2.10 52.84 917,639 13,076,629 15.80 9.16 2.36% القاھره لإلستثمار و التنمیة ا

 JUFO 7.14 4.39 39.18 2,181,688 15,369,237 9.80 5.13 2.32% جھینة للصناعات الغذائیة

 CIEB 27.50 0.88 13.64 24,675 670,892 45.00 24.20 2.10% كریدي اجریكول مصربنك 

 OCDI 15.51 -1.90 154.26 103,227 1,609,850 16.18 6.10 1.89% سودیك

 MNHD 3.94 -1.25 64.17 5,424,696 21,505,096 4.92 2.40 1.72% مدینة نصر لالسكان والتعمیر

 EFID 9.34 2.64 20.36 1,048,391 9,838,157 15.75 7.76 1.49% الغذائیةایدیتا للصناعات 

 HELI 6.08 -1.94 132.95 3,597,468 22,150,564 7.67 2.61 1.40% مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر

 ORWE 7.22 -0.41 60.44 1,183,348 8,570,772 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقیون للسجاد

 PHDC 1.46 -0.55 84.94 9,951,709 14,618,900 1.68 0.79 1.26% للتعمیربالم ھیلز 

 CCAP 1.59 -2.16 95.68 15,006,220 23,955,508 2.46 0.81 1.12% القلعة لالستشارات المالیھ 

 SKPC 11.10 1.37 150.00 1,279,189 14,176,997 11.33 4.44 1.03% سیدى كریر للبتروكیماویات

 PIOH 4.17 0.48 75.21 4,125,045 17,291,600 5.25 2.38 0.85% بایونیرز القابضة لألستثمارات 

 AUTO 3.57 -0.11 153.19 2,368,556 8,500,248 3.77 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.52 -0.40 18.31 4,630,225 11,700,438 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمیة

 ORHD 4.86 -0.41 141.79 143,373 693,362 6.45 2.01 0.67% للتنمیة مصراوراسكوم 

 ESRS 11.10 -0.63 173.40 845,815 9,450,829 12.30 4.06 0.66% حدید عز

 OIH 0.55 -1.25 97.50 30,034,503 16,663,373 0.60 0.28 0.63% القابضھ اوراسكوم لالستثمار

 EXPA 13.79 1.25 117.17 332,847 4,558,696 17.49 6.35 0.48% الصادراتالبنك المصري لتنمیة 

 IRON 3.03 -9.82 274.07 547,288 1,658,283 4.02 0.81 0.28% الحدید والصلب المصریة

 DSCW 2.01 3.61 195.74 41,843,314 83,868,712 2.18 0.68 0.19%  ةدایس للمالبس الجاھز

 BTFH 2.68 -1.47 208.05 4,505,001 12,107,725 3.38 0.87 0.19% القابضةبلتون المالیة 
  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ قصدیُ  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 ؤولیةمس 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
  

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث
   


