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 عناوين االخبار

سمنت بورتالند  ▪
 
سهم ا

 
البورصة تعلن فتح سوق الصفقات لتسجيل البيع والشراء ل

 طره

سهم السويس البورصة  ▪
 
وامر البيع والشراء ل

 
تعلن فتح سوق الصفقات لتسجيل ا

سمنت
 
 لال

جراءات تجزئة القيمة السمية للسهم 9 ▪  فبراير.. مساهمو راية القابضة يناقشون ا 

عمار ▪ عادة ال  وروبي ل 
 
صول لصالح ال

 
 مساهمو سامكريت مصر يقرون رهن ا

نتاج ▪  المخبوزات "دومتي" توكل البنك العقاري المصري في رهن خط ا 

رباح "المصري الخليجي" تتراجع  ▪
 
 2020في  %7ا

 مليار جنيه 500"طلعت مصطفى" تعلن مشروعًا جديدًا باستثمارات متوقعة  ▪

نقاذ "الحديد والصلب المصرية" ▪ عمال" تستعرض محاولت ا 
 
 "قطاع ال

نشاءات يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ منظومة القطار فائق السرعة  ▪ وراسكوم لال 
 
تحالف ا

 ربمص

زمة بالغاز الطبيعي في محطات الوقود  ▪
 
 البترول المصرية تنفي وجود ا

 رئيس "سيمنز": سندعم توقيع مصر لتفاقيات تمويلية مع تحالفات بنكية عالمية  ▪

لك ترونية "برومات" ▪ هيل الشركات لستخدام المنصة ال 
 
 تا
 
 هيئة الدواء المصرية تبدا

 اتفاقية لالستحواذ على بلوم مصر بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني يوقع ▪

كبر مخطط اقتصادي في الصين يوافق على مشروع قطار فائق السرعة  ▪
 
 ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي انخفض سعرها االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 90 96 8 

  

 المستثمرينانواع  

 

 

 

 

1
,5

3
9

1
,6

6
3

1
,7

4
9

1
,7

4
9

1
,7

4
9

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

11,100

11,200

11,300

11,400

11,500

1
1

-
ر
ناي

ي

1
2

-
ر
ناي

ي

1
3

-
ر
ناي

ي

1
4

-
ر
ناي

ي

1
7

-
ر
ناي

ي

يه
جن

ن 
يو

مل
قيمة التداول االغالق

(262)

128

134

 (300)  (200)  (100)  -  100  200  300

مصريين

عرب

أجانب

(بيع)|     شراء  

;  مصريين 
88.51%

;  عرب 
4.96%

;  أجانب
6.53%

;  مؤسسات
63.50%

;  أفراد
36.49%

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –األسبوعي التقرير 
 2020يناير  17



 

 

 أخبارالشركات المقيدة

البورصة تعلن فتح سوق الصفقات لتسجيل البيع والشراء ألسهم أسمنت 

 بورتالند طره

( بداية OPRأعلنت البورصة المصرية، أنه تقرر فتح نظام الصفقات الخاصة )

 2021يناير  21وحتى نهاية جلسة تداول  2021يناير  17من جلسة تداول اليوم 

لتسجيل أوامر البيع والشراء على شركة أسمنت بورتالند طره المصرية، بسعر 

جنيه للسهم.وقالت البورصة في بيان اليوم، إنه على جميع شركات السمسرة  7.5

( على OPRتسجيل أوامر البيع والشراء في النظام الخاص بذلك بالبورصة )

ك بالنسبة ألوامر حجز ( وكذلOPENأن تكون جميع األوامر مفتوحة المدة )

الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديالت على أكواد العمالء 

البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.وأشارت البورصة، إلى 

على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خالل شاشات متابعة األوامر بالنظام 

على أن تقوم الشركات بإجراء أي  2021يناير  21ل قبل نهاية جلسة تداو

تعديالت في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديالت على 

بيانات األوامر بعد نهاية هذا الموعد.وأوضحت، أنه على جميع شركات 

السمسرة والمتعاملين االلتزام بكافة قواعد القيد واإلفصاح المعمول بها في 

صة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان البور

التسويات.كانت أسمنت بورتالند طره المصرية أعلنت أنه سيتم فتح سوق 

العمليات الخاصة في البورصة المصرية، لتلقي طلبات البيع من جميع 

المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار الشطب االختياري، بما فيهم 

 21يناير إلى  17ائنون المرتهنون وغيرهم من المساهمين خالل الفترة من الد

.وحققت أسمنت بورتالند طره خالل التسعة أشهر األولى من 2021يناير 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر  208.65، خسائر بلغت 2020

من  مليون جنيه بالفترة المقارنة 516.56الماضي، مقابل خسائر بلغت 

مليون جنيه، مقابل  97.59.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 2019

 المصدر: مباشرمليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي. 488.5مبيعات بلغت 

البورصة تعلن فتح سوق الصفقات لتسجيل أوامر البيع والشراء ألسهم 

 السويس لألسمنت

( بداية OPRفتح نظام الصفقات الخاصة )أعلنت البورصة المصرية، أنه تقرر 

 2021يناير  21وحتى نهاية جلسة تداول  2021يناير  17من جلسة تداول اليوم 

جنيه  7.5لتسجيل أوامر البيع والشراء على شركة السويس لألسمنت، بسعر 

للسهم.وقالت البورصة في بيان اليوم، إنه على جميع شركات السمسرة تسجيل 

( على أن تكون OPRراء في النظام الخاص بذلك بالبورصة )أوامر البيع والش

( وكذلك بالنسبة ألوامر حجز الكميات OPENجميع األوامر مفتوحة المدة )

المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديالت على أكواد العمالء البائعين 

على تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.وأشارت البورصة، إلى 

شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خالل شاشات متابعة األوامر بالنظام قبل 

على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديالت  2021يناير  21نهاية جلسة تداول 

في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديالت على بيانات 

ى جميع شركات السمسرة األوامر بعد نهاية هذا الموعد.وأوضحت، أنه عل

والمتعاملين االلتزام بكافة قواعد القيد واإلفصاح المعمول بها في البورصة 

ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان 

التسويات.كانت السويس لألسمنت أعلنت أنه سيتم فتح سوق العمليات الخاصة 

من جميع المساهمين المعترضين  في البورصة المصرية، لتلقي طلبات البيع

والمتضررين من قرار الشطب االختياري، بما فيهم الدائنون المرتهنون وغيرهم 

.وسجلت الشركة 2021يناير  21يناير إلى  17من المساهمين خالل الفترة من 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي،  888.9خسائر بلغت 

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

 10.00 95.93 أوراسكوم كونستراكشون

 10.00 15.95 العربية الستصالح االراضي

 9.99 37.64 االسماعيلية الجديدة للتطوير

 9.97 1.17 اليكو

 9.96 1.16 العربية للصناعات الهندسية

 

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

 -10.00 90.00 اكتوبر فارما

 -9.96 6.69 االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -9.95 1.37 جولدن بيراميدز بالزا

 -9.90 2.73 الحديد والصلب المصرية

شهادات اإليداع المصرية لمجموعة 

 السالم القابضة
1.90 9.52- 

 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

 0.71 96،007،576 العربية لالستثمارات

 1.91 94،544،304 ميديكالسبيد 

 5.30 82،614،384 إبن سينا فارما

 3.65 38،413،176 راميدا

 7.03 35،858،592 طلعت مصطفى

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

 0.71 135،552،783 العربية لالستثمارات

  1.91   51،277،445  سبيد ميديكال

  0.55   21،243،288  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.65   18،575،995  العبوات الطبية

  0.75   18،541،591  بورتو القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع  521.4مقابل خسائر بلغت 

األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر 

مليار جنيه خالل نفس  4.91مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  3.84لتسجل 

ركة الفترة من العام الماضي.وعلى صعيد القوائم المنفردة، تراجعت خسائر الش

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى  587.2المستقلة خالل التسعة أشهر لتصل إلى 

مليون جنيه خالل نفس  736.77نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

 المصدر: مباشر .2019الفترة من 

فبراير.. مساهمو راية القابضة يناقشون إجراءات تجزئة القيمة االسمية  9

 للسهم

(، إنه سيتم انعقاد RAYAشركة راية القابضة لالستثمارات المالية )قالت 

فبراير المقبل.وأضافت  9الجمعية العامة غير العادية يوم الثالثاء الموافق 

الشركة في بيان صادر اليوم األحد، أن الجمعية ستناقش تجزئة السهم، ومناقشة 

مجلس إدارة الشركة " من النظام األساسي للشركة.وكان 7-6تعديل المادتين "

يناير الجاري، على االقتراح المقدم من قبل إدارة الشركة والخاص  13وافق يوم 

بمعدل السيولة والتداول على أسهم الشركة، بهدف تحفيز وزيادة معدالت التداول 

على السهم.وأوضحت أن المجلس وافق على السير في إجراءات تجزئة القيمة 

أسهم  10جنيهات للسهم، بمعدل تقسيم يبلغ  5لغة االسمية للسهم الواحد والبا

قرشاً.وحققت خالل التسعة  50للسهم الواحد، لتصبح القيمة االسمية للسهم الواحد 

مليون جنيه،  53.69صافي خسائر خالل الفترة بلغ  2020أشهر األولى من 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الجاري، مع  58.16مقابل خسائر بلغت 

ألخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات النشاط خالل فترة التسعة ا

مليار  6.518مليار جنيه، مقارنة بـ 7.55أشهر األولى من العام الجاري إلى 

جنيه خالل الفترة ذاتها من العام السابق له.وعلى مستوى أعمال الشركة 

 36.87سائر بنحو المستقلة، تحولت الشركة للخسائر خالل الفترة مسجلة خ

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام  136.3مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 

 المصدر: مباشر الماضي.

 "دومتي" توكل البنك العقاري المصري في رهن خط إنتاج المخبوزات

دومتي، على تفويض  -وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية 

ماطي نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في محمد عمر محمد الد

إصدار توكيل عام رسمي لصالح البنك العقاري المصري.وقالت الشركة في 

بيان لبورصة مصر، إن التوكيل يتيح للبنك رهن المقومات المادية لخط 

المخبوزات، وفقاً للنموذج الوارد من البنك، والذي يتم التوقيع عليه أمام الشهر 

ي )توثيق البنوك( يبيح للبنك رهن مكونات خط إنتاج المخبوزات حصراً العقار

ماكينات الحقن وماكينات خلط العجين والمناولة والتشكيل وماكينات  -)الفرن 

التخزين والنقل والتقطيع وماكينات التغليف وصواني الخبر( المملوكة للشركة 

أشهر من العام  9والممولة بتسهيالت من البنك.وحققت دومتي خالل أول 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر  105.09الجاري، صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام  117.04الماضي، مقابل 

الماضي.وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل التسعة 

يون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل مل 94.26لتسجل نحو  2020أشهر األولى من 

 المصدر: مباشر مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي. 103.57

 

 

 

 

مساهمو سامكريت مصر يقرون رهن أصول لصالح األوروبي 

 إلعادة اإلعمار

(، إن SMCSمهندسون ومقاولون ) -شركة سامكريت مصر قالت 

الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على رهن قطعة األرض 

والمباني المقامة عليها الخاصة بمشروع فندق حياة ريجنسي كايرو 

ويست بمرتفعات األهرام، لصالح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

لبورصة مصر، اليوم األحد، أن والتنمية.وأضافت الشركة في بيان 

الجمعية وافقت على عقد اإليجار الخاص بمشروع الفندق، والموافقة 

مصر مهندسون  -على عقد حوالة اإليجار بين شركة سامكريت

ومقاولون، وشركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية، وشركة الداو 

تنمية.كما الهرم، لتشغيل الفنادق والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار وال

وافقت الجمعية على إبرام اتفاقية مباشرة لعقد اإليجار بين األطراف، 

والموافقة على إبرام عقود االمتياز التجاري بين ذات األطراف، 

والخاصة بمشروع الفندق.كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة 

مهندسون ومقاولون، على كفالة شركة الداو الهرم  -سامكريت مصر 

غيل الفنادق في عقد القرض المزمع إبرامه مع البنك األوروبي لتش

مليون دوالر،  12إلعادة اإلعمار والتنمية في حدود مبلغ وقدره 

بغرض إقامة مشروع فندقي في مرتفعات األهرام.وحققت الشركة 

مليون جنيه خالل العام  44.99، أرباحاً مستقلة بلغت 2019خالل 

.وارتفعت 2018مليون جنيه في  211الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليار جنيه، مقابل إيرادات  4.79إلى  2019إيرادات الشركة خالل 

 المصدر: مباشر .2018مليار جنيه في  3.37بلغت 

 2020في  %7أرباح "المصري الخليجي" تتراجع 

كشفت المؤشرات المالية غير المجمعة للبنك المصري الخليجي عن 

بالمائة على أساس  7.4ح البنك بنسبة ، عن تراجع أربا2020عام 

سنوي.وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه سجل أرباحاً 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية  625.23غير مجمعة بلغت 

مليون جنيه أرباحاً خالل العام  675.34مقابل  2020ديسمبر 

ام الماضي .وتراجعت إيرادات الفوائد خالل الع2019السابق له 

 7.5، مقابل 2020مليار جنيه بنهاية ديسمبر  7.36لتسجل نحو 

.وحقق البنك المصري الخليجي، خالل 2019مليار جنيه خالل 

، أرباحاً بعد الضريبة من العمليات 2020التسعة أشهر األولى من 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير وحتى  455.26المستمرة بلغت 

مليون جنيه بالفترة  459.67ل أرباح بلغت سبتمبر الماضي، مقاب

المقارنة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خالل 

مليار جنيه  5.53مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  5.59الفترة إلى 

بالفترة المقارنة من العام الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، 

مليون جنيه، مقابل  466.17ة إلى تراجعت أرباح البنك خالل الفتر

 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي. 478.44أرباح بلغت 

 المصدر: مباشر

 

 

 

 

 



 

 

 مليار جنيه 500طلعت مصطفى" تعلن مشروعاً جديداً باستثمارات متوقعة "

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنه يجري االنتهاء من إجراءات توقيع 

الشركة العربية لالستثمار العمراني، التابعة، مع هيئة المجتمعات عقد بين 

آالف فدان بمدينة حدائق العاصمة شرق  5العمرانية الجديدة، لالستحواذ على 

القاهرة، لتطوير مدينة جديدة مستدامة متعددة االستخدامات.وقالت الشركة في 

وغير مباشرة بيان لبورصة مصر، اليوم، إن المشروع يوفر ضرائب مباشرة 

مليون فرصة عمل  3.3مليارات جنيه، باإلضافة إلى  110لموازنة الدولة تبلغ 

ألف وحدة  140مباشرة وغير مباشرة.وتتوقع الشركة ضم المشروع نحو 

سكنية، باإلضافة إلى مناطق خدمات تجارية وإدارية وطبية وتعليمية وناٍد 

نيه.وذكرت الشركة، أنه مليار ج 500رياضي، باستثمارات إجمالية تصل إلى 

تم تكليف مجموعة من المكاتب االستشارية العالمية لتنفيذ مخطط عام متكامل 

ألف نسمة عند اكتماله، كما  600للمشروع.ومن المتوقع أن يضم المشروع نحو 

فداناً  90فداناً ونادياً رياضياً على مساحة  37سيشمل حرماً جامعياً على مساحة 

فداناً لألنشطة التعليمية للمراحل المدرسية  30ضافة إلى نجوم، باإل 5وفندقاً 

المختلفة.وأوضحت الشركة، أنه سيتم دفع ثمن األرض من خالل مزيج من 

الوحدات السكنية العينية وأقساط نقدية.وحققت مجموعة طلعت مصطفى 

مليار  1.569، أرباحاً بلغت 2020القابضة، خالل التسعة أشهر األولى من 

التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت جنيه خالل 

، مع األخذ في االعتبار حقوق 2019مليار جنيه في الفترة المقارنة من  1.312

مليار جنيه، مقابل  10.41األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 

لسابق.وعلى مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام ا 7.75إيرادات بلغت 

 99.99مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 

مليون جنيه بفترة التسعة أشهر األولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

 المصدر: مباشر .2019مليون جنيه بالفترة المقارن من  71.26

ومة القطار فائق تحالف أوراسكوم لإلنشاءات يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ منظ

 السرعة بمصر

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، أن تحالف شركة أوراسكوم 

لإلنشاءات وسيمنز والمقاولون العرب، وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية 

لألنفاق، لتصميم وبناء وتشغيل أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في 

لبورصة مصر، اليوم، إن االتفاقية تشمل نظام مصر.وقالت الشركة في بيان 

كم، يمتد أول خط قطار فائق السرعة عبر  1000شبكة سكك حديدية على طول 

مليارات دوالر، ويربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين،  3كم بقيمة  460

مروراً بالعاصمة اإلدارية، وسيكون قابالً لنقل البضائع.وشهد مصطفى مدبولي 

جلس الوزراء المصري، يوم الخميس الماضي، مراسم توقيع مذكرة رئيس م

تفاهم بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لألنفاق وشركة سيمنز 

، أرباحاً بلغت 2020العالمية.وحققت الشركة خالل التسعة أشهر األولى من 

غت ، مقابل أرباح بل2020مليون دوالر خالل التسعة أشهر األولى من  66.6

، مع األخذ في االعتبار 2019مليون دوالر في الفترة المقارنة من  100.3

مليار دوالر،  2.44حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 

مليار دوالر في الفترة المقارنة من العام  2.28مقابل إيرادات بلغت 

ر بلغت الماضي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة خسائ

مليون دوالر في الفترة المقارنة  20.65مليون دوالر، مقابل أرباح بلغت 1.9

 لمصدر: مباشرا .2019من 

 

 

قطاع األعمال" تستعرض محاوالت إنقاذ "الحديد والصلب "

 "المصرية

استعرضت وزارة قطاع األعمال المصرية، المحاوالت التي قامت 

بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية النتشال شركة 

الحديد والصلب المصرية من عثرتها.وقالت الوزارة في بيان اليوم، 

تكليف االستشاري العالمي تاتا ستيل المتخصص  2014إنه تم عام 

اسة شاملة ألوضاع شركة الحديد والصلب في هذه الصناعة بعمل در

بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحاً نوعية األعمال 

المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع باألفران وتقدير 

لحجم االستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم االنتهاء من إعداد كراسة 

، وتم 2017منتصف  و لكن تأخر الطرح إلى 2015الشروط عام 

.وأضافت الوزارة، أنه في 2017فتح العروض الفنية في نهاية عام 

تمت االستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث  2018مطلع عام 

سنوات من تاريخ  4نظراً لمرور  2014الدراسة التي أعدتها في 

،  2018إعداد التقرير األول وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 

لذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في األفران نتيجة سوء التشغيل وا

سنوات و عدم قدرة االستشاري على تحديد حجم الضرر  4خالل الـ 

وبالتالي سبل اإلصالح، كما أشار إلى مدى واسع جداً لالستثمارات 

 3المطلوبة، وطلب االستشاري تشغيل األفران بالطاقة القصوى لمدة 

النتائج يومياً وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة  أشهر متصلة مع رصد

يوماً فقط.ولفتت الوزارة،  12من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 

تمت دعوة بعض الشركات  2019إلى أنه في الربع األول من عام 

عاماً بتمويل ال  20العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 

ديم الحوافز لها وأهمها تقليص مليون دوالر، مع تق 100يقل عن 

آالف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة آنذاك  4العمالة إلى 

شركات  5مليار جنيه، و تم سحب كراسة الشروط من  6.5نحو 

و ليس شراكة كما كان  EPCوتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة 

مطلوباً في الكراسة.ونوهت الوزارة، بأنه بالتوازي مع محاولة 

البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية 

تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض 

المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية 

مليار جنيه، وتم بالفعل  9والبنوك والشركة القابضة والتي تعدت الـ 

مليار  1.2صر ووزارة البترول بقيمة تسوية مديونيات لبنك م

جنيه.كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، 

وافقت على حل وتصفية الشركة فور االنتهاء من عملية التقسيم، 

وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة 

 2020ديسمبر  31التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خالل الربع .أساساً للتصفية

مليون جنيه  274.48األول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 

خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

.وتراجعت 2020-2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من  367.8

ركة خالل الربع األول من العام المالي الجاري إلى مبيعات الش

مليون جنيه  280.31مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  237.72

 المصدر: مباشر بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 البترول المصرية تنفي وجود أزمة بالغاز الطبيعي في محطات الوقود 

نفى مجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض المواقع اإللكترونية وصفحات 

التواصل االجتماعي عن أنباء بشأن وجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود 

اإلعالمي لمجلس الوزراء بمختلف محافظات الجمهورية.وقد قام المركز 

بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك األنباء، مؤكدة 

أنه ال صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود بمختلف محافظات 

الجمهورية، وفقاً لبيان صادر اليوم األحد.وشددت البترول، على أن جميع المواد 

لغاز الطبيعي متوافرة بمختلف محافظات الجمهورية دون البترولية بما فيها ا

وجود أي عجز، وأن جميع محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها، ويتوافر بها كافة 

المنتجات البترولية وفق األسعار المحددة من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات 

لغاز الطبيعي، البترولية.وفي إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل با

تتجه الدولة نحو إقامة المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل 

محطات غاز  210السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يتواجد في مصر نحو 

طبيعي على مستوى الجمهورية.وذكرت الوزارة، أن المحطات تخدم ما يقرب 

اً لتحويل السيارات للعمل بالغاز مركز 80ألف سيارة، كما يوجد نحو  330من 

الطبيعي، ومن المستهدف التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية 

والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف االستغالل االقتصادي األمثل للثروات 

المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، واإلسهام بفاعلية في 

البيئة.وناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل اإلعالم تحري الدقة  الحفاظ على

والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر 

المصدر:  معلومات ال تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

 مباشر

لمنصة اإللكترونية هيئة الدواء المصرية تبدأ تأهيل الشركات الستخدام ا

 ""برومات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عقد أولى ورش العمل الخاصة بتأهيل الشركات 

الستخدام المنصة اإللكترونية "برومات"، لميكنة التقدم للحصول على الموافقات 

الخاصة بمواد التسويق واإلعالن.وقال علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم 

إنه تم تنظيم ورشة العمل بالتعاون بين كل من اإلدارة هيئة الدواء المصرية، 

المركزية للرعاية الصيدلية، واإلدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم 

األسواق، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط.ولفت إلى أن الهدف من الورشة هو 

تي تعريف ممثلي الشركات بإجراءات التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات ال
تقدمها اإلدارة العامة لتنظيم مواد التسويق واإلعالن.يأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو 

بناء مصر الرقمية، وانطالقاً من الجهود الحثيثة التي تخطوها هيئة الدواء المصرية نحو 

التحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يُسهم في تطوير ورفع 

ية المعلوماتية، ويحقق االستغالل األمثل لتكنولوجيا المعلومات، كذلك العمل كفاءة البن

على تسهيل خطوات التقديم اإللكتروني الخاص بملفات اإلدارة، وتسهيل خطوات متابعة 

واستكمال الطلبات الخاصة بالملفات، وربطها بالقواعد المعلنة، وذلك بما يضمن سهولة 

ظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة استيفاء الشركات للطلبات، وحف

لسهولة استرجاعها.بدورها، أشارت رئيسة اإلدارة المركزية للرعاية الصيدلية، 

الدكتورة شيرين عبدالجواد، إلى أن الورشة تضمنت التعريف بالمنصة اإللكترونية، 

ستفسارات الخاصة وتنفيذ تدريب عملي على استخدامها، واإلجابة عن األسئلة واال

بالسادة ممثلي الشركات؛ حتى يتسنى لهم سهولة التعامل مع المنصة.يأتي ذلك في إطار 

حرص هيئة الدواء المصرية على اإلسراع في تطبيق وهيكلة برنامج رقمنة كافة 

الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتفعيل نظام الحوكمة الرشيدة، وسرعة وجودة تقديم 

ت الدواء، وتذليل كافة العقبات اإلدارية التي كانت تواجههم، وهو الخدمة، ودعم شركا

ما ينعكس بدوره على نشاط سوق الدواء، ويساهم في حصول المواطن على دواء آمن 

 المصدر: مباشر وفعال.

 

رئيس "سيمنز": سندعم توقيع مصر التفاقيات تمويلية مع تحالفات 

  بنكية عالمية

سمينز األلمانية، إن شركته ستساعد قال جو كايسر، رئيس شركة 

الحكومة المصرية على تدبير جزء من التمويل الالزم لتنفيذ مشروع 

مليار  23القطار الكهربائي السريع، والذي تصل تكلفته اإلجمالية إلى 

دوالر، وذلك من خالل دعم مصر في التوصل التفاقيات مع تحالفات 

ر في مقابلة على قناة سكاي بنكية عالمية لتمويل المشروع.وأضاف كايس

نيوز عربية، أن الشركة ستتعاون مع شركات محلية لتنفيذ المشروع من 

بينها المقاولون العرب وشركة السويدي.وأشار إلى أن حصة سيمنز من 

 3كيلومتراً تصل إلى  460المرحلة األولى للمشروع والتي يبلغ طولها 

افسياً للفوز بتنفيذ هذا مليارات دوالر.وأكد أن سيمنز قدمت عرضاً تن

المشروع، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أفضل مفاوض 

التقاه بحياته، مؤكداً أنه كان يفاوض بنفسه بكل حسم في كافة تفاصيل 

   المصدر: مباشر االتفاق.

بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني يوقع اتفاقية لالستحواذ على 

 بلوم مصر

"، عن توقيع ABCأعلنت المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب( "بنك 

اتفاقية مع بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. "بنك بلوم لبنان"، يوم الجمعة 

في  %99.4، لالستحواذ على حصته البالغة 2021يناير  15الموافق 

بنك بلوم مصر ش.م.م. "بنك بلوم مصر".وأوضح البنك في بيان صادر 

تزال عملية إتمام االستحواذ خاضعة إلى عدد من الشروط  اليوم، أنه ال

والموافقات من الجهات الرقابية في البحرين ومصر ولبنان. وتوقع البنك 

، موضحاً أنه 2021استكمال عملية االستحواذ في الربع الثاني من عام 

سيتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.وذكر البيان 

لقاء االستحواذ على  ABCالمعروض يبلغ من قبل بنك أن المبلغ 

ويمتلك مليار جنيه مصري. 6.700من بنك بلوم مصر قيمة  100%

محفظة هامة من األعمال في مصر، أحد االسواق  ABCبنك 

االستراتيجية الرئيسية للبنك، حيث استهل تواجده في السوق المصري 

. ويقدم 1999في عام عبر استحواذه على بنك مصر العربي األفريقي 

فرعاً منتشرة في جميع  27اليوم خدماته في مصر من خالل  ABCبنك 

سيباشر وبنك بلوم لبنان العمل  ABCالمناطق.وأشار البيان إلى أن بنك 

سوية الستيفاء الشروط المطلوبة إلكمال عملية االستحواذ، بما في ذلك 

سيواصل كال البنكين أخذ الموافقات الرقابية المناسبة. وفي أثناء ذلك 

إدارة أعمالهما بشكل مستقل  في مصر عن اآلخر كالمعتاد حتى الحصول 

على الموافقات الرقابية. وتم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 

في هذه الصفقة، بينما تقوم كل من  ABCمستشاراً مالياً وحيداً لبنك 

ر وشركاه بدور شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر وشركة ذو الفقا

المستشارين القانونيين. وتم تعيين شركة سي آي كابيتال مستشاراً لبنك 

 ABCبلوم لبنان وبيكر أند مكنزي مستشاراً قانونياً.وسيقوم بنك 

باإلعالن عن المزيد من التفاصيل حال حدوث أّي تطورات جديدة ذات 

 صلة بعملية االستحواذ، وفقاً للبيان.

 

 

 



 

 

 ة والعربيةاألخبار العالمي

 أكبر مخطط اقتصادي في الصين يوافق على مشروع قطار فائق السرعة 

وافقت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح، أكبر مخطط اقتصادي في الصين، 
على بناء خط سكة حديد عالي السرعة في شمالي الصين، وفق ما نشرته 

كيلومترا  342صحيفة البورصة.وسيربط خط السكة الحديدية، البالغ طوله 
الصينية في ” مدينة المستقبل“محطة، منطقة شيونغآن الجديدة،  12ويضم 

مقاطعة خبي، بمدينة شينتشو بمقاطعة شانشي.وتم تصميم القطارات للسير 
كم في الساعة على القضبان، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع  350بسرعة 
ي( وذلك حسبما ذكرت مليار دوالر أمريك 8.86مليار يوان )حوالي  57.24

وبدأ تشغيل خط السكك الحديدية بين بكين “شينخوا “وكالة األنباء الصينية 
 .2020وشيونغآن، الذي يربط العاصمة الصينية بالمنطقة الجديدة، في ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,878.00 0.03% السعودية

 DFMGI 2,707.00 0.43% دبي

 ADI 5,356.00 1.70% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,652.93 -0.02% الكويت

 BSEX 1,453.63 0.02% البحرين

 GENERAL 10,845.00 -0.14% قطر

 MASI 11,416.00 0.79% المغرب

 TUN20 6,718.00 0.09% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 30,724.00 -0.89% أمريكا

 S&P 500  3,768.25 -0.72% أمريكا

 NASDAQ 12,998.50 -0.87% أمريكا

 FTSE 100  6,736.00 -0.97% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  28,242.21 -0.97% اليابان

 %0.62 1,837.99 األوقيةسعر  الذهب )دوالر(

 %0.51- 54.82 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.38- 52.16 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 1.0 غ.م. غ.م. %3.4- 4.05 احتفاظ 3,741.6 4.19 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %54.5 16.86 شراء 5,927.0 10.91 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.5 10.8 %13.1- 9.60 احتفاظ 344.9 11.05 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 6.9 4.9 32.0 29.1 %29.2- 1.35 احتفاظ 2,118.5 1.91 شركة سبيد ميديكال

 0.5 0.5 5.8 4.1 %32.2 9.45 شراء 4,755.5 7.15 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 توزيعات أسهم مجانية للشهر الحاليال يوجد 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 26/01/2021 19/01/2021 جنيه للسهم 3.313044 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي

 27/01/2021 24/01/2021 جنيه 0.50األول القسط  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 27/01/2021 24/01/2021 جنيه للسهم 1.3828895701 القناة للتوكيالت المالحية

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 مقر الشركة بالقاهرة عادية جولدن بيراميدز بالزا 21/01/2021

 القاهرة -جسر السويس  –ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  6،5بمقر الشركة  عادية الجاهزةدايس للمالبس  23/01/2021

 غير عادية سيدى كرير للبتروكيماويات 28/01/2021
 –شارع السالم  37بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالى: 

 القاهرة الجديدة –منطقة زهرة اللوتس 

30/01/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية
 غير عادية

 -الشيخ زايد  –غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى  43بمقر الشركة الكيلو 

 محافظة الجيزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 62.74 -1.24 22.54 157,048 9,891,173 87.10 51.20 43.71% (البنك التجاري الدولي  )مصر

 EAST 14.25 2.81 42.64 1,101,779 15,428,417 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.08 5.08 31.10 2,963,860 3,133,143 1.29 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 15.60 0.58 138.53 1,349,817 21,100,582 16.99 6.54 4.40% المجموعه الماليه هيرمس 

 TMGH 7.03 2.33 74.01 5,120,120 35,858,592 8.25 4.04 3.98% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 CLHO 4.96 -3.31 31.22 869,201 4,366,539 6.00 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 10.38 1.17 98.09 633,321 6,499,681 11.42 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 11.90 0.08 60.81 414,864 4,917,483 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.30 5.37 9.05 15,705,942 82,614,384 7.91 4.86 2.40% ابن سينا فارما

 CIRA 14.00 -1.75 52.84 13,445 188,230 15.80 9.16 2.36% القاهره لإلستثمار و التنمية ا

 JUFO 7.00 -0.57 36.45 883,695 6,323,567 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 27.80 2.24 14.88 208,375 5,738,964 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 15.67 0.45 156.89 13,438 211,753 16.18 6.10 1.89% سوديك

 MNHD 3.98 0.51 65.83 4,974,984 19,836,166 4.85 2.40 1.72% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 EFID 9.21 -1.81 18.69 264,381 2,464,559 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 6.07 -1.46 132.57 1,793,478 10,950,023 7.59 2.61 1.40% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 ORWE 7.15 -1.24 58.89 311,989 2,240,631 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.45 -1.29 83.54 11,583,233 16,941,634 1.68 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 CCAP 1.56 -2.51 92.10 10,414,412 16,367,964 2.46 0.81 1.12% القلعة لالستشارات الماليه 

 SKPC 11.00 -0.72 147.75 960,468 10,567,594 11.33 4.44 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

 PIOH 4.13 -1.43 73.53 2,225,474 9,237,845 4.95 2.38 0.85% بايونيرز القابضة لألستثمارات 

 AUTO 3.60 0.03 155.32 715,698 2,561,082 3.77 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.51 -0.79 17.84 8,245,734 20,965,972 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.84 0.00 140.80 673,962 3,273,086 6.30 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 10.91 -2.33 168.72 1,245,544 13,643,556 12.30 4.06 0.66% حديد عز

 OIH 0.55 -1.08 96.07 21,243,288 11,713,442 0.60 0.28 0.63% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 EXPA 13.60 -0.73 114.17 266,222 3,634,439 17.49 6.35 0.48% لتنمية الصادراتالبنك المصري 

 IRON 2.73 -9.90 237.04 294,233 803,256 4.02 0.81 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.99 -0.50 192.65 10,550,972 21,495,338 2.18 0.68 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.65 -1.49 204.60 2,772,888 7,383,257 3.38 0.87 0.19% المالية القابضةبلتون 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 وقت في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 مسؤولي االتصال
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