
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

22/10/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 11,101.63 -0.50% -14.84% 497,772,544 148,501,548 305,476,451,374 (EGX 30مؤشر )

 2,055.10 -1.81% -4.40% 664,417,664 208,842,068 383,593,202,667 (EGX 50مؤشر )

 1,918.20 -1.25% 50.15% 437,518,496 158,922,682 185,469,342,271 (EGX 70مؤشر )

 2,818.07 0.00% 63.16% 935,291,072 307,424,230 442,328,855,010 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

نوفمبر.. نهاية الحق في األسهم المجانية للبنك المصري  8 ▪
 الخليجي

أكتوبر.. نهاية الحق في تجزئة القيمة االسمية لجولدن  25 ▪
 كوست

نوفمبر.. مساهمو القاهرة للزيوت يناقشون تجزئة القيمة  21 ▪
 االسمية للسهم

-2019خالل  %35تتراجع خسائر الحديد والصلب المصرية  ▪
2020 

المصريين لإلسكان تعتزم طرح إميرالد للتطوير ببورصة النيل  ▪
  2021مطلع 

تابعة لـ"عامر جروب" تتعاقد على تطوير قطعة أرض  ▪
 بالعاصمة اإلدارية

مرات  3أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتضاعف أكثر من  ▪
 ونصف في الربع األول

حجم االستثمار األجنبي المباشر في مليارات دوالر  9الوزراء:  ▪
 مصر

محطة صب جاف و مصنع لدرفلة «: اقتصادية قناة السويس» ▪
 الحديد ضمن خريطة المشروعات الجديدة 

الحكومة تناقش المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات  ▪
 المصدرة

محطة صب جاف و مصنع لدرفلة «: اقتصادية قناة السويس» ▪
 ات الجديدةالحديد ضمن خريطة المشروع

مع تصاعد منحنى إصابات كورونا..الوزراء المصري يوّجه  ▪
 بفرض غرامات على غير الملتزمين

سعر الذهب يرتفع عالميا وسط آمال بالتوصل التفاق حول  ▪
 حزمة التحفيز األمريكية 

الدين العام في بريطانيا عند أعلى نسبة من الناتج المحلي  ▪
  1960اإلجمالي منذ 

 

 ( الرئيسيEGX 30بياني لمؤشر )رسم  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 39 165 1 

  

 انواع المستثمرين 
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 الشركات المقيدةأخبار

 نوفمبر.. نهاية الحق في األسهم المجانية للبنك المصري الخليجي 8

المصري الخليجي، إن نهاية الحق في األسهم المجانية عن قال البنك 
.وأوضح البنك في بيان 2020نوفمبر  8لحامل السهم حتى جلسة  2019

لبورصة مصر، اليوم، أنه من المقرر توزيع األسهم المجانية بواقع 
 9سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة اعتباراً من  0.082
سابق، قالت البورصة المصرية، إن البنك .وفي وقت 2020نوفمبر 

المصري الخليجي تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر 
مليون دوالر  422،74مليون دوالر أمريكي إلى  390،61والمدفوع من 

مليون دوالر أمريكي.وحقق البنك أرباحاً  32،12أمريكي، بزيادة قدرها 
مليون جنيه خالل  306.98بلغت  بعد الضريبة من العمليات المستمرة

مليون  293.2، مقابل أرباح بلغت 2020الستة أشهر المنتهية في يونيو 
.وارتفع صافي إيرادات الفوائد، بنهاية 2019جنيه في النصف األول من 

مليون جنيه خالل نفس الفترة  3.66مليار جنيه، مقابل  3.789يونيو إلى 
 مباشرالمصدر: المقارنة من العام الماضي.

 أكتوبر.. نهاية الحق في تجزئة القيمة االسمية لجولدن كوست 25

قالت جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحي، إن نهاية الحق في تجزئة 
جنيه للسهم لحامله حتى نهاية  0.4جنيهات إلى  4القيمة االسمية للسهم من 

.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، 2020أكتوبر  25جلسة 
اليوم، أنه من المقرر تداول األسهم طبقاً للقيمة االسمية بعد التعديل اعتباراً 

من خالل شركة مصر للمقاصة واإليداع  2020أكتوبر  25من االثنين 
المركزي.وفي وقت سابق، قالت البورصة المصرية، إن شركة جولدن 
 كوست السخنة لالستثمار السياحي، تقدمت بمستندات قيد تجزئة القيمة

قرشاً للسهم الواحد مع بقاء رأس  40جنيهات إلى  4االسمية للسهم من 
مليون جنيه ليصبح موزعاً على عدد  68.6المال المصدر كما هو بمبلغ 

مليون سهم بقيمة اسميه قدرها  17.15مليون سهم بدال من عدد  171.52
، 2020قرشاً بعد تعديلها.وحققت الشركة خالل النصف األول من عام  40
مليون جنيه من يناير حتى يونيو الماضي، مقارنة  4.32افي ربح سجل ص

مليون جنيه خالل نفس الفترة المقارنة في عام  7.1بأرباح بقيمة 
مليون جنيه في  10.18.وتراجع إجمالي إيرادات الشركة إلى 2019

مليون جنيه في النصف األول  26.11، مقابل 2020النصف األول من 
 مباشرالمصدر:  .2019من 

نوفمبر.. مساهمو القاهرة للزيوت يناقشون تجزئة القيمة االسمية  21
 للسهم

قالت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إن الجمعية العامة غير العادية 
نوفمبر المقبل النظر في تجزئة القيمة االسمية للسهم  21ستناقش يوم 

اليوم األربعاء: عشرة أضعاف.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر 
جنيهات للسهم".وتناقش  5قرشاً بدالً من  50"لتصبح القيمة االسمية للسهم 

من النظام األساسي للشركة.يشار  7و 6الجمعية النظر في تعديل المادتين 
مليون جنيه منذ بداية  36.09إلى أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 

ليون جنيه خسائر خالل م 25.34يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 
نفس الفترة من العام الماضي.وتراجع صافي إيراد نشاط الشركة خالل 

مليون جنيه بنهاية يوينو،  26.16لتسجل  2020الستة أشهر األولى من 
 المصدر: مباشر مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 42.66مقابل 

 

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

 23.13 1.97 جلوبال تيلكوم

 10.00 23.65 الدلتا للتامين

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري 

 العربي
54.30 9.99 

 9.98 26.99 الوطنية لالسكان
القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق 

 المالية
5.96 9.96 

 

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

 -9.97   1.02  والتفريغالعربية المتحدة للشحن 

 -9.97   21.50  فوديكو

 -9.92   4.36  العربية وبولفارا

 -9.90   18.75  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

 -9.85   7.60  الشرقية الوطنية لالمن الغذائي

  

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

  66.60   52,859,596  التجاري الدوليالبنك 
  4.90   51,603,808  مستشفي كليوباترا

  4.81   51,349,184  العربية ادارة االصول
  7.47   40,360,392  السويدى اليكتريك

  3.04   37,705,796  الحديد والصلب المصرية

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق التداولكمية  السهم 

 0.53 41,326,808 اوراسكوم لالستثمار القابضة
  1.50   18,167,780  دايس

  0.42   17,522,475  العربية لالستثمارات
العربية المتحدة للشحن 

 والتفريغ
 14,114,189   1.02  

  2.10   12,177,618  ليفت سالب مصر

  التداولأكبر خمس قطاعات من حيث قيمة 
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 2020-2019خالل  %35خسائر الحديد والصلب المصرية تتراجع 

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية 
(IRON خالل العام المالي ،)35، تراجع خسائرها بنسبة 2020-2019 

بالمائة على أساس سنوي.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، 
مليون جنيه خالل الفترة من يوليو  982.83إنها حققت خسائر بلغت 

مليار جنيه بالعام  1.52، مقابل خسائر بلغت 2020وحتى يونيو  2019
المالي السابق له.وحققت الشركة خالل العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 

مليار جنيه بالعام المالي  1.24مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  1.08
ة مليون جنيه منذ بداي 783.847السابق له.وسجلت الشركة خسائر بلغت 

مليون جنيه  531.28، مقابل 2020حتى نهاية مارس  2019يوليو 
 المصدر: مباشر خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 تابعة لـ"عامر جروب" تتعاقد على تطوير قطعة أرض بالعاصمة اإلدارية

قالت مجموعة عامر جروب القابضة، إن شركة عامر للتنمية السياحية 
طوير لقطعة أرض مساحتها فدان والف متر مربع التابعة، اليوم عقد ت

تقريباً والمخصصة لشركة الجيزة للتنمية السياحية.وأضافت المجموعة في 
بيان لبورصة مصر اليوم األربعاء، أنه من المستهدف إقامة مبنى إداري 
على قطعة األرض.وأوضحت، أن تنفيذ العقد من عدمه متوقف على 

ة للتنمية العمرانية يصفتها المسؤولة عن موافقة شركة العاصمة اإلداري
تخطيط وإنشاء وتنمية مشروع العاصمة اإلدارة الجديدة.وحققت الشركة 

مليون جنيه خالل  27.608، أرباحاً بلغت 2020خالل النصف األول من 
مليون  25.42الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 

، مع األخذ في االعتبار حقوق 2019 جنيه في الفترة المقارنة من
مليون جنيه، مقابل  690.31األقلية.وبلغت إيرادات الشركة خالل الفترة 

.وعلى 2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  691.7إيرادات بلغت 
مليون جنيه، مقابل  41.4مستوى األعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 

 النصف األول من العام الماضي. مليون جنيه في 65.36أرباح بلغت 

 المصدر: مباشر

مرات ونصف في  3أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتضاعف أكثر من 
 الربع األول

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، خالل الربع 
على  %370، ارتفاع أرباحها بنسبة 2021-2020األول من العام المالي 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها أساس 
مليون جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في  41.88حققت أرباحاً بلغت 

مليون جنيه في الفترة  8.916سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة 

مليون جنيه في  78.32ون جنيه، مقابل إيرادات بلغت ملي 126.77إلى 
الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.يشار إلى أن الشركة سجلت خالل 

 77.45مليون جنيه، مقابل  63.7العام المالي الماضي، صافي ربح بلغ 
مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة 

مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  365.7عام المالي الماضي لتسجل خالل ال
 المصدر: مباشر مليون جنيه خالل العام المالي السابق له. 362.5

 

 

 

 

المصريين لإلسكان تعتزم طرح إميرالد للتطوير ببورصة النيل 
  2021مطلع 

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة  المصريين لإلسكان 
( ورئيس صندوق المصريين العقاري، أن EHDRوالتعمير)

إميرالد للتطوير »شركته تعتزم طرح حصة من أسهم تابعتها 
سوق المشروعات الصغيرة –ببورصة النيل « المشروعاتوإدارة 

أن الشركة ستقوم « المال»والمتوسطة.وأضاف فى تصريحات لـ
ببورصة النيل خالل األيام « إميرالد للتطوير»بتجهيز ملف طرح 

القليلة المقبلة، على أن يتم تنفيذ العملية فى نهاية العام الحالى أو 
صاحبة الطرح « سكانالمصريين لإل».ُيذكر أن 2021مطلع 

، عندما نفذت طرحا 2020الوحيد بالبورصة المصرية فى عام 
« إميرالد لالستثمار العقاري»من أسهم شركتها التابعة  28لنحو %

مليون جنيه، وتمت تغطية  202.3جنيه للسهم، بقيمة  2.89بسعر 
أودن لالستشارات »مرة، فيما تولت شركة  17.7االكتتاب 

« إميرالد للتطوير»ير الطرح.وأكد السيد أن طرح مهام مد« المالية
بسوق المشروعات الصغيرة سيكون ناجًحا لما تمتلكه الشركة من 

إميرالد لالستثمار »مقومات جراء تعاونها مع شقيقتها الكبرى 
بجانب االستثمارات العقارية فى المجموعة.وعلى صعيد « العقاري

رى انتهى من تعديالت مواز، أكد السيد أن صندوق المصريين العقا
نشرة االكتتاب الخاصة به التى أعقبت التعديالت األخيرة فى 
الالئحة التنفيذية لقانون سوق المال.وأضاف أنه سيتم إرسال 
تعديالت نشرة االكتتاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خالل 
األسبوع الجارى بهدف اعتمادها لبدء العمل الفعلى للصندوق سواء 

صعيد المشروعات أو اكتتاب الشريحة الثانية.وكان مجلس  على
الوزراء قد اعتمد فى مطلع شهر سبتمبر الماضي، أكبر تعديالت 

ليشمل عدداً من  2018تتم على الالئحة التنفيذية منذ نوفمبر 
المجاالت من أبرزها األحكام المرتبطة بصناديق االستثمار العقارى 

فى تنفيذ سياساتها االستثمارية  بهدف السماح بمزيد من المرونة
وتيسير مزاولتها لنشاطها، والتغلب على بعض اإلشكاليات التى 
رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.ونصت 
التعديالت على أن يكون االستثمار فى األصول العقارية التى ليست 

رار محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها ق
تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة. كما شملت 
التعديالت تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق االستثمار العقارى، 
حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم األصول العقارية بواسطة خبير 
واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح 

األصول العقارية المملوكة لألطراف ذات  بتوجيه أمواله فى أى من
العالقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديالت حماية لحقوق 
حملة وثائق االستثمار.تجدر اإلشارة إلى أن شركة المصريين 

، تعمل في مجال 1986لالسكان التي تأسست الشركة في يناير 
وبيعها التنمية العقارية واالستثمار العقاري، وشراء األراضي 

وتقسيمها، وتشييد مباني، وإقامة مشروعات التوسع العمراني 
والمدن الجديدة والمباني والمساكن وخدماتها من أسواق تجارية 

 وأماكن ادارية وجراجات لتأجيرها أو بيعها.

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 المباشر في مصرمليارات دوالر حجم االستثمار األجنبي  9الوزراء: 

استعرض مجلس الوزراء المصري خالل اجتماعه، عدداً من المؤشرات 
التي تعكس إيجابية األداء االقتصادي المصري، حيث تمت اإلشارة إلى 
تقرير من البنك الدولي، والذي أوضح زيادة االستثمار األجنبي المباشر 

صادر مليارات دوالر.وبحسب بيان مجلس الوزراء ال 9في مصر إلى 
، 2018مليار دوالر في  8.1اليوم، سجلت االستثمارات األجنبية نحو 

األمر الذي أرجعه البنك إلى اإلنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها 
.ووصف تقرير البنك 2016لبرنامج اإلصالح االقتصادي بداية من عام 

لت الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في أفريقيا، الفتاً إلى أنها سج
 %11تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العام الماضي، ارتفاعاً بنسبة 

مليارات دوالر، ويرجع ذلك إلى اإلصالحات االقتصادية  9لتصل إلى 
التي تنفذها الحكومة، والتي أدت إلى استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز ثقة 

ي أكد المستثمرين.كما استعرض المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذ
ان مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً ايجابياً في منطقة 

، بفضل 2021ـ  2020الشرق األوسط وشمال أفريقيا، خالل العام المالي 
 المصدر: مباشر .2016برنامج االصالح االقتصادي المصري الذي بدأ منذ 

 الشركات المصدرةالحكومة تناقش المبادرة الجديدة لرد مستحقات 

استعرض مجلس الوزراء أبرز مالمح المبادرة الجديدة لرد مستحقات 
الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى أعدتها وزارتا 
المالية، والتجارة والصناعة، والتى تأتى استكماالً للجهود المبذولة من 

العاملة بمصر، الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات الُمصدرة 
وايجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق 
تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ االستثمارى وتشجيع الصناعة ودفع عجلة 
االقتصاد.وتقوم المبادرة على توفير مساندة إضافية لتلك الشركات وضمان 

عات المطلوبة، والحفاظ توافر السيولة الالزمة لمساعدتها على إجراء التوس
على العمالة، والوفاء بكافة التزاماتها، بما يوفر بيئة تسمح بزيادة االنتاج 
وتنافسية الصادرات المصرية فى األسواق الدولية، وتمت اإلشارة إلى أن 

 2841عدد الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو 
 المصدر: جريدة البورصةشركة.

منحنى إصابات كورونا..الوزراء المصري يوّجه بفرض  مع تصاعد
 غرامات على غير الملتزمين

بتطبيق الغرامات على غير رئيس الوزراء المصري،مدبولي، وجه
الملتزمين بارتداء الكمامات; وذلك حفاظاً على الصحة العامة لجميع 

ضرورة االستمرار في االلتزام بتطبيق إلى  المواطنين. ودعا مدبولي
اإلجراءات االحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع 
واألماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي.وأشار رئيس الوزراء إلى أن 
التقارير أظهرت أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بدأت تأخذ المنحنى 

   شرالمصدر: مبا التصاعدي مرة أخرى.

 

 

 

 

محطة صب جاف و مصنع لدرفلة الحديد «: اقتصادية قناة السويس»
  ضمن خريطة المشروعات الجديدة

استعرض مجلس الوزراء المصري خالل اجتماعه، عدداً من 
المؤشرات التي تعكس إيجابية األداء االقتصادي المصري، حيث تمت 

زيادة االستثمار اإلشارة إلى تقرير من البنك الدولي، والذي أوضح 
مليارات دوالر.وبحسب بيان مجلس  9األجنبي المباشر في مصر إلى 

مليار  8.1الوزراء الصادر اليوم، سجلت االستثمارات األجنبية نحو 
، األمر الذي أرجعه البنك إلى اإلنجازات التي حققتها 2018دوالر في 

مصر من تطبيقها لبرنامج اإلصالح االقتصادي بداية من عام 
.ووصف تقرير البنك الدولي مصر بأنها "النقطة المضيئة" في 2016

أفريقيا، الفتاً إلى أنها سجلت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العام 
مليارات دوالر، ويرجع  9لتصل إلى  %11الماضي، ارتفاعاً بنسبة 

ذلك إلى اإلصالحات االقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي أدت إلى 
ر االقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.كما استعرض استقرا

المجلس تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان مصر الدولة الوحيدة 
التي ستحقق نمواً اقتصادياً ايجابياً في منطقة الشرق األوسط وشمال 

، بفضل برنامج االصالح 2021ـ  2020أفريقيا، خالل العام المالي 
 المصدر: أموال الغد.2016ذي بدأ منذ االقتصادي المصري ال

محطة صب جاف و مصنع لدرفلة الحديد «: اقتصادية قناة السويس»
 ضمن خريطة المشروعات الجديدة

قال المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، إن الهيئة تعمل حاليا على دراسة عدد من المشروعات والتي 

موافقة عليها حتى اآلن.وذكر خالل لقاء مجلس إدارة الهيئة مع لم يتم ال
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عدد من 
المشروعات التي تمت دراستها وتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة 
المنطقة والتي تضم محطة صب جاف للحبوب والغالل بميناء شرق 

على رصيف بطوب ” ناحية الشرقيةال“بورسعيد باألرصفة الجديدة 
م متر.وأضاف زكي أن خريطة المشروعات الجديدة تشمل ايضا 500

ألف متر مربع ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة  250ساحات تداول 
ألف متر مربع.وأشار إلى مشروع الشركة  400المضافة بمساحة 

د العربية لصناعة الصلب الخاص بإقامة وتشغيل مصنع درفلة للحدي
داخل المطور  2الف م 90من خام البليت، والذي يقام على مساحة 

الصناعي، الشركة المصرية الصينية لالستثمار، احد المطورين 
الصناعيين العاملين بالمنطقة االقتصادية في العين السخنة.ونوه زكي 
باإلجراءات التي اتخذتها المنطقة إلصدار الدليل الجمركي بموافقة 

بعد العرض على مجلس الوزراء، والتي ستعمل جدياً وزير المالية و
على تحسين مناخ األعمال بشكل كبير خالل الفترة المقبلة، 

-2020واالستراتيجية التي تعمل عليها المنطقة في خطتها الخمسية 
والتي اشتملت على عدد من المحاور خاصة بالتركيز على  2025

ت األولوية، إلى جانب الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذا
تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز االطار التنظيمي والقانوني، وكذا 
توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية.ولفت إلى عدٍد من القطاعات المستهدفة 
لالستثمار في المنطقة االقتصادية خالل الفترة القادمة، فى مقدمتها قطاعات 

وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب  الزراعة، ومواد البناء،
قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيراً 

 المنسوجات.



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

سعر الذهب يرتفع عالميا وسط آمال بالتوصل التفاق حول حزمة التحفيز 
  األمريكية

األسواق العالمية اليوم األربعاء بفضل تفاؤل شهد سعر الذهب انتعاشا فى 
بشأن إمكانية توصل مشرعين أمريكيين التفاق بشأن حزمة مساعدات 
لمتضرري كورونا قبل انتخابات الرئاسة األمر الذي أضعف الدوالر 
وعزز إغراء المعدن األصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم، بحسب 

% إلي  0.5السوق الفورية وكالة رويترز.وارتفع سعر الذهب في 
دوالر لألوقية )األونصة( بعدما صعد ألعلى مستوى في  1916.61

أسبوع في وقت سابق من الجلسة.وصعد سعر الذهب في التعامالت اآلجلة 
دوالر.اقترب البيت األبيض  1919.90% إلى  0.2في الواليات المتحدة 

اقترب البيت و: واألعضاء الديمقراطيون في الكونجرس من اتفاق أمس
األبيض واألعضاء الديمقراطيون في الكونجرس من اتفاق أمس الثالثاء 
فيما أبدى الرئيس األمريكي دونالد ترامب استعداده لقبول حزمة مساعدات 
ضخمة رغم معارضة حزبه الجمهوري.وعززت األنباء اإلقبال على 

ذهب األسهم ودفعت الدوالر للهبوط ألقل مستوى في شهر.وتحرك سعر ال
دوالر المهم من الناحية النفسية في الجلسات  1900في نطاق ضيق قرب 

القليلة الماضية مع تتبع المستثمرين تطورات برنامج التحفيز 
: منذ بداية العام %26األمريكي.أسعار الذهب عالميا ارتفعت أكثر من 

% منذ بداية العام بفضل  26لكن أسعار الذهب عالميا ارتفعت أكثر من 
ر الفائدة القريبة من الصفر عالميا وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف أسعا

الصدمة االقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من إغراء المعدن النفيس 
الذي ال يدر عائدا كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة 

ت وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، كسب: % 1.2العملة.كسبت الفضة 
% إلى  0.6دوالر لألوقية وارتفع البالتين  24.94% إلى  1.2الفضة 

دوالر.تفاءل  2402.22% إلى  0.1دوالر وتقدم البالديوم  875.95
، ولكن المستقبل 2020صندوق النقد الدولي بشأن وضع االقتصاد في 

البعيد ما زال مثيًرا للمخاوف. ولهذا، يتوقع الصندوق ارتفاع مؤشر السلع 
ينة، ومن ثم ارتفاع سعر الذهب.في تقرير المالمح المستقبلية لشهر الثم

أكتوبر من صندوق النقد الدولي لالقتصاد العالمي الرسالة األساسية كانت: 
التعافي سيكون أبطأ.  2021، ولكن في 2020نتوقع تباطؤ االنكماش في 

اع هذا العام، واالرتف %4.4واالقتصاد العالمي متوقع له االنخفاض بـ 
-في العام المقبل، مقابل التوقعات السابقة في شهر يونيو بـ  %5.2بنسبة 

.وفيما يتعلق باالقتصاد األمريكي،  من المتوقع التراجع %5.4، و5.2%
العام المقبل، مقارنة مع التوقعات السابقة بـ  %3.1، وينمو بـ %4.3بـ 
لالحتفاالت العام المقبل. ولكن السبب الرئيسي  %4.5، وارتفاع بـ 8%-

محدود، مع ضعف التعافي.محللون : تحسن مستقبل االقتصاد األمريكي 
ويرى محللون أن تحسن مستقبل االقتصاد األمريكي : يضر بسعر الذهب

وما بعدها تزيد  2021يضر بسعر الذهب. ولكن مع تباطؤ التعافي في 
ات ما إيجابية الذهب. فاالقتصاد العالمي يلزمه وقت أطول للتعافي لمستوي

قبل فيروس كورونا. بعبارة أخرى، مع استمرار عدم اليقين، يستمر الدعم 
في  %28.4للذهب.ويتوقع الصندوق ارتفاع مؤشر المعادن الثمينة بـ 

، وسط زيادة مخاطرة السياسات 2021في  %10.4، ويرتفع بـ 2020
الحمائمية.ومع زيادة حاالت فيروس كورونا، يزيد هزال االقتصاد 

دوالر  1،900ي، وتدفع االنتخابات األمريكية الذهب فوق األمريك
 المصدر: الماللألوقية.

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,497.00 -0.26% السعودية

 DFMGI 2,173.00 0.10% دبي

 ADI 4,546.00 0.06% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,661.16 0.07% الكويت

 BSEX 1,453.56 0.00% البحرين

 GENERAL 9,965.00 -0.50% قطر

 MASI 10,332.00 0.24% المغرب

 TUN20 6,649.00 -0.02% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 28,210.82 -0.35% أمريكا

 S&P 500  3,435.56 -0.22% أمريكا

 NASDAQ 11,484.69 -0.28% أمريكا

 FTSE 100  5,776.50 -1.91% لندن

 DAX 12,557.64 -1.41% أمانيا

 Nikkei 225  23,474.27 -0.70% اليابان

 %0.40- 1,916.80 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.02- 41.72 البرميل خام برنت )دوالر(

 %0.12- 39.98 البرميل نايمكس )دوالر(

بريطانيا عند أعلى نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الدين العام في 
  1960منذ 

أعلن مكتب اإلحصاء الوطني البريطاني اليوم األربعاء، ارتفاع الدين 
ـ  مليار جنيه استرليني في األشهر الستة األولى من السنة  259.2العام ب

 2020مليار جنيه استرليني بنهاية سبتمبر  2059.7المالية، ليصل إلى
من الناتج المحلي اإلجمالي.وهذه هي أعلى نسبة  %103.5أو نحو، 

للدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي منذ السنة المالية المنتهية في 
.وارتفع عجز الميزانية البريطانية في سبتمبر بسبب التوسع 1960

الكبير في االقتراض للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.وارتفع صافي 
مليار جنيه إسترليني عن  28.4طاع العام في سبتمبر بـ قروض الق

مليار جنيه استرليني.وهذا  36.1الشهر نفسه من العام الماضي إلى 
هو ثالث أعلى مستوى شهري لالقتراض منذ بدء التسجيالت في 

وفي األشهر الستة األولى من العام المالي بلغ حجم االقتراض  1993.
مليار جنيه استرليني  174.5بارتفاع بـ مليار جنيه استرليني،  208.5

عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل أعلى حجم اقتراض 
 المصدر: حابى يتم تسجيله في األشهر الستة ذاتها منذ بدء التسجيل في .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.6 0.6 غ.م. 112.4 %30.5 5.31 شراء 3,634.5 4.07

 3,862.6 7.11 شركة حديد عز
تحت 

 المراجعة
 .غ.م غ.م. غ.م. غ.م. - -

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 1.0 1.0 9.4 8.9 %0.7 9.16 احتفاظ 284.0 9.10

 5.7 3.7 13.6 21.8 %30.6 1.87 شراء 510.0 1.43 شركة سبيد ميديكال

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 توزيعات أسهم للشهر الحالىال يوجد 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 22/10/2020 19/07/2020 جنيه مصرى 0.15القسط الثانى  سيدى كرير للبتروكيماويات

 22/10/2020 15/06/2020 جنيه 0.8333القسط الثالث قيمته  الوطنية للغاز )ناتجاس(

 22/10/2020 19/10/2020 جنيه 0.30القسط األول  ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية

 25/10/2020 20/10/2020 جنيه للسهم 4.000 العربية لالدوية والصناعات الكيماوية

 26/10/2020 31/05/2020 جنيه مصرى 0.375القسط الثالث  رواد -رواد السياحة 

 28/10/2020 25/10/2020 جنيه للسهم 1.500 مصر بنى سويف لالسمنت

 28/10/2020 25/10/2020 قرش للسهم 25.000 الدلتا للسكر

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 النزهة الجديدة –جوزيف تيتو  116بفرع الشركة الكائن فى  غير عادية ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 24/10/2020

 وادي كوم امبو الستصالح االراضي 24/10/2020
غير و عادية 

 عادية
 القاهرة –مصر القديمة  –دار السالم  –ميدان اثر النبى  2بمقر الشركة 

 ايسترن كومباني -الشرقية  25/10/2020
 –بالشركة الشرقية "ايسترن كومبانى" بشارع خاتم المرسلين بمقر نادى العاملين   عادية 

 الجيزة -العمرانية 

 اكرومصر للشدات والسقالت المعدنية 28/10/2020
بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية لإلنشاء و التعمير "أيكون" بوادى حوف   عادية 

 القاهرة -حلوان 

 ومنتجاتهاالزيوت المستخلصة  28/10/2020
 1نادى ضباط الحرس الجمهورى أول شارع الطيران إتجاه صالح سالم عمارة رقم   عادية 

 عمارات العبور

 العامة لمنتجات الخزف والصيني 28/10/2020
غير و عادية 

 عادية
 جاردن سيتي القاهرة –ش الطلمبات  5بمقر شركة الصناعات المعدنية 

 عبر تقنية االتصال و التصويت عن بعد  عادية  جينيال تورز 31/10/2020

 

 



 

 

 (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 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 ()مصر
COMI 

66.6 66.60 19.78- 52,859,596 0- 528.00 87.10 43.71% 
 EAST ايسترن كومباني -الشرقية 

11.92 11.92 23.49- 13,750,449 1- 244.00 16.20 7.08% 
 EKHO *القابضة المصرية الكويتية

1.05 1.05 20.45- 409,385 0- 90.00 1.45 5.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 

13.20 13.20 13.27- 11,002,708 1- 242.00 19.60 4.40% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

6.39 6.39 21.79- 7,529,832 4- 373.00 10.12 3.98% 
 CLHO شركة مستشفي كليوباترا

4.90 4.90 18.74- 51,603,808 2- 1,290.00 6.40 3.23% 
 SWDY السويدى اليكتريك

7.47 7.47 35.04- 40,360,392 5- 1,042.00 13.61 2.98% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

12.14 12.14 20.68 12,699,197 1- 357.00 14.92 2.81% 
 ISPH ابن سينا فارما

5.76 5.76 41.04- 1,783,286 3- 117.00 8.76 2.40% 
القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

15.30 15.30 10.23 29,633,788 6 145.00 15.80 2.36% 
 JUFO جهينة للصناعات الغذائية

6.41 6.41 25.72- 8,117,987 3- 119.00 9.80 2.32% 
 CIEB بنك كريدي اجريكول مصر

26.00 26.00 40.23- 418,455 2- 26.00 45.00 2.10% 
 OCDI سوديك

12.49 12.49 5.74- 2,532,403 2- 93.00 16.45 1.89% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.78 3.78 21.58- 32,119,590 2- 818.00 5.56 1.72% 
 EFID ايديتا للصناعات الغذائية

9.17 9.17 38.79- 68,578 0 9.00 15.90 1.49% 
مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 

6.42 6.42 18.42- 11,044,330 0- 471.00 9.31 1.40% 
 ORWE النساجون الشرقيون للسجاد

5.87 5.87 44.41- 7,907,653 2- 328.00 7.40 1.36% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.38 1.38 21.20- 12,040,809 2- 550.00 2.17 1.26% 
 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 

1.45 1.45 40.57- 8,100,040 5- 463.00 2.62 1.12% 
 SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات

7.50 7.50 16.48- 3,889,644 3- 248.00 14.07 1.03% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.89 3.89 25.76- 21,213,834 3- 691.00 5.82 0.85% 
 AUTO جى بى اوتو

2.80 2.80 23.91- 16,066,049 1- 372.00 3.97 0.84% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.40 2.40 17.81- 13,965,284 3- 332.00 3.10 0.73% 
 ORHD اوراسكوم للتنمية مصر

3.67 3.67 46.19- 3,843,464 4- 190.00 7.15 0.67% 
 ESRS حديد عز

7.11 7.11 31.70- 20,470,368 4- 698.00 12.46 0.66% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.53 0.53 4.55- 22,286,614 5- 574.00 0.64 0.63% 
البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 

13.11 13.11 71.60 13,109,022 5- 295.00 14.10 0.48% 
 IRON الحديد والصلب المصرية

3.04 3.04 33.33 37,705,796 9- 1,257.00 4.02 0.28% 
 DSCW للمالبس الجاهزةدايس 

1.50 1.50 14.46- 27,607,368 3- 464.00 1.93 0.19% 
 BTFH بلتون المالية القابضة

2.66 2.66 20.36 13,632,828 7- 623.00 4.04 0.19% 

 * 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 بريميير أيةشركة  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

 

 

 

 االتصالمسؤولي 

 

 ادارة البحوث

 research@ premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)تليفون:   قسم البحوث
  


