
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

27/10/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,511.94 -0.86% -19.36% 579,541,056 90,993,440 298,134,372,352 (EGX 30مؤشر )

 1,960.56 0.76% -8.80% 689,475,968 142,422,849 372,675,641,344 (EGX 50مؤشر )

 1,814.47 1.68% 42.04% 271,205,120 136,676,816 180,293,271,552 (EGX 70مؤشر )

 2,679.70 0.00% 55.15% 850,746,176 227,670,256 442,328,842,240 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

جنيه  1.4مساهمو ايسترن كومباني يقرون توزيع كوبون  ▪
 للسهم

 جنيه للسهم 1.4ُتقر توزيع أرباح ” الشرقية للدخان“عمومية  ▪

 أشهر 9خالل  %32تتراجع ” المالية والصناعية“أرباح  ▪

 2عامر جروب: ارابتك لإلنشاءات أقامت دعوتين ضد تروبي  ▪
 للتنمية بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم

 سبأ لألدوية تبدأ إنتاج عقارين لعالج كورونا قبل نهاية العام  ▪

مذكرة تفاهم بين مصر والمجر للتعاون في مجالي البترول  ▪
 والغاز 

مليار جنيه مساهمات مالية من االتحاد األوروبى لقطاع  16.4 ▪
 سنوات 3الزراعة خالل 

ارتفاعاً في صادرات مصر من "الزجاج" إلى %  112 ▪
 أشهر 8الواليات المتحدة خالل 

مليار دوالر استثمارات األجانب فى  20أكثر من «: معيط» ▪
 سوق الدين المصرى

الحكومة المصرية توقع برتوكوالً لتوصيل الغاز الطبيعي  ▪
 للمخابز البلدية

 دوالراً  41.. و"برنت" أدنى %3أسعار النفط تهبط  ▪

 أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدوالرهبوط  ▪

 الدوالر األمريكي يرتفع عالمياً مع مراقبة تطورات كورونا ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها
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Turnover Close

;  مصريين 
72.64%

;  عرب 
3.68%

;  أجانب
23.69%

;  مؤسسات
66.49%

;  أفراد
33.50%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

 جنيه للسهم 1.4مساهمو ايسترن كومباني يقرون توزيع كوبون 

ايسترن كومباني، على حساب  -وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية 
.وقالت 2020-2019توزيع األرباح المقترح من مجلس اإلدارة عن العام المالي 

لبورصة مصر اليوم االثنين، إن ذلك بعد إجراء التعديالت التي الشركة في بيان 
جنيه، على أن يتم  1.4قررتها الجمعية بمراعاة أن يكون العائد على السهم 

نوفمبر  15قرشاً  70نوفمبر المقبل، و 15قرشاً من الكوبون يوم  70الصرف 
مليون  350.ووفقاً لحساب التوزيع تكون حصة العاملين في األرباح بمبلغ 2021

نوفمبر المقبل، على أن توزع مكافأة مجلس  15جنيه تصرف مرة واحدة يوم 
ماليين جنيه.ووافقت الجمعية على تقرير مجلس اإلدارة عن  10اإلدارة والبالغة 

نشاط الشركة، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي الماضي.ووافقت الجمعية 
العريش لجهة سيادية نظراً النتهاء عن التنازل عن أرض الشركة بمدينة 

 المصدر:مباشرالترخيص واستحالة استخدامها في ظل الظروف األمنية في المنطقة.

 جنيه للسهم 1.4ُتقر توزيع أرباح ” الشرقية للدخان“عمومية 

، على ”إيسترن كومباني“وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية للدخان 
-2019األرباح المقترح من مجلس اإلدارة عن العام المالي حساب توزيع 

التي قررتها  .وقالت الشركة إن الموافقة جائت بعد إجراء التعديالت2020
 70جنيه، على أن يتم الصرف  1.4الجمعية بمراعاة أن يكون العائد على السهم 

وفقاً .و2021نوفمبر  15قرشاً  70نوفمبر المقبل، و 15قرشاً من الكوبون يوم 
مليون جنيه تصرف  350لحساب التوزيع تكون حصة العاملين في األرباح بمبلغ 

نوفمبر المقبل، على أن توزع مكافأة مجلس اإلدارة والبالغة  15مرة واحدة يوم 
ماليين جنيه.ووافقت الجمعية على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة،  10

الماضي.ووافقت الجمعية عن التنازل عن  والقوائم المالية للشركة عن العام المالي
أرض الشركة بمدينة العريش لجهة سيادية نظراً النتهاء الترخيص واستحالة 
استخدامها في ظل الظروف األمنية في المنطقة.اعتمدت الجمعية العمومية للشركة 

 البورصةالمصدر:جريدة موازنة العام المالي الماضي.” ايسترن كومباني“الشرقية للدخان 

 أشهر 9خالل  %32تتراجع ” المالية والصناعية“أرباح 

خالل التسعة  %32بنسبة ” المالية والصناعية المصرية“تراجعت أرباح شركة 
مليون جنيه، مقارنة بصافي  37.2لتصل إلى أشهر األولى من العام الجاري،

األخذ في  ، مع2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق  54.5أرباح 
االعتبار حقوق األقلية.وانخفضت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتصل إلى 

 630.3مقابل خالل الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي،مليون جنيه، 396.3

بينما تراجعت اإليرادات بنسبة مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
خالل الثالثة أشهر األولى من  مليون جنيه 188.71لتصل إلى  45.1%

مليون جنيه خالل الثالثة أشهر األولى من  344.02العام الجاري، مقابل 
مليون جنيه بنهاية مارس  75.02العام الماضي.وبلغ مجمل الربح 

وبلغت تكلفة 2019مليون جنيه بنهاية مارس  99.7، مقابل 2020
مقابل لعام الجاري،مليون جنيه خالل الربع األول من ا 113.6المبيعات 
الشركة “مليون جنيه خالل الربع األول من العام الماضي.وتخطط  244.3

ألف طن خالل  500إلى زيادة صادراتها إلى ”المالية والصناعية المصرية
” المالية والصناعية“ألف طن من 170موزعة على تصدير ،2020العام 
 المصدر:جريدة البورصةلها.المملوكة ” السويس لألسمدة“ألف طن من  330ونحو 

 

 

 

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

 10.00 23.00 العامة الستصالح األراضي

 9.99 11.12 االهرام للطباعة والتغليف

 9.98 14.66 العربية الستصالح االراضي
 9.98 4.52 ليسيكو مصر

 9.98 1.03 العربية المتحدة للشحن والتفريغ

 

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

 -15.74 1.66 تيلكومجلوبال 

 -12.86 11.93 مصر بنى سويف لالسمنت

 -9.98 4.33 جولدن تكس

 -9.90 23.65 الوطنية لالسكان

 -9.81 0.43 أصول للوساطة

  

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

 60.70 315,978,688 البنك التجاري الدولي
 3.75 30,914,598 لالسكانمدينة نصر 

 12.58 30,771,500 هيرمس
 12.00 26,682,134 ايسترن كومباني

 2.48 23,739,678 العربية لحليج األقطان

 

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

 0.51 30,035,101 اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.41   22,282,184  لالستثماراتالعربية 

  1.11   14,586,035  المصريين لالسكان
العربية المتحدة للشحن 

 والتفريغ
 14,076,511   1.03  

  2.48   9,562,470  العربية لحليج األقطان

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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للتنمية  2عامر جروب: ارابتك لإلنشاءات أقامت دعوتين ضد تروبي 
 بمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم

أعلنت مجموعة عامر جروب، بأنه ورد إليها كتابي مدير مركز القاهرة 
اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بما يفيد تقديم شركة أرابتك ايجيبت 

ضد شركة  -اخطارين تحكيم –ات بطلب قيد دعوتين تحكيميتين لإلنشاء
الدعوتين إن .-إحدى شركات عامر جروب -للتنمية السياحية 2تروبي 

نوفمبر  1بخصوص عقدين األول لمقاولة الحدائق المعلقة والمحرر بتاريخ 
، وتبلغ إجمالي قيمة 20-2تنفيذاً لشرط التحكيم الوارد بالبند  2011

مليون جنيه.باإلضافة إلى الفوائد القانونية، وتم قيد  15.5المطالبات 
.وتضمن العقد الثاني مقاولة 2020لسنة  1436كقضية تحكيمية تحت رقم 

يناير  4المرحلة األولى من مشروع بورتو ساوث بيتش المحرر بتاريخ 
.وتبلع إجمالي قيمة 20-2تنفيذا لشركة التحكيم الوارد بالبند  2011

مليون جنيه باإلضافة إلى الفوائد القانونية، وتم قيده  16.5مطالبات ال
.ووفقاً للبيان، فتقوم الشركة 2020لسنة  1437كقضية تحكيمية تحت رقم 

حاليا بدراسة إمكانية استكمال إجراءات التحكيم بما فيهم إيداع رد على 
كال اإلخطارين وتسمية محكم عن الشركة وسداد رسوم تسجيل الرد 

المصاريف اإلدارية وأتعاب هيئة التحكيم.علما بأن إجمالي قيمة و
من حقوق الملكية للشركة وفقا ألخر قوائم مالية  %2المطالبتين ال تتجاوز 

 المصدر:جريدة حابيمجمعة معتمدة للشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبأ لألدوية تبدأ إنتاج عقارين لعالج كورونا قبل نهاية العام 

( بدء إنتاج SIPCتتوقع شركة سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية )
عقارين جديدين لعالج فيروس كورونا قبل نهاية العام الحالى، بعد 
الحصول على الموافقات النهائية من هيئة الرقابة على الدواء لطرح 

مستحضرات جديدة للمناعة،وقال  3رين باألسواق، كما تعتزم طرح العقا
دكتور رامى الهنداوى، مدير إدارة التطوير فى الشركة، إن بدء عمليات 

، موضًحا أن شركته بصدد الحصول 2020اإلنتاج سيتم قبل نهاية عام 
على الموافقات الالزمة، حيث تم االنتهاء من التجارب التشغيلية، واختبار 

قارين من وزارة الصحة.وكشف أن التكلفة اإلجمالية الخاصة الع
بالعقارين، والمتعلقة، بالتجارب، والدراسات، والتراخيص، وتوفير 

مليون جنيه، تمولها الشركة ذاتيا.وأشار إلى  15الخامات تصل إلى نحو 
أن الطاقة اإلنتاجية للعقارين سيتم تحديدها حسب حجم الطلب الذى ستتلقاه 

 3من المستشفيات، وهيئة الشراء الموحد، وسيتم الوفاء بها خالل الشركة 
شركات  3، تعاقدت مع «سبأ لألدوية»أسابيع كحد أقصى.وأوضح أن 

عالمية متخصصة فى توريد المواد الخام، وتلقت بالفعل أول شحنة من 
ألف مريض، متابعا أن الشركة بانتظار الموافقات  50المواد الخام تكفى 

تلقى الشحنة الثانية.وأكد أن هناك دعما كبيرا من وزارة الصحة النهائية ل
من خالل حل أى مشكالت تواجه المصنعين سواء على صعيد التصنيع 
أو االستيراد.وأضاف أن شركته اتفقت مع الشركات الموردة للمواد الخام 
على تجهيز مخزون من المواد الخام يتم شحنه بسرعة حال حدوث أى 

لن تضيف خطوط إنتاج للمستحضرات « سبأ»فت إلى أن أزمات جديدة.ول
، 4الجديدة، ولكنها سترفع الطاقة اإلنتاجية للخطوط الحالية البالغ عددها 

أضعاف خالل الوردية، مشيرا إلى  5والتى يمكن أن يصل إنتاجها إلى 
ألف  30أن الطاقة اإلنتاجية خالل الوردية الواحدة سنوياً تكفى 

أدوية جديدة ما  3تجرى حاليا تجهيزات لطرح  مريض.وقال إن شركته
بين فيتامينات، وأدوية لتقوية المناعة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا طرح دواء 

لألدوية كانت أعلنت فى بيان « سبأ»من عائلة الفيتامينات.يذكر أن 
للبورصة المصرية يوليو الماضى عن حصولها على الموافقة المبدئية 

لعالج فيروس كورونا المستجد، وسط « Favipiravir»إلنتاج عقار 
توقعات باالنتهاء من إجراءات التسجيل والحصول على الموافقات النهائية 

أشهر.وتوقعت الشركة فى بيانها أن يكون سعر الجرعة الواحدة  3خالل 
جنيه طبًقا لما يتم تحديده وتسعيره من قبل الجهات  1200إلى  1000من 

  لالمصدر:جريدة لماالمعنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 مذكرة تفاهم بين مصر والمجر للتعاون في مجالي البترول والغاز 

استقبل المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، أوندراش 
كوفاشى، السفير المجرى لدى القاهرة، حيث تم بحث سبل التعاون في 

والغاز في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع المجر مجال البترول 
في مجال الطاقة في أوائل الشهر الحالي لتعزيز العالقات الثنائية بين 
البلدين في كافة المجاالت، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس 
الوزراء.وخالل اللقاء أكد المال أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً 

طة البترولية جذبت أنظار الشركات العالمية العمالقة وفتحت في كافة األنش
شهيتها للعمل في مصر في ظل تحسن مناخ االستثمار واالستقرار األمني 
واالقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيراً إلى أنه جارى دراسة أوجه 
التعاون واستغالل الفرص المتاحة بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم 

ي تم توقيعها مع الجانب المجرى.ورحب الوزير باستعداد المجر ارسال الت
وفد من الخبراء ورؤساء الشركات المجرية لمصر لبحث عدد من مجاالت 
التعاون المطروحة والفرص االستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن الفترة 
الماضية شهدت عقد العديد من االجتماعات االفتراضية عبر تقنية 

وكونفرانس بين فرق العمل المشتركة من الجانبين بهدف تحديد الفيدي
أولويات العمل ومشروعات التعاون المطروحة خاصة في مجاالت الغاز 
والبتروكيماويات والبنية التحتية وتصنيع المعدات والتعدين تمهيداً لزيارة 
الوفد.ومن جانبه أكد السفير المجرى أن هناك اهتمام بالغ من االتحاد 

وروبى بتنويع مصادر امدادات الطاقة وأن أحد الخيارات المتاحة هى األ
استغالل تسهيالت إعادة التغييز القائمة في كرواتيا، والذى أنهت المجر 
مؤخراً الربط به ،حيث استمر العمل على عملية الربط أكثر من عشر 

نس سنوات، مشيراً إلى أن االجتماعات التي يتم اجراءها عبر الفيديوكونفرا
تعمل على تحديد الفرص االستثمارية المتاحة للتعاون المشترك في صناعة 
الغاز والبترول، وأن الشركات المجرية أبدت اهتماماً خاصاً باالستثمار 
في مصر وأيضا تبادل الخبرات في مجاالت الصناعة البترولية وتقديم 

 المنح الدراسية لطلبة الجامعات.

لية من االتحاد األوروبى لقطاع الزراعة مليار جنيه مساهمات ما 16.4 
 سنوات 3خالل 

مليار جنيه مساهمات مالية إلنجاز 16.4خصص االتحاد األوروبى نحو 
 2016مشروعات وبرامج للقطاع الزراعى فى مصر خالل الفترة منذ 

مليار جنيه لتحقيق 15.8سنوات موزعة مابين 3وعلى مدار  2019وحتى 
ن جنيه لبرامج الممارسات الزراعية الجيدة مليو 600التنمية الريفية و

بالشراكة مع وزارة الزراعة المصرية ومنظمة األغذية والزراعة 
وأكد الدكتور سعد موسى المشرف على العالقات الزراعية «.الفاو»

أن االتحاد االوروبى يمثل أكبر شريك تجارى لمصر، وتعتبر ،الخارجية 
لها عالقات عامة معها سواء من دول كتلة اليورو من أبرز الدول التى 

حيث التصدير أو االستيراد.يذكر أن هذه المبالغ منها ما هو منح ال ترد 
والبعض اآلخر قروض ميسرة لتحديث طرق الزراعة يتم سدادها من 
المستفيدين تحت إشراف وزارة الزراعة.وأوضح موسى أن االتحاد 

،  2019و 2016ى األوروبى نفسه شريك رائد لوزارة الزراعة بين عام
ومن المشاريع الرئيسية مشروع لمنح األطفال فرصة للتعليم ومحاربة 
عمالة األطفال فى الريف عبر المساهمات المالية لبرنامج اإلتحاد 
األوروبى المشترك للتنمية الريفية.وأوضح موسى أن الشراكة بين االتحاد 

ج االتحاد األوروبى ومنظمة األغذية والزراعة قدمت من خالل برنام
مليون  600األوروبى المشترك للتنمية الريفية، مساعدات مالية بقيمة 

 

مليار دوالر استثمارات األجانب فى سوق  20أكثر من «: معيط»
 الدين المصرى

معيط،وزير المالية المصرى،إن مستثمرى الديون الخارجية عادوا قال 
إلى مصر،ليعكسوا مليارات الدوالرات من التدفقات الخارجية التى 
شهدتها البالد فى الربيع، والتى خرجت بفعل تفشى جائحة فيروس 

البريطانية، « فاينانشيال تايمز»كورونا.وأوضح ،فى حوار مع صحيفة 
مليار دوالر فى  20انب يستثمرون اآلن أكثر من أن المستثمرين األج

سوق الديون المصرى، مما يعكس الثقة فى االقتصاد اإلقليمى الوحيد 
التى نمت خالل العام الجارى، رغم األضرار التى أصابت عدداً من 
القطاعات الرئيسية، مثل السياحة.وقال معيط، فى المقابلة التى أشاد 

نرى ذلك فى »كومة رغم األزمة الصحية: فيها باألداء االقتصادى للح
رد فعل المستثمرين عندما نتجه إلى األسواق المالية الدولية وفى 

وتجدر «.الطريقة التى يتلقون بها إصدارات أذون الخزانة المصرية
اإلشارة إلى أن صندوق النقد الدولى أعلن عن نمو اقتصادى بنسبة 

يو، ورغم أن مصر فى العام المالى المنتهى فى شهر يون 3.5%
فرضت إغالقاً مرناً إلى حد ما، إال أن الوباء تسبب فى إبطاء النمو 
وأضر صناعة السياحة، التى تعتبر المصدر الرئيسى للعملة األجنبية، 

، 2019مليار دوالر تقريباً فى عام  13فقد حققت السياحة إيرادات تبلغ 
فى الخارج، كما أنه يتوقع انخفاض تحويالت المصريين العاملين 

خاصة فى دول الخليج المصدرة للبترول، التى تضررت من انخفاض 
فى كبح الطلب.وقال  -19أسعار البترول الخام فى ظل تسبب كوفيد

صندوق النقد الدولى، هذا الشهر، إن مصر هى الدولة الوحيدة فى 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التى استطاعت تجنب االنكماش 

 %2.8.قال معيط، الذى يتوقع نمواً بين 2020فى االقتصادى 
اليزال النمو إيجابياً ويمكن اعتباره »فى العام المالى الحالى:  %3.5و

 المصدر:جريدة البورصة«.جيداً جداً وقت تفشى كورونا ومقارنته باآلخرين

الحكومة المصرية توقع برتوكوالً لتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز 
 البلدية

طارق المال وزير البترول المصري، وعلي المصيلحى وزير شهد 
التموين ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التوقيع على 
بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية 

إن البرتوكول  المحلية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز البلدية .المال
ولة بشأن للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى يأتي وفقا لتوجيهات الد

كوقود ترشيداً الستخدام السوالر وتحقيقا لالستفادة المثلى من الغاز 
الطبيعي كمورد طبيعي متوفر فضال عن تخفيف العبء عن الموازنة 
العامة للدولة من خالل خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز 

بالمخابز البلدية محل السوالر وذلك باستخدام الغاز الطبيعى كوقود 
.سيجرى  تنفيذ المشروع على مرحلتين،األولى تضم المخابز البلدية 
التي تستخدم السوالر كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز 

شهوز من  6مخبز بلدى يتم توصيلها خالل  5625الطبيعى وعددها 
أن المرحلة  الف مخبز مستهدفة علي مدار المشروع.وذكر 20اصل 

الثانية  تضم المخابز التي تستخدم السوالر وليست قريبة من شبكات 
الغاز الطبيعى،وسيجرى توصيلها من خالل التوسع في المشروع 
القومي لتوصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وجهود التوسع 
في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز ألول مرة.وأضاف أن هذا 

يعد مشروعا قوميا يسهم في عمل نقلة نوعية ويؤدي  المشروع



 

 

محافظات  3جنيه لمشروع شامل للممارسات الزراعية الجيدة تم تنفيذه فى 
هى مطروح والمنيا والفيوم.ومن جانبه أكد الدكتور محمد القرش المتحدث 

تنمية الريفية التابع اإلعالمى باسم وزارة الزراعة أن البرنامج المشترك لل
لالتحاد االوروبى قدم مساهمات مالية ميسرة السداد لتنفيذ مشروع شامل 
للممارسات الزراعية الجيدة فى عدة محافظات، حيث يشمل البرنامج 
تطبيق طرق سليمة للمكافحة باستخدام المعدالت العالمية المناسبة وأيضا 

من ضمن الممارسات  تطبيق طرق المكافحة الحيوية.وأوضح القرش أنه
الزراعية الجيدة التى تم تطبيقها فى المحافظات بدعم من االتحاد االوروبى 
هى المساعدة والتوعية ألفضل الطرق للتعبئة والتغليف وكذلك تطبيق 

  المصدر:جريدة المالالزراعات التجميعية والزراعة التعاقدية وغيرها.

 "الزجاج" إلى الواليات المتحدة% ارتفاعاً في صادرات مصر من  112

 أشهر 8خالل 

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية 
المصري، عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع من "الزجاج ومصنوعاته" إلى 

بالمائة،  111.6أشهر من العام الجاري بنسبة  8"الواليات المتحدة خالل أول 
بالمائة من اجمالي  17فيروس كورونا، مستحوذة على بالرغم من جائحة 

صادرات القطاع.وأوضح المجلس، أن اجمالي صادرات الزجاج ومصنوعاته 
ماليين دوالر خالل الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس،  204تراجعت إلى 

مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي ببنسبة انخفاض   268مقابل 
وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط.وأضاف أن صادرات الزجاج بالمائة،  24

 34.5أغسطس( بلغت نحو  -ومصنوعات إلى الواليات المتحدة خالل )يناير
مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي  16.3مليون دوالر، مقابل 

هم دولة من 96بالمائة.وأشار إلى أنه تم التصدير لنحو  111.6بنسبة نمو بلغت 
 -دول لم يتم التصدير لها خالل نفس الفترة من العام الماضي تضمنت )بيرو 9

 -سويسرا-نيوزالندا-السنغال  -البوسنة والهرسك-ارتيريا-أندونيسيا-نيكاراجوا
المالديف(.وبين المجلس، أن "تركيا" احتلت المرتبة الثانية من حيث الدول 

ليون دوالر، تالها في المرتبة م 27.987المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 
مليون دوالر، وجاء "إيطاليا" في المرتبة  13.51الثالثة "هولندا" بما قيمته 

مليون دوالر.وبلغت صادرات الزجاج المصري إلى  13.35الرابعة بنحو 
مليون دوالر، فيما احتلت "السودان" المرتبة السادسة  10.609"اسبانيا" نحو 

مليون دوالر،  8.256ر، تالها "المغرب" بما قيمته مليون دوال 10.377بنحو 
مليون دوالر، فيما بلغت الصادرات الى "بولندا"  7.779تالها"الجزائر" بنحو 

مليون دوالر.وفيما يتعلق بصادرات القطاع موزعة على السلع، قال  5.645نحو 
إن إجمالي صادرات القطاع من" آلياف من زجاج بما فيها من صوف الزجاج 

نوعاتها كالخيوط والنسيج" بلغت خالل الثماني شهور األولى من العام نحو ومص
مليون دوالر، فيما بلغت صادرات"أدوات من زجاج من األنواع  122.5

 59.123المستعملة للمائدة ،المطبخ،التواليت،للمكتب،للتزين الداخلي " نحو 
فلوت  مليون دوالر.وأضاف أن صادرات "الزجاج المتحصل عليه بالتعويم

وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ،الواحا أوصفائح"سجلت ما قيمته 
مليون دوالر، فيما بلغت صادرات"الزجاج غير المشغول، بشكل  16.5نحو 

مليون دوالر.كما بلغت صادرات "الزجاج المصبوب  4.2كرات" ما قيمته 
ألف دوالر،  448والزجاج المرقق، الواح أوصفائح أو أشكال خاصة " ما قيمته 
ألف دوالر،  420فيما سجلت صادرات"مصنوعات آخرى من زجاج"ماقيمته 

وبلغت صادرات"نفايات الزجاج المسحوقة وغيرها من فضالت ونفايات الزجاج" 
 المصدر:مباشرألف دوالر. 11نحو 

 

 

 

لالستمرار فى خفض استهالك السوالر الذي شهدته البالد مؤخرا 
بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو.أن ذلك يأتي نتيجة لتصحيح 
هيكل أسعار الوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات 

وسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز التإن الكهرباء محل السوالر،
الطبيعى للمنازل ساهم كذلك في ترشيد معدالت استهالك البوتاجاز. 
المال إنه تم تشكيل لجنة وزارية ثالثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل 
أي تحديات وضمان االنتهاء في التوقيت الزمني المحدد،مشيرا إلى أن 

الث ستعمل علي المتابعة الميدانية اللجان الفرعية من الوزارات الث
والمتواصلة النجاز المشروع داخل المحافظات  والتوافق مع البرنامج 
الزمني المحدد.ومن جانبه أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة 
الداخلية، أن المشروع سيحقق مزايا كبيرة علي المستويين البيئي 

ر السوالر والغاز الطبيعي واالقتصادى في ظل الفارق الكبير بين سع
نه يساعد على تحقيق االذي يعد كذلك أنظف انواع الوقود المستخدم،

أعلى درجات الكفاءة والجودة والتكلفة االقتصادية لقطاع المخابز 
واستدامة تأمين احتياجاتها من الوقود، وشدد مصيلحي علي االسراع 

بات الالزمة للبدء بخطوات التنفيذ للمرحلة االولي وتجهيز كافة المتطل
بما يضمن انتهاء المشروع في التوقيت المحدد.ومن جانبه أكد محمود 
شعراوى وزير التنمية المحلية ان هذا المشروع يأتي استكماال لسياسة 
الدولة في التوجه نحو الطاقة النظيفة مشيرا الي الخطوات المتخذة في 

 3500الغاز بواقع  مجال تحويل أوتوبيسات النقل العام من السوالر الى
أتوبيس بالقاهرة علي عدة مراحل  وجاري العمل للتنفيذ في 
اإلسكندريةوأضاف أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لتذليل 
أى معوقات خاصة بتنفيذ األعمال المطلوبة، خاصة استخراج 
التصاريح الالزمة للحفر وإعادة الشئ ألصله لضمان إعادة أي مناطق 

عمل بها فى إطار البرتوكول إلى حالتها األولى بعد االنتهاء من سيتم ال
أعمال الحفر الالزمة حفاظاً على أي استثمارات قد تم إنفاقها من 
موازنة الدولة فى هذا الشأن .كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه 
سيتم توجيه المحافظات باإلسراع فى استخراج التصاريح الالزمة 

فر واألعمال اإلنشائية األخرى الخاصة بتنفيذ البرتوكول لعمليات الح
ً للتوقيتات  على أرض الواقع لالنتهاء من عمليات التركيبات وفقا

 المصدر:مباشرالزمنية المحددة لتنفيذ البرتوكول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 دوالراً  41.. و"برنت" أدنى %3أسعار النفط تهبط 

بالمائة خالل تعامالت اليوم اإلثنين مع تزايد  3تراجعت أسعار النفط بنحو 
المخاوف بشأن الطلب على الخام وسط قفزة إصابات كورونا.وضغطت 
إصابات كورونا المتزايدة على معنويات المستثمرين وسط مخاوف اتخاذ 
إجراءات لتقييد الحركة وبالتالي تضرر الطلب على الخام.وسجلت 

ت المتحدة أكبر عدد حتى اآلن من اإلصابات الجديدة بفيروس الواليا
كورونا في يومين، بينما سجلت الحاالت الجديدة في فرنسا رقما قياسيا 

ألف يوم األحد، مما يؤكد خطورة تفشي المرض.وعلى  50بأكثر من 
جانب اإلمدادات، أنهت مؤسسة النفط الوطنية الليبية يوم الجمعة القوة 

الصادرات من ميناءين رئيسيين، مشيرًة إلى أن اإلنتاج القاهرة على 
وهو ارتفاع سيصل إلى مليون برميل يومًيا في غضون أربعة أسابيع،

صباحاً بتوقيت  7:44أسرع مما توقعه العديد من المحللين.وبحلول الساعة 
جرينتش، تراجع سعر العقود اآلجلة لخام "نايمكس" األمريكي تسليم 

دوالر للبرميل.كما هبط سعر  38.66بالمائة إلى  2.9ديسمبر بنسبة 
بالمائة إلى  2.8العقود اآلجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 

 المصدر:مباشردوالر للبرميل. 40.60

 هبوط أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدوالر

تراجعت أسعار الذهب خالل تداوالت اليوم اإلثنين، مع ارتفاع الدوالر 
ألمريكي وسط ترقب تطورات كورونا.وتعرضت أسعار المعدن األصفر ا

للضغط مع لجوء المستثمرين إلى العملة األمريكية مع ارتفاع إصابات 
كورونا في الواليات المتحدة وأوروبا.ومن جهة أخرى، قالت رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي إن إدارة دونالد ترامب تراجع آخر خطة 

لتحفيز المرتبطة بوباء كورونا، مشيرة إلى أنها تتوقع متعلقة بحزمة ا
صباحاً  8:10الحصول على رد في وقت الحق اليوم.وبحلول الساعة 

بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود اآلجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 
دوالر لألوقية.كما هبط سعر التسليم الفوري  1901.90بالمائة إلى  0.2

دوالر لألوقية.وخالل  1899.1بالمائة إلى  0.2ة للمعدن األصفر بنسب
 6نفس الفترة، صعد مؤشر الدوالر الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 

 المصدر:مباشر.92.95بالمائة على  0.2عمالت رئيسية بنسبة 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,155.00 -4.11% السعودية

 DFMGI 2,172.00 0.27% دبي

 ADI 4,640.00 0.34% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,451.01 -0.33% الكويت

 BSEX 1,431.95 -0.21% البحرين

 GENERAL 9,808.00 -0.01% قطر

 MASI 10,445.00 -0.09% المغرب

 TUN20 6,646.00 -0.26% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 27,685.38 -2.29% أمريكا

 S&P 500  3,400.97 -1.86% أمريكا

 NASDAQ 11,358.94 -1.64% أمريكا

 FTSE 100  5,792.01 -1.16% لندن

 DAX 12,177.18 -3.71% أمانيا

 Nikkei 225  23,485.80 -0.04% اليابان

 %0.28 1,908.40 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.01 40.87 البرميل برنت )دوالر(خام 

 %1.01 38.95 البرميل نايمكس )دوالر(

 الدوالر األمريكي يرتفع عالمياً مع مراقبة تطورات كورونا

ارتفع الدوالر األمريكي أمام العمالت الرئيسية خالل تعامالت اليوم 
األمريكية اإلثنين، مع ارتفاع إصابات الوباء.ولجأ المستثمرون للعملة 

كمالذ آمن مع تزايد إصابات كورونا في الواليات المتحدة وأوروبا 
واتخاذ عدة دول قيود إغالق مجدداً.ومن جانبها، قالت رئيسة مجلس 
النواب األمريكي نانسي بيلوسي يوم األحد إنها تتوقع رد فعل من البيت 

رةوينتظر األبيض يوم اإلثنين فيما يتعلق بخطة اإلنفاق التحفيزية األخي
المستثمرون اإلفصاح عن بيانات مبيعات المنازل الجديدة في الواليات 

صباحاً بتوقيت  9:15المتحدة في وقت الحق من اليوم.وبحلول الساعة 
 1.1811بالمائة إلى  0.4جرينتش، ارتفع الدوالر أمام اليورو بنحو 

بالمائة  0.2دوالر.كما ارتفعت العملة األمريكية أمام الين الياباني بنسبة 
 0.09ين، وصعدت أمام العملة البريطانية بنسبة  104.90لتصل إلى 
الفرنك  -دوالر.وبالنسبة لزوج العمالت )الدوالر 1.3027بالمائة إلى 

فرنك.وخالل  0.9070بالمائة إلى  0.3السويسري( فقد ارتفع بنحو 
أمام نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدوالر الرئيسي الذي يقيس أداء العملة 

 المصدر:مباشر.93.05بالمائة إلى  0.3عمالت رئيسية بنحو  6

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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. 110.7 %32.4 5.31 شراء 3,580.9 4.01

 3,694.2 6.8 شركة حديد عز
تحت 

 المراجعة

تحت 

 المراجعة
 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. --

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 1.1 1.1 10.3 9.8 %8.4- 9.16 احتفاظ 312.1 10.00

 5.9 3.9 14.2 22.7 %25.2 1.87 شراء 532.1 1.49 سبيد ميديكالشركة 

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 09/11/2020 08/11/2020 سهم مجاني لكل سهم 0.08223504428 البنك المصري الخليجي

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 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

 04/11/2020 01/11/2020 للسهمجنيه  15.500 االسكندرية لالدوية والصناعات الكيماوية

 04/11/2020 01/11/2020 جنيه للسهم 3.200 القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية

 04/11/2020 01/11/2020 جنيه للسهم 1.000 النيل لالدوية والصناعات الكيماوية

 30/11/2020 21/05/2020 جنيه مصرى 0.25القسط الثانى  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

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

 القاهرة -حلوان 

 المستخلصة ومنتجاتهاالزيوت  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

01/11/2020 
 -السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار

 سوديك

مدينة الشيخ  –طريق القاهرة / االسكندرية الصحراوى  38بمقر الشركة الكائن بالكيلو   عادية 

 الجيزة -أكتوبر 6 –زايد 

 لاللومنيوممصر  01/11/2020
غير و عادية 

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

 مصر للفنادق 01/11/2020
غير و عادية 

 عادية
 قاعة القاهرة -القاهرة  -بفندق النيل ريتزكارلتون 

 قاعة القصر الكبير –الجمهورى بمقر نادى ضباط الحرس   عادية  مطاحن ومخابز االسكندرية 01/11/2020

 الحديد والصلب المصرية 02/11/2020
غير و عادية 

 عادية
 ش الطلبمات بجاردن سيتي بالقاهرة 5بمقر شركة الصناعات المعدنية 

 



 

 

 (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 60.7 60.70 26.89- 315,978,688 2- 2,973.00 87.10 43.71% 

 EAST 12.00 12.00 22.98- 26,682,134 0 336.00 16.20 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.04 1.04 21.29- 593,126 0 211.00 1.45 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 12.58 12.58 17.35- 30,771,500 2- 735.00 19.60 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 6.25 6.25 23.50- 10,185,791 1- 287.00 10.12 3.98% 

 CLHO 4.88 4.88 19.07- 468,718 0 55.00 6.38 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 7.44 7.44 35.30- 7,711,091 1 377.00 13.61 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 12.19 12.19 21.17 6,992,606 2 261.00 14.92 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 6.19 6.19 36.64- 5,889,462 2 284.00 8.76 2.40% سينا فارماابن 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.90 14.90 7.35 954,473 0- 8.00 15.80 2.36% 

 JUFO 6.64 6.64 23.06- 1,655,734 1- 192.00 9.80 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 26.00 26.00 40.23- 2,156,628 0 36.00 45.00 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 12.02 12.02 9.28- 4,470,983 0 182.00 16.45 1.89% سوديك

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.75 3.75 22.20- 30,914,598 1 960.00 5.56 1.72% 

 EFID 9.25 9.25 38.25- 30,701 3 10.00 15.80 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 6.54 6.54 16.90- 14,254,914 3 624.00 9.31 1.40% 

 ORWE 6.20 6.20 41.29- 6,312,174 6 239.00 7.40 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.35 1.35 23.09- 3,407,474 2 216.00 2.17 1.26% بالم هيلز للتعمير

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.39 1.39 43.24- 4,229,725 1 226.00 2.62 1.12% 

 SKPC 7.47 7.47 16.82- 2,904,376 1 130.00 14.07 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 3.81 3.81 27.29- 7,967,531 2 313.00 5.82 0.85% 

 AUTO 2.75 2.75 25.27- 19,554,900 0- 1,618.00 3.97 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.35 2.35 19.52- 8,583,154 1 737.00 3.10 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 3.63 3.63 46.77- 1,034,387 1 95.00 7.15 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 6.80 6.80 34.68- 9,605,730 1 444.00 12.46 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.51 0.51 7.45- 15,304,342 1 442.00 0.64 0.63% 

البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 12.93 12.93 69.24 12,980,251 0- 475.00 14.10 0.48% 

 IRON 2.94 2.94 28.95 16,049,994 4 686.00 4.02 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.40 1.40 20.11- 6,459,654 0 264.00 1.93 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.53 2.53 14.48 5,436,213 1 294.00 4.04 0.19% بلتون المالية القابضة

 * 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

 

 ادارة البحوث

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


