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قيمة المؤشر

التغير اليومي

التغيرمن أول
السنة

قيمة التداول

حجم التداول

القيمة السوقية

مؤشر ()EGX 30

10,989.72

-0.67%

-15.70%

602,681,728

121,424,043

301,637,566,464

مؤشر ()EGX 50

2,151.52

-0.53%

0.08%

996,724,928

227,359,148

385,027,407,872

مؤشر ()EGX 70

2,020.27

0.19%

58.14%

765,339,392

258,473,304

194,701,197,312

مؤشر ()EGX 100

2,954.03

0.00%

71.03%

1,368,021,120

379,897,347

442,328,842,240

مؤشرات السوق

عناوين االخبار

▪

المركزي يمدد أجل اتفاقية تمويل بـ 3.8مليار دوالر مع
بنوك دولية إلى  6سنوات

▪

شعبة النقل الدولي تعد مالحظات األعضاء الخاصة
بقانون الجمارك

▪

“إن أي كابيتال” التابعة لـ”بنك االستثمار القومي”
تستحوذ على “عربية أون الين” للوساطة

▪

مباحثات مصرية صربية لتعزيز التعاون في مجال
التصنيع المشترك

▪

الحكومة تقر تعديالت قانون الضريبة على القيمة
المضافة

▪

معهد البترول األميركي :زيادة أكبر من المتوقع في
مخزونات النفط األسبوع الماضي

▪

الذهب يتحرك في نطاق محدود وسط آمال اللقاح وزيادة
إصابات كورونا

Millions

▪

حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية ترتفع ألعلى
مستوى في عامين

1,000

10,950

500

1,794

▪

أوراسكوم للتنمية :سميح ساويرس في مرحلة التفاوض
لبيع حصته في أوراسكوم لإلسكان

1,500

11,000

2,197

▪

مدينة نصر لإلسكان توقع عقداً نهائيا ً مع مستثمر
استراتيجي لبيع شركة "تابعة"

2,000

11,050

1,470

▪

برايم فينتك تعتزم البدء بتفعيل نشاط التأجير التمويلي

2,500

1,465

▪

فوري تتقدم بمستندات زيادة رأس المال لمليار جنيه

Close

Turnover
11,100

1,677

▪

أرباح “هيرميس” ترتفع  %18وتسجل  422مليون جنيه في
الربع الثالث
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أخبارالشركات المقيدة
أرباح “هيرميس” ترتفع  %18وتسجل  422مليون جنيه في الربع
الثالث
ارتفع صافي أرباح المجموعة المالية “هيرميس” بنسبة  %18خالل الربع
الثالث من العام الجاري ،ليسجل  422مليون جنيه.وقالت المجموعة في
بيان مرسل إلى البورصة المصرية إن اإليرادات ارتفعت بنحو %21
على أساس سنوي ،لتسجل  1.4مليار جنيه ،بدعم من قطاعي االستثمار
ً
فضال عن استمرار المردود اإليجابي
المباشر والتمويل غير المصرفي،
ألنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال.وأشارت الشركة إلى ارتفاع
إيرادات قطاع االستثمار المباشر بشكل ملحوظ ،بفضل تسجيل أتعاب أداء
بقيمة  349مليون جنيه ،نتيجة التخارج الناجح من شركة “ Vortex
 ”Solarخالل نفس الفترة.ونمت مساهمة قطاع التمويل غير المصرفي
في إجمالي اإليرادات بنسبة  %12على أساس سنوي ،لتسجل  335مليون
جنيه خالل الربع الثالث من العام الحالي.واستمرت أنشطة أدوات الخزانة
وعمليات سوق المال في االستفادة من تعافي أسواق المال اإلقليمية ،وما
ترتب عليه من إعادة تقييم لرؤوس األموال المبدئية ()Seed Capital
واالستثمارات ،حيث ارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال
بنسبة  %22لتصل إلى  372مليون جنيه خالل نفس الفترة.وقال الرئيس
التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة ،كريم عوض ،إن استمرار
الشركة في جني ثمار استراتيجية تنويع باقة المنتجات والتوسعات
الجغرافية التي تتبناها ،رغم التحديات االستثنائية التي تواجه االقتصاد
العالمي وتداعياتها على األسواق العالمية كافة ،يعد مصدر فخر واعتزاز
باألداء القوي لعمليات الشركة خالل الربع الثالث من العام الجاري ،والذي
ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة بجميع األسواق التي تعمل بها ،مشيرً ا إلى
التزام اإلدارة بدراسة وتقييم تداعيات انتشار فيروس كورونا على جميع
أنشطة الشركة بصفة مستمرة.وأوضح عوض ،أن نجاح قطاع االستثمار
المباشر في تحقيق أتعاب بقيمة  349مليون جنيه خالل الربع الثالث من
العام الجاري نتيجة إتمام صفقة التخارج االستراتيجي الناجحة من حصة
اإلدارة الخاصة بشركة “ ،”Vortex Solarساهم في تعزيز أداء الشركة
بشكل ملحوظ خالل نفس الفترة.ولفت إلى مواصلة قطاع التمويل غير
المصرفي تحقيق المزيد من اإلنجازات المشرفة ،حيث شهدت الفترة
حصول شركة ڤاليو على ترخيص ممارسة النشاط من قبل الهيئة العامة
للرقابة المالية ،وبالتالي اصبحت جميع أنشطة الشركة تحت إشراف
الجهات الرقابية بشكل كامل.كما أشاد عوض بنجاح ڤاليو في تسجيل أعلى
مبيعات لها منذ إطالقها ،وتزامن مع ذلك ارتفاع مبيعات أنشطة التأجير
التمويلي بمعدل سنوي  ،%54باإلضافة إلى ريادة قطاع الوساطة في
األوراق المالية في األسواق التي تعمل بها الشركة ،ونجاح قطاع الترويج
وتغطية االكتتاب في إتمام ست صفقات بقيمة  193مليون دوالر خالل
الربع الثالث وتتنوع بين األسهم والدمج واالستحواذ وترتيب الدين ،مما
يعكس قدرة الشركة على تنفيذ مختلف الصفقات في العديد من األسواق
على الرغم من التحديات الراهنة.وارتفعت إيرادات قطاع االستثمار
المباشر بشكل ملحوظ لتسجل ً
نموا سنويًا بمعدل  %1537خالل الربع
الثالث من  ،2020مما ساهم في الحد من أثر انخفاض إيرادات قطاع
إدارة األصول بنسبة  %11إلى  65مليون جنيه ،وكذلك تراجع إيرادات
قطاعي الترويج وتغطية االكتتاب والوساطة في األوراق المالية (Sell-
 )Sideإلى  281مليون جنيه خالل نفس الفترة ،في ظل حالة التباطؤ
التي تشهدها أسواق المنطقة.وعلى هذه الخلفية ،انخفضت إيرادات قطاع
الوساطة في األوراق المالية بمعدل سنوي  %24لتبلغ  243خالل الربع

أعلى  5أسهم من حيث االرتفاع في السعر
السهم
ليسيكو مصر
العربية للمحابس
السعودية المصرية لالستثمار والتمويل
الشروق الحديثة للطباعة والتغليف
الوطنية لالسكان

سعر االغالق
5.06
3.95
69.97
36.30
26.53

التغير ()%
11.21
10.96
10.00
10.00
9.99

سعر االغالق
1.31
0.65
18.09

التغير ()%
-12.67
-10.00
-10.00

اقل  5أسهم من حيث االنخفاض في السعر
السهم
لكح جروب
العروبة للسمسرة في األوراق المالية
النصر لألعمال المدنية
القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق
المالية
الخليجية الكندية لالستثمار العقاري
العربي

7.68

-9.96

55.08

-9.48

أكبر  5أسهم من حيث قيمة التداول
قيمة التداول
111,597,656
94,895,928
76,204,688
75,168,600
68,493,064

السهم
فوري
العربية ادارة االصول
البنك التجاري الدولي
الرواد
ايديتا

سعر االغالق
31.59
6.05
63.02
15.38
9.79

أكبر  5أسهم من حيث كمية التداول
السهم
العربية لالستثمارات
المصريين لالسكان
بورتو القابضة
اوراسكوم لالستثمار القابضة
كابو

كمية التداول
27,281,222
25,943,579
24,228,844
22,824,057
22,200,790

سعر االغالق
0.44
1.91
0.51
0.51
1.48

أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
بالمليون جنيه

163.6

السياحة والترفيه

164.5

التشييد ومواد البناء
األغذية والمشروبات

190.5

الخدمات المالية

285.2

العقارات
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الثالث من  ،2020بينما تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية االكتتاب
بمعدل سنوي  %78لتسجل  38مليون جنيه خالل نفس الفترة ،نتيجة
انخفاض أتعاب الخدمات االستشارية.ومن جانب آخر ،ارتفعت إيرادات
قطاع التمويل غير المصرفي بنسبة  %12على أساس سنوي ،لتسجل
ً
مدعومة بأداء شركة
 335مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام الحالي،
ڤاليو التي سجلت إيرادات بقيمة  27مليون جنيه خالل نفس الفترة ،بزيادة
سنوية نسبتها  ،%410إلى جانب نمو إيرادات شركة تنمية بمعدل سنوي
 %3لتبلغ  261مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام
الجاري.وتضاعفت إيرادات أنشطة التخصيم بواقع أربع مرات لتبلغ 8
ماليين جنيه خالل الفترة ،حيث يعكس ذلك مردود دمج ذراعي التخصيم
والتأجير التمويلي في السوق المصري تحت مظلة كيان واحد يحمل اسم
“المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية” ،واستقتر إيرادات أنشطة
التأجير التمويلي عند  39مليون جنيه خالل الربع الثالث من العام
الجاري.وبلغت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال 372
مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  ،2020وهو نمو سنوي بمعدل
 ،%22بفضل تعافي أسواق رأس المال اإلقليمية ،وما ترتب على ذلك من
إعادة تقييم لرؤوس األموال المبدئية ()Seed Capital
واالستثمارات.وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة  878مليون جنيه
خالل الربع الثالث من عام  2020بزيادة سنوية  ،%19نظرً ا الرتفاع
المصروفات المتعلقة بأجور العاملين والمصروفات التشغيلية األخرى،
علمًا بأن نسبة مصروفات العاملين إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية بلغت
 %45خالل نفس الفترة ،وهو ما يتوافق بقدر كبير مع أهداف اإلدارة
للحفاظ على نسبة مصروفات العاملين إلى إجمالي اإليرادات عند أقل من
 .%50المصدرEconomy Plus:
فوري تتقدم بمستندات زيادة رأس المال لمليار جنيه

برايم فينتك تعتزم البدء بتفعيل نشاط التأجير التمويلي
كشفت ميرفت عريان ،الر ٔييس التنفيذي لشركة برايم فينتك عن
اعتزام شركتها البدء بنشاط التأجير التمويلي كبداية النشطة
الشركة المستهدفة.وأضافت علي هامش فعاليات مؤتمر الشركة
بمناسبة مرور  25عام علي تأسيسها ،أن سياسة الشركة تعتمد
عقب نشاط التأجير تفعيل خدمات التخصيم ،ثم التمويل
االستهالكي.وأعلنت برايم القابضة لالستثمارات المالية 10
أغسطس الماضي إطالق شركتها الجديدة برايم فينتك بهدف دخول
مجال الخدمات المالية غير المصرفية ،بما في ذلك التخصيم
والتمويل االستهالكي والتا ٔجير التمويلي لكل من الشركات واالٔفراد
على حد سواء.المصدر:جريدة اموال الغد
مدينة نصر لإلسكان توقع عقداً نهائيا ً مع مستثمر استراتيجي لبيع
شركة "تابعة"
أعلنت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير توقيع العقد النهائي مع
مستثمر استراتيجي لالستحواذ على شركة النصر للمرافق
والتركيبات  -التابعة  -بنسبة  98.37بالمائة بقيمة حوالى 30
مليون جنيه.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر ،إنه من المقرر
اعتماده التوقيع من الجمعية العمومية المزمع انعقادها الشهر
القادم.وحققت الشركة خالل التسعة أشهر األولى من  2020أرباحا ً
بعد الضريبة بلغت  628.99مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى
سبتمبر الماضي ،مقابل أرباح بلغت  630.98مليون جنيه في
الفترة المقارنة من .2019وارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة
إلى  1.76مليار جنيه ،مقابل مبيعات بلغت  1.44مليار جنيه جنيه
في الفترة المقارنة من العام الماضي.المصدر:مباشر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع نموذج اإلفصاح الخاص أوراسكوم للتنمية :سميح ساويرس في مرحلة التفاوض لبيع
بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية ( )FWRYوفقا حصته في أوراسكوم لإلسكان
الحكام المادة  48من قواعد القيد بالبورصة المصرية ،وذلك بشأن قرار علقت شركة أوراسكوم للتنمية مصر ،على األخبار المتداولة
مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ  ،2020/11/03بالموافقة على السير في بخصوص بيع سميح ساويرس حصته في أوراسكوم لإلسكان
إجراءات زيادة راس مال الشركة المرخص به من  500مليون جنيه الى التعاوني لصندوق استثمار إنجليزي.وقالت الشركة في بيان
مليار جنيه ،وكذلك زيادة راس مال الشركة المصدر كالتالى :
لبورصة مصر ،اليوم األربعاء ،رداً على ما نشر بأحد المواقع
 زياد راس مال الشركة المصدر من  353،652،060جنيه الى اإلخبارية بعنوان "سميح ساويرس يبيع حصته في أوراسكوم 453،652،060جنيه ،بزيادة قدرها  100مليون جنيه ،وذلك بإصدار لإلسكان التعاوني لصندوق استثمار إنجليزي" ،إن هذا األمر في
 200مليون سهم مجانى تمول من األرباح المرحلة لصالح قدامى مرحلة المفاوضات ،وسوف نوافيكم بأي تطورات بخصوص هذا
األمر في حينه.وحققت أوراسكوم للتنمية مصر ،خالل التسعة أشهر
المساهمين
األولى من  ،2020أرباحا ً بلغت  357.4مليون جنيه خالل الفترة
 زيادة راس مال الشركة المصدر من  453،652،060الىمن يناير حتى سبتمبر الماضي ،مقابل أرباح بلغت  501.2مليون
 853،652،060جنيه تسدد نقدا لصالح قدامى المساهمين ،بزيادة قدرها
جنيه بالفترة المقارنة من  ،2019مع األخذ في االعتبار حقوق
 400مليون جنيه ،وذلك بإصدار  800مليون سهم نقدى واقتراح تداول
األقلية.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 3.26
حقوق األولوية في االكتتاب منفصال عن السهم االصلى ،على ان يتم سداد
مليار جنيه ،مقابل إيرادات بلغت  3.34مليار جنيه بالفترة المقارنة
قيمة الزيادة في راس مال الشركة المصدر نقدا كل بحسب نسب مساهمته
من العام الماضي.المصدر:مباشر
في راس مال الشركة.

نظرة على أخبار االقتصاد والسوق
حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية ترتفع ألعلى مستوى في
عامين
واصلت حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية خالل سبتمبر ،2020
ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر ( 2018ما يقرب من
عامين).وأظهرت بيانات وزارة الخزانة األمريكية ،أن حيازة مصر من
السندات األمريكية بلغت  2.243مليار دوالر في سبتمبر  ،2020مقابل
 2.162مليار دوالر بالشهر المماثل من .2019وعلى أساس شهري،
ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية خالل سبتمبر 2020
بقيمة  5ماليين دوالر مقابل  2.238مليار دوالر في أغسطس السابق
له.يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة األمريكية في بياناتها الشهرية هو
استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة األمريكية فقط ،وال تشمل
تلك االستثمارات األخرى بالواليات المتحدة ،سواء كانت حكومية أو
خاصة.وتعد سندات الخزانة األمريكية وسيلة لجمع األموال والديون من
الدول والمؤسسات ،وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي
يختلف حسب أجل السند.وعربيا ً تصدرت السعودية حيازة السندات
األمريكية بقيمة  131.2مليار دوالر تلتها الكويت بقيمة  46.6مليار
دوالر ،واإلمارات بنحو  33.1مليار دوالر.وعالميا ً تتصدر اليابان الدول
األكثر استحواذاً على سندات الخزانة األمريكية بنحو  1.276تريليون
دوالر ،تلتها الصين بقيمة  1.061تريليون دوالر.وكان رصيد احتياطي
النقد األجنبي قد بلغ في أكتوبر الماضي  39.22مليار دوالر ،مقابل
 38.425مليار دوالر في سبتمبر السابق له.وكانت مصر قد تسلمت في
 12مايو الماضي مبلغ  2.7مليار دوالر من صندوق النقد الدولي ،الذي
يمثل قيمة التمويل االئتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.وتوصلت
مصر مع فريق صندوق النقد الدولي التفاق على مستوى الخبراء حول
عقد اتفاق ائتماني لمدة  12شهراً ،وبقيمة  5.2مليار دوالر.وأفاد صندوق
النقد بأن االتفاق األخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق
للحصول على موافقته النهائية على االتفاق وقيمة التمويل المطلوبة ،وفقا ً
لبيان لوزارة المالية المصرية.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
المصري الخميس الماضي ،خفض كل من سعر عائد اإليداع واإلقراض
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع  50نقطة أساس،
ليصل إلى  8.25بالمائة و 9.25بالمائة و 8.75بالمائة ،على
الترتيب.المصدر:مباشر
المركزي يمدد أجل اتفاقية تمويل بـ 3.8مليار دوالر مع بنوك دولية إلى
 6سنوات
وافق البنك المركزي المصري على تمديد أجل اتفاقية بيع سندات دوالرية
مع االلتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية والموقعة في
 2018إلى  6أعوام ،بدال من أربعة أعوام ونصف العام ،وفق بيان صادر
عن المركزي.وقال نائب محافظ البنك المركزي ،رامي أبو النجا ،لقناة
العربية ،إن تحالف البنوك الدولية والذي يضم سيتي جروب وكريدي
سويس ودويتشه بنك وبنك أبو ظبي األول وإتش إس بي سي وجي بي
مورجان طلب من المركزي تجديد االتفاق مع شروط أفضل وتمديد أجل
التمويل.ويزيد تمديد االتفاق آجال استحقاق السندات التي قامت البنوك
بشرائها لمدة  18شهرا إضافية ،ما يسمح للمركزي بالسداد في أكتوبر
 .2024وقال البنك المركزي في بيانه إن االتفاق "يعد مؤشرا إيجابيا
يعكس ثقة المستثمرين االجانب في استمرار نجاح برنامج االصالح
االقتصادي المحلي خالل السنوات الماضية ،رغم التحديات الناتجة عن

شعبة النقل الدولي تعد مالحظات األعضاء الخاصة بقانون الجمارك
اتفقت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجارية باإلسكندرية،
علي تلخيص مالحظات األعضاء بخصوص المشاكل التي واجهتهم أثناء
تطبيق قانون الجمارك ،لحين صدور الالئحة التنفيذيه للقانونوقالت الشعبه في
بيان لها ،أنها اتفقت مع الشئون القانونية المختصة لعمل منشور تعليمات لكافة
المنافذ الجمركيه للرد علي كافه االستفسارات الخاصه بتطبيق القانون ،حيث
لخصت الشعبه مشاكل األعضاء في عدد من المحاور جاء علي رأسها ”
التنازل” من خالل وكيل مالحي أو وكيل شحن معتمد لدي المصلحه ،وتغيير
“.”To orderوأضافت أن الشكاوي التي جاءت من األعضاء تمثلت أيضا
في ضرورة مساندة الصادرات ألهميتها للدولة المصرية ،علي أن يتم إعفاء
الصادر من اي غرامات أو مخالفات ،وهو ماايدته مصلحه الجمارك ويجري
حاليا ارسال تعليمات تنفيذية لكافه المنافذ إلنهاء الجدل المثار حولها ،باالضافه
إلي مخالفة التشوين في غير االماكن المخصصة لها سوف ،حيث ستصدر بها
تعليمات وتحاسب قائمة الشحن كلها كمخالفة واحدة و ليس علي كل بوليصة
مخالفةوأشارت الشعبة إلى ضرورة وجود تعديالت علي قوائم الشحن
بخصوص طلبات التعديالت المقدمة من التوكيل المالحي أو شركات
الطيران ،وقبل القيد بدفتر  ،46حيث يتم احتساب الغرامة علي قائمة الشحن
بالكامل و ليس علي كل بوليصة و ذلك تطبيقا أحكام القانون بواقع  30ألف
جنيه يتحملها الناقل و وكيلة و يمكن تخفيضها الي النصف طبقا للمادة  76من
القانون ،باالضافه إلي مرحل البضائع.ولفت إلى أنه سوف تشمل الالئحة
التنفيذية للقانون تعريف مرحل البضائع علي النحو المرسل بمذكرة الشعبة
الي المصلحة و منشورات التالي المجمعة بنظام العمل الخاص بالمصلحة،
فيما يجري في الوقت الحالي النظر في شكاوي االعضاء بخصوص شركات
البريد والتجارة اإللكترونية بهدف شمول الالئحة التنفيذية لطريقة العمل و
الضوابط.المصدر:جريدة اموال الغد

“إن أي كابيتال” التابعة لـ”بنك االستثمار القومي” تستحوذ على
“عربية أون الين” للوساطة
استحوذت شركة “إن أي كابيتال” الذراع االستثماري لبنك االستثمار
القومي ،على شركة عربية أون الين للوساطة في األوراق المالية
التابعة لبنك عودة لبنان.وأعلنت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط
والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك االستثمار القومي ،توقيع
اتفاقية االستحواذ بعد االنتهاء من إجراءات الفحص النافي
للجهالة.وقالت السعيد“ :تبقى الصفقة مشروطة على تحقق الشروط
المسبقة المتفق عليها ،السيما الحصول على الموافقات الرقابية
الالزمة”.وأشارت الوزيرة الى أن الصفقة خطوة جديدة لدعم دور
شركة “إن أي كابيتال” في تنمية سوق المال في مصر عن طريق
تكامل الخدمات التي تقدمها لعمالئها في مجال التعامالت المالية غير
المصرفية وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة سواء من المستثمرين
األفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت أن
الصفقة تعد خطوة مهمة في مسيرة عربية أون الين نظراً للدور الذي
ستقوم به إن أي كابيتال في دعم توسعات الشركة من خالل تقديم
خدمات السمسرة في األوراق المالية لألفراد والمؤسسات.وأكدت أن
ً
استكماال للدور التنموي الذي تقوم به شركة ان أي
توقيع االتفاقية يأتي
كابيتال كإحدي مؤسسات بنك االستثمار القومي بما يتسق مع رؤية
الدولة وأولوياتها في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.وبحسب
السعيد تلعب “إن أي كابيتال” دورً ا مهمًا لدعم برنامج اإلصالح
االقتصادي منذ تأسيسها وأن صفقة االستحواذ على “عربية أون الين”
ستحدث قفزة نوعية في مساعي الشركة نحو تنمية االستثمار في

جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيية االقتصادية العالمية".ما هي البورصة المصرية بما لديها من خبرات ومقومات تمكنها من القيام
اتفاقية إعادة الشراء؟ اتفاقية إعادة الشراء والتي تعرف أيضا بـ "الريبو"
بهذا الدور بنجاح.المصدرEconomy Plus:
هي شكل من أشكال االقتراض قصير األجل الذي يتضمن بيع ورقة مالية
الحكومة تقر تعديالت قانون الضريبة على القيمة المضافة
للمقرض مع التعهد بإعادة الشراء بعد فترة وجيزة ،على أن تعمل األوراق
المالية األخرى كضامن.وعادة يشير الريبو إلى االقتراض قصير األجل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ،بتعديل بعض أحكام قانون
واالقتراض لليلة واحدة أي البيع ثم إعادة الشراء على المدى القصير أو الضريبة على القيمة المضافة ،الصادر بالقانون رقم  67لسنة
في اليوم التالي بسعر أعلى قليال ،لكن هناك أيضا اتفاقيات إعادة شراء .2016وجاء مشروع القانون لتقرير اإلعفاء من الضريبة على القيمة
بآجال أطول.كانت اتفاقيات إعادة الشراء السابقة تهدف إلى تأمين التمويل المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع
المطلوب لسداد الديون الخارجية طويلة األجل .وكان المركزي قد أبرم االستراتيجية؛ كالبقول ،والحبوب ،وملح الطعام ،والتوابل المصنعة،
اتفاقية من هذا النوع مدتها عام واحد بقيمة ملياري دوالر مع بنوك دولية حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند ( )15من قائمة السلع
في نوفمبر  2016كجزء من التمويل المطلوب ضمن شروط صندوق والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون
النقد الدولي للموافقة على التسهيل االئتماني الممتد البالغ قيمته  12مليار الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.بحيث يكون النص “البقول
دوالر.وجددت مصر االتفاقية في نوفمبر  2017مع رفع حجم التمويل والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما
يستورد منها”.
إلى  3.2مليار دوالر.
مباحثات مصرية صربية لتعزيز التعاون في مجال التصنيع المشترك
استقبل محمد أحمد مرسي وزير الدولة لإلنتاج الحربي المصري ،وفد
شركة " "Trayalالصربية برئاسة ميلوش نينيزيتش المدير العام للشركة
لبحث موضوعات التعاون في مجال الصناعات الكيميائية واألجهزة
الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام األسلحة الكيميائية.وأكد الوزير ،في
بيان اليوم ،اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات اإلنتاج الحربي
والشركات الصربية في مختلف المجاالت ،بما يحقق الشراكة االستراتيجية
التي تعود بالنفع على كال الجانبين.وتم استعراض اإلمكانيات التكنولوجية
والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات اإلنتاج الحربي وبشكل خاص
اإلمكانيات المتوفرة بالشركات (م -18م  – 81م  – 270م  )300والتي
قام وفد الشركة الصربية بإجراء زيارة ميدانية لها لتحديد أوجه التعاون
على أرض الواقع.وتم االتفاق على مناقشة التعاون مع شركة "أبو زعبل
للكيماويات المتخصصة" (م  18الحربي) في مجال إنتاج المواد المتفجرة،
والتعاون مع شركة "قها للصناعات الكيماوية" (م  270الحربي) في
مجاالت أخرى متعددة.وأكد الوزير مرسى سياسة العمل بالوزارة وهي
االنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجاالت؛ ومن ثم
نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة.ومن
جانبه ،قام ميلوش نينيزيتش المدير العام لشركة " "Trayalالصربية،
بإجراء عرض تقديمي عن شركته والتي تأسست عام  1889وتعد من
أقدم شركات التصنيع الصربية في منتجات المطاط والكيماويات وتصنيع
اإلطارات ومعدات الحماية لألفراد والمتفجرات الصناعية والقنابل المسيلة
للدموع.وأثنى نينيزيتش على اإلمكانات التكنولوجية المتوفرة بشركات
اإلنتاج الحربي والتي تم االطالع عليها أثناء زيارة وفد الشركة لعدد من
هذه الشركات ،مؤكداً التعاون السابق مع شركات اإلنتاج الحربي ،والذي
تمتد جذوره لعدة سنوات ماضية معربا ً عن اهتمام الشركة بفتح آفاق جديدة
للتعاون المشترك.وأشاد باالستقرار الذي تشهده مصر حاليا ً نتيجة للجهود
التي تبذلها الدولة لمكافحة اإلرهاب وتحسين الحالة األمنية وإجراءات
اإلصالح االقتصادي لجذب االستثمارات األجنبية ،مضيفا ً أن شركته من
خالل هذا التعاون ستقوم بنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات
واألجهزة الخاصة بالوقاية والسالمة والصحة المهنية داخل شركات
ووحدات اإلنتاج الحربي العاملة في هذا المجال.المصدر:مباشر

األخبار العالمية والعربية
معهد البترول األميركي :زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط
األسبوع الماضي
أظهرت بيانات من معهد البترول األمريكي الثالثاء أن مخزونات النفط
الخام في الواليات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع األسبوع
الماضي ،بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير ،وفق ما نشرته سي ان
بي سي العربية.وارتفعت مخزونات النفط  4.2مليون برميل في األسبوع
المنتهي في  13نوفمبر تشرين الثاني إلى حوالي  486مليون برميل ،في
حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها  1.7مليون
برميل.وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج
بوالية أوكالهوما زادت  1.6مليون برميل.وارتفعت مخزونات البنزين
 256ألف برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطالع رويترز تشير
إلى زيادة قدرها  87ألف برميل.وهبطت مخزونات نواتج التقطير ،التي
تشمل الديزل وزيت التدفئة ،بمقدار خمسة ماليين برميل مقارنة مع
توقعات النخفاض قدره  1.5مليون برميل.وأظهرت بيانات معهد البترول
أن واردات الواليات المتحدة من النفط الخام ارتفعت  210آالف برميل
يوميا األسبوع الماضي.المصدرCNBC :عربية
الذهب يتحرك في نطاق محدود وسط آمال اللقاح وزيادة إصابات كورونا
ارتفع الذهب األربعاء  18نوفمبر ،متحركا داخل نطاق ضيق ،إذ يقيم
المستثمرون االحتماالت المرتبطة بلقاح كوفيد 19-في مواجهة مخاوف
بشأن تزايد حاالت اإلصابة واحتمالية المزيد من الدعم االقتصادي من
مجلس االحتياطي االتحادي األمريكي .وصعد الذهب في المعامالت
الفورية  %0.1إلى  1880.81دوالر لألونصة بحلول الساعة 07:07
بتوقيت جرينتش ،في حين انخفضت العقود األمريكية اآلجلة للذهب
 %0.4إلى  1878.3دوالر .وتراجع الذهب بما يصل إلى  %1.3يوم
االثنين بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال بنسبة  %94.5في مرحلة
متقدمة من االختبارات .وقال رئيس الفيدرالي األمريكي جيروم باول ،إن
أمام االقتصاد “طريق طويل لقطعه” في سبيل التعافي ،وإن البنك المركزي
يتعهد باستخدام جميع أدواته لدعم التعافي وفي الوقت نفسه ،أظهرت
بيانات أن مبيعات التجزئة في الواليات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في
أكتوبر.وربح الذهب ،الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم وتقلبات العمالت،
أكثر من  %24هذا العام ،إذ استفاد بشكل أساسي من التحفيز العالمي
الضخم.وارتفعت الفضة  %0.1إلى  24.48دوالر لألوقية وزاد البالديوم
 %0.3إلى  2323.74دوالر .وصعد البالتين  %0.6إلى 930.4
دوالر.المصدر:رويترز

مؤشرات االسواق العربية
الدولة

المؤشر

القيمة

التغير ()%

السعودية
دبي
ابوظبي
الكويت
البحرين
قطر
المغرب
تونس

TASI
DFMGI
ADI
MARKET-IXP
BSEX
GENERAL
MASI
TUN20

8,621.00
2,321.00
4,924.00
5,487.53
1,445.84
10,243.00
10,722.00
6,717.00

0.85%
-0.12%
-0.57%
0.11%
0.06%
-0.05%
0.13%
0.25%

مؤشرات االسواق العالمية
الدولة
أمريكا
أمريكا
أمريكا
لندن
أمانيا
اليابان
الذهب (دوالر)
خام برنت (دوالر)
نايمكس (دوالر)

المؤشر
Jones Dow
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
Nikkei 225
سعر األوقية
البرميل
البرميل

القيمة
29,438.42
3,567.79
11,801.60
6,385.24
13,201.89
25,634.34
1,862.45
44.13
41.49

التغير ()%
-1.16%
-1.16%
-0.82%
0.31%
0.52%
-0.36%
-0.48%
-0.47%
-0.79%

الشركات تحت التغطية
اسم الشركة

سعر السهم

رأس المال
السوقي

جنيه

مليون جنيه

السعر
المستهدف

التوصية

احتمال
الصعود/
الهبوط

2019

2020

2019

2020

شركة الصناعات الكيماوية
المصرية – كيما

4.08

3,643.4

شراء

5.31

30.1%

112.7

غ.م.

0.6

0.6

شركة حديد عز

7.25

3,938.7

تحت
المراجعة

تحت
المراجعة

--

غ.م.

غ.م.

غ.م.

غ.م.

10.31

321.8

احتفاظ

9.16

-11.2%

10.1

10.6

1.1

1.1

1.38
7.35

490.4
4,888.5

شراء
شراء

1.87
9.45

35.9%
28.6%

20.9
4.2

13.1
6.0

3.6
0.5

5.4
0.5

المصرية لخدمات النقل –
ايجيترانس
شركة سبيد ميديكال
النساجون الشرقيون

جنيه

مضاعف الربحية

مضاعف القيمة الدفترية

جدول توزيعات االسهم المجانية
التوزيع

أسم الشركة

تاريخ نهاية الحق

تاريخ التوزيع

ال يوجد توزيعات لألسهم المجانية

جدول الكوبونات (التوزيعات النقدية)
قيمة التوزيع النقدي

تاريخ نهاية الحق

تاريخ التوزيع

أسم الشركة
المهندس للتأمين

 0.23جنيه للسهم للقسط الثاني

2020/11/10

2020/12/24

الشرقية – ايسترن كومباني

القسط الثاني 0.714

2020/11/10

2021/02/15

مطاحن وسط و غرب الدلتا

 12جنيه للسهم

2020/11/16

2020/11/19

مصر لصناعة الكيماويات

 1.00للسهم

2020/11/16

2020/11/19

زهراء المعادي لالستثمار والتعمير

القسط الثانى  0.25جنيه مصرى

2020/05/21

2020/11/30

مصر للفنادق

 0.350جنيه للسهم

2020/11/23

2020/11/26

الزيوت المستخلصة و منتجاتها

 0.060جنيه للسهم

2020/11/23

2020/11/26

الجمعيات العمومية
اليوم

الشركة

نوع الجمعية العنوان

2020/11/19

النساجون الشرقيون للسجاد

غير عادية

بمقر الشركة بالعاشر من رمضان

2020/11/21

القاهرة للزيوت و الصابون

2020/11/22

مطاحن و مخابز شمال القاهرة

2020/11/23

اجواء للصناعات الغذائية

غير عادية
عادية/غير
عادية
غير عادية

بنادي القوات المسلحة بالزمالك
نادي ضباط الحرس الجمهوري قاعة القصر الكبير تقاطع ش الطيران من ش صالح
سالم عمارات العبور
بالنادي االجتماعي بمصنع الشركة الكيلو  3عتاقة بجوار محطة الكهرباء – السويس

2020/11/24

بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية

2020/11/28

مصر الجديدة لإلسكان و التعمير

2020/11/28

المنصورة للدواجن

2020/11/30

المصرية لصناعة النشا و الجلوكوز

غير عادية
عادية /غير
عادية
عادي /غير
عادية
عادية

 169طريق العروبة – مصر الجدبدة – القاهرة
مقر الشركة  28شا رع ابراهيم اللقاني مصر الجديدة,و االكتفاء بأن يكون الحضور من
خالل تقنية االتصال الصوتي و التصويت من خالل استمارة التصويت
بنادي الرواد بحب البنوك بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية
بواسطة تقنيات االتصال الحديثة

الشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس )EGX 30 index( 30
الكود

آخر
سعر

نسبة
التغير
اليومي %

التغير من
أول العام
%

كمية التداول

قيمة التداول

أعلى سعر
في 52
اسبوع

أقل سعر
في 52
أسبوع

الوزن في
المؤشر
()%

البنك التجاري الدولي
(مصر)
الشرقية  -ايسترن كومباني

COMI

63.0

63.02

24.09-

76,204,688

1-

848.00

87.10

43.71%

EAST

10.95

10.95

29.72-

31,510,740

0

409.00

16.05

7.08%

القابضة المصرية الكويتية*

EKHO

1.05

1.05

20.45-

198,403

2-

127.00

1.44

5.84%

المجموعه الماليه هيرمس
القابضه
مجموعة طلعت مصطفى
القابضة
شركة مستشفي كليوباترا

HRHO

13.51

13.51

11.24-

38,375,448

3-

565.00

18.61

4.40%

TMGH

6.71

6.71

17.87-

11,111,247

1-

288.00

9.35

3.98%

CLHO

4.86

4.86

19.40-

259,314

1-

46.00

6.30

3.23%

السويدى اليكتريك

SWDY

8.68

8.68

24.52-

22,411,904

1-

467.00

12.75

2.98%

المصرية لالتصاالت

ETEL

12.70

12.70

26.24

40,838,744

0

759.00

14.92

2.81%

ابن سينا فارما

ISPH

5.96

5.96

39.00-

26,272,520

3-

876.00

8.54

2.40%

اسم الشركة

القاهره لإلستثمار و التنمية
العقاريه
جهينة للصناعات الغذائية

CIRA

14.51

14.51

4.54

26,824,680

0

35.00

15.80

2.36%

JUFO

7.01

7.01

18.77-

11,213,533

2-

236.00

9.80

2.32%

بنك كريدي اجريكول مصر

CIEB

25.70

25.70

40.92-

8,978,792

1-

30.00

45.00

2.10%

OCDI

13.70

13.70

3.40

3,803,395

1-

93.00

15.88

1.89%

سوديك
مدينة نصر لالسكان
والتعمير
ايديتا للصناعات الغذائية

MNHD

3.93

3.93

18.46-

30,136,446

3-

936.00

5.28

1.72%

EFID

9.79

9.79

34.65-

68,493,064

5

226.00

15.75

1.49%

HELI

6.53

6.53

17.03-

10,473,956

2-

425.00

8.84

1.40%

ORWE

7.35

7.35

30.40-

4,895,004

1-

272.00

7.60

1.36%

بالم هيلز للتعمير

PHDC

1.35

1.35

22.97-

6,782,074

2-

346.00

2.11

1.26%

القلعة لالستشارات الماليه -
اسهم عادية
سيدى كرير للبتروكيماويات

مصر الجديدة لالسكان
والتعمير
النساجون الشرقيون للسجاد

CCAP

1.43

1.43

41.52-

11,464,268

2-

507.00

2.50

1.12%

SKPC

8.13

8.13

9.47-

6,152,263

2-

267.00

11.97

1.03%

بايونيرز القابضة
لألستثمارات المالية
جى بى اوتو

PIOH

4.15

4.15

20.80-

11,176,286

1-

418.00

5.77

0.85%

AUTO

3.17

3.17

13.86-

27,808,030

0-

1,113.00

3.93

0.84%

إعمار مصر للتنمية

EMFD

2.40

2.40

17.81-

17,718,462

1-

275.00

3.08

0.73%

اوراسكوم للتنمية مصر

ORHD

4.46

4.46

34.60-

7,563,036

4-

306.00

7.10

0.67%

حديد عز

ESRS

7.25

7.25

30.36-

29,289,422

2-

490.00

12.05

0.66%

اوراسكوم لالستثمار
القابضه
البنك المصري لتنمية
الصادرات
الحديد والصلب المصرية

OIH

0.51

0.51

7.27-

11,684,887

-

429.00

0.61

0.63%

EXPA

14.75

14.75

93.06

16,013,732

2-

332.00

15.89

0.48%

IRON

3.26

3.26

42.98

21,418,870

3-

710.00

4.02

0.28%

دايس للمالبس الجاهزة

DSCW

1.56

1.56

10.86-

16,221,480

2-

336.00

1.93

0.19%

بلتون المالية القابضة

BTFH

2.67

* السهم يتداول بالدوالر

2.67

20.81

7,387,011

3-

461.00

3.62

0.19%

إخالء المسؤولية
يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور .ال يُقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع  ،كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق المالية
المذكورة فيه .لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها في وقت
نشرها .ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور أو محتوياته .يحق
لـشركة بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.
يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع المالحق) على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين  ،إذا لم يكن القارئ أو المتلقي لهذا
التقرير البحثي هو المتلقي المقصود  ،يرجى إخطار بريميير على الفور  ،ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ بأي جزء بأي شكل من
األشكال .إن االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور
تمامًا.
يؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة (أو الشركات) المذكورة في هذا التقرير أن وجهات نظرهم حول الشركة (أو الشركات) وأوراقهم
المالية تم التعبير عنها بدقة.

مسؤولي االتصال

ادارة البحوث
قسم البحوث

تليفون(+202) 37627581 :

بريد الكترونيresearch@ premiere-securities.com :

