
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي ج

١٣/٠٧/٢٠٢٠  
  

التغیرمن أول   التغیر الیومي  قیمة المؤشر  مؤشرات السوق
  القیمة السوقیة  حجم التداول  قیمة التداول  السنة

 EGX 30(  11,071.96 1.05% -15.06% 452,590,752 198,091,200 296,226,371,548مؤشر (

 EGX 50(  1,850.06 3.34% -13.94% 719,720,256 281,744,566 373,229,099,998مؤشر (
 EGX 70(  1,536.17 3.98%  20.25% 401,848,096 130,573,219 176,788,617,455مؤشر (
 EGX 100(  2,369.01 0.00% 37.16% 854,438,848 328,664,419 442,328,855,010مؤشر (
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  مقیدةالشركات الأخبار
  ح

وافقت الھیئة العامة للرقابة المالیة على نشر إعالن عرض الشراء 
أمریكانا القابضة للمطاعم المصریة (التابعة اإلجباري المقدم من شركة 

 ٩٫٦٥٣ملیون سھم تمثل حتى نسبة  ٣٨٫٦١لشركة ادیبتو) حتى عدد 
یة بالمائة من أسھم رأس مال الشركة المصر ١٠٠بالمائة والمكملة لنسبة 

للمشروعات السیاحیة العالمیة.وقالت الھیئة في بیان لبورصة مصر، الیوم 
جنیھ مصري للسھم الواحد.وحققت  ٦٫٣٢لغ األحد، إن سعر الشراء یب

 ٤١٫١٨الشركة عن الربع األول من العام الجاري صافي خسائر بلغ 
 ٧٢٫٠٩ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل 

ً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إیرادات  ملیون جنیھ أرباحا
ملیون بنھایة مارس، مقابل  ٨٩٥٫٥٢الشركة خالل الفترة حیث سجلت 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبالنسبة للقوائم  ٩٣٦٫٢
المالیة المستقلة خالل الربع األول من العام الجاري، أظھرت تراجع 

ملیون جنیھ  ٥٠٫٤٥ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٣٨ئر إلى الخسا
  اشرالمصدر: مب .٢٠١٩خالل نفس الفترة من 

 االتصاالت السعودیة تمدد مذكرة تفاھم لالستحواذ على فودافون مصر
أعلنت شركة االتصاالت السعودیة (إس تي سي)، عن تمدید مذكرة التفاھم 

حصتھا في فودافون مع مجموعة فودافون لالستحواذ على 
مصر.وأوضحت "إس تي سي"، في بیان لـ"تداول"، الیوم األحد، أنھ تم 

ً.وأشارت إلى  ٦٠طرفین على تمدید مذكرة التفاھم لمدة االتفاق بین ال یوما
ً للتحدیات اللوجستیة التي تسببت بھا جائحة  أن تمدید المذكرة جاء، نظرا

اإلجراءات المتعلقة  كورونا، والحاجة إلى مزید من الوقت إلكمال
بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجھالة.وأكدت الشركة أنھ سیتم 

أیة تطورات جوھریة بھذا الشأن في حینھا.وأعلنت شركة  اإلعالن عن
االتصاالت السعودیة، في ینایر/كانون الثاني الماضي، عن توقیع مذكرة 

في فودافون مصر،  تفاھم غیر ملزمة مع فودافون، لالستحواذ على حصتھا
  المصدر: مباشر .%٥٥البالغة 

  مساھمو الجوھرة یقرون توزیعات نقدیة ومجانیة

 -الجمعیة العامة العادیة لشركة العز للسیرامیك والبورسلین وافقت 
.وقالت الشركة في ٢٠١٩الجوھرة، على توزیعات نقدیة ومجانیة لعام 

توزیعات نقدیة بمبلغ بیان لبورصة مصر الیوم األحد، إن الجمعیة أقرت 
جنھ لكل سھم، وتوزیع أسھم مجانیة  ٠٫٢٢٥ملیون جنیھ بواقع  ١١٫٤٨
ملیون سھم بقیمة اسمیة  ٢٫٢٩ملون جنیھ موزعة على  ١١٫٤٨بمبلغ 
سھم لكل سھم أصلي.ووافقت الجمعیة  ٠٫٠٤٥جنیھات بواقع  ٥للسھم 

على انتخاب رئیس مجلس اإلدارة وعضوین منتدبین لعضویة مجلس 
سنوات.كما وافقت الجمعیة على القوائم  ٣إلدارة لدورة جدیدة مدتھا ا

دارة عن نشاط الشركة خالل المالیة للشركة وتقریر مجلس اإل
من النظام  ٤.ووافق الجمعیة العامة غیر العادیة على تعدیل المادة ٢٠١٩

من النظام األساسي  ٥األساسي للشركة، ومد أجل الشركة وتعدیل المادة 
ً بلغت ٢٠٢٠ققت الشركة خالل الربع األول من لھا.وح  ٥٫٥٥، أرباحا

ون جنیھ في الربع المقارن من ملی ١٠٫٨٩ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت 
ملیون جنیھ،  ٢٥١٫٣٧.وتراجعت مبیعات الشركة خالل الفترة إلى ٢٠١٩

 .٢٠١٩ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٢٥٦٫٨٦مقابل مبیعات بلغت 
  باشرالمصدر: م

  لسعرأسھم من حیث االرتفاع في ا ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ١٢٫٧٩    ٢٫٩١  الحدید والصلب المصریة
   ١٠٫٠٠    ٢٫٨٦  لیفت سالب مصر

  ٩٫٩٩    ٨٫٣٧  مینا لالستثمار السیاحي
  ٩٫٩٨    ٣٣٫١٧  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة

  ٩٫٩٨    ٣٠٫٨٧  السعودیة المصریة لالستثمار والتمویل

 

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

 -٨٫١٩    ٧٥٫٠١   مینا فارم لألدویة
 -٧٫٦٠    ٤٫٥٠  اسمنت سیناء

 -٥٫٤٠    ٥٫٦١  اإلسكندریة لألسمنت
 -٤٫٩٥    ٢٫١١   فرتیكا

 -٤٫٩٥    ٧٫٨٨  اوبییوت

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  االغالقسعر   قیمة التداول  السھم

  ٣٫١٣    ٦٢،٣٩٨،٦٦٤  مدینة نصر لالسكان
  ١٫٤٢    ٥٤،١٥٤،٣٥٦  بالم ھیلز

  ٢٫٩١    ٥٣،٨٣٨،٩٨٤  الحدید والصلب المصریة
  ٣٫٠٨    ٤٨،٤٨٣،٧٢٤  العربیة ادارة االصول

  ١٫٥٥    ٣٩،٥٢٢،٨٣٦  عات السیاحیةالمصریة للمنتج

  

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

  ١٫٤٢    ٣٨،٩٠٩،١٧٨  بالم ھیلز
  ٠٫٦٠    ٢٦،٦٥٥،٧٦٠  بورتو القابضة

  ١٫٥٥    ٢٥،٩٥٩،٨٤٣  المصریة للمنتجعات السیاحیة
  ٣٫١٣    ٢٠،٠٣٣،٦٦١  مدینة نصر لالسكان

  ٠٫٤١    ١٩،٩٥٣،٣٤٩  سكوم لالستثمار القابضةرااو

   حیث قیمة التداولأكبر خمس قطاعات من 
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  "قطاع األعمال" یعمل على توفیر تمویل لمصر لأللومنیوم
) إحدى شركات شركة قالت شركة مصر لأللومونیوم (ایجبتالوم

الصناعات المعدنیة، إن وزارة قطاع األعمال تدرس توفیر تمویل 
ً على ما نشر  للشركة.جاء ذلك في بیان لبورصة مصر الیوم األحد، ردا

مؤسسات دولیة تدبیر تمویل  ٥طلب من تحت عنوان قطاع األعمال ت
لشركة مصر لأللومنیوم.وأوضحت الشركة، أن الموضوع مازال طور 

دراسات األولیة ولم یتحدد بعد نوع وحجم التمویل النھائي ال
المطلوب.وحققت الشركة خالل التسعة أشھر األولى من العام المالي 

ن یولیو إلى مارس ملیار جنیھ خالل الفترة م ١٫٠١٩الجاري خسائر بلغت 
ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٧١٥٫٨الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 ٥٫٥٧الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى  العام المالي
ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من  ٩٫٩٤ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت 

  المصدر: مباشر العام المالي الماضي.

متر مربع بمشروع  ٣٠٠٠كان توقع عقد تأجیر صر لإلسمدینة ن
  "سراي"

والتعمیر توقیع عقد تأجیر قطعة أرض أعلنت شركة مدینة مصر لإلسكان 
خدمات بمدینة سراي مع شركة توتال مصر.وقالت الشركة في بیان 

، ٢٠١٩نوفمبر  ٣لبورصة مصر الیوم األحد، إن مجلس اإلدارة وافق في 
دم من شركة توتال مصر الستئجار قطعة أرض على قبول العرض المق

ضحت مدینة نصر، أن وأو.عاماً  ٢٥بمدینة سراي على طریق األمل لمدة 
ً من مساحة  ٣مساحة قطعة األرض تبلغ  آالف متر مربع، وستكون جزءا

آالف مصر تقوم الشركة بتطویرھا.ومن المتوقع إنتھاء توتال  ٧أكبر 
، بینما تقوم مدینة مصر باستغالل عاماً  ١٢مصر من تشغیل المحطة خالل 

یة.وحققت مدینة وإدارة المساحة المجاورة لمحطة الخدمة في أنشطة تجار
ً بلغت ملیار جنیھ، مقابل  ٢٠١٩نصر خالل  ملیار جنیھ في  ١٫١١أرباحا

ملیار جنیھ، مقارنة  ٢٫٢.وبلغت إیرادات الشركة في العام الماضي ٢٠١٨
.وعلى مستوى األعمال ٢٠١٨یھ في ملیار جن ٢٫٧٨بـإیرادات بقیمة 

ملیون  ٩٣٤٫٨٨المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل العام الماضي إلى 
  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٫٠٦جنیھ، مقابل أرباح بقیمة 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %١٠٨أرباح العربیة لألدویة ترتفع 
عات الكیماویة، أظھرت المؤشرات المالیة لشركة العربیة لألدویة والصنا

 - ٢٠١٩م المالي الماضي (ارتفاع أرباحھا قبل الضرائب خالل العا
بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في  ١٠٨نسبة )، ب٢٠٢٠

بیان لبورصة مصر، الیوم األحد، أنھا سجلت صافي ربح قبل الضریبة 
 ،٢٠٢٠حتى نھایة یونیو  ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ٩٠٫٠١بلغ 

ملیون جنیھ خالل الفترة نفسھا من العام المالي السابق  ٤٣٫١مقابل 
الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل نحو لھ.وارتفعت إیرادات 

ملیون جنیھ خالل  ٤٣٦٫٣٥ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٥٢٠٫٨٤
أشھر من العام المالي  ١٠العام المالي السابق لھ.وحققت الشركة خالل أول 

ملیون جنیھ منذ بدایة  ١٠٤٫٧٣لجاري صافي ربح قبل الضرائب بلغ ا
ً خالل  ٤٥٫٢٧ماضي، مقابل یولیو حتى نھایة أبریل ال ملیون جنیھ أرباحا

نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت مبیعات الشركة خالل العشرة 
ملیون  ٣٦٥٫٢٩ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٤٥٨٫٧٤أشھر لتسجل 

  المصدر: مباشر نفس الفترة من العام المالي الماضي. جنیھ خالل

  

  الكابالت الكھربائیة تقرر بیع أرض نشاط صناعي غیر مستغلة

وافق مجلس إدارة الكابالت الكھربائیة المصریة على توصیات 
لجنة البت ببیع أرض نشاط صناعي غیر مستغلة وال تؤثر على 

.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، أن المجلس النشاط 
 ٤٦٥٠ألف متر بسعر  ٢٥٫٠٣٤األرض بمساحة وافق على بیع 

ً للمتر الواحد.وأشار البیان إلى أن القرار یأتي في ضوء  جنیھا
ً من المستشار المالي المستقل  دراسة القیمة العادلة المعتمدة سالفا

تشارات المالیة عن في مارس الماضي.وقیمت شركة ركویزا لالس
قطعة األرض المملوكة األوراق المالیة المستشار المالي المستقل 

لشركة الكابالت المصریة وغیر المستغلة على طریق مسطرد 
ملیون  ٣٣٦ألف متر مربع، بنحو  ٨٤والبالغ مساحتھا 

صافي ربح بلغ  ٢٠١٩جنیھ.وسجلت الكابالت الكھربائیة خالل 
ً خالل  ١٣٤٫٨١ ملیون جنیھ، مقابل ١٦٦٫٧٧ ملیون جنیھ أرباحا

خالل العام الماضي، لتسجل  .وتراجعت مبیعات الشركة٢٠١٨
ملیار جنیھ خالل  ٢٫١٧ملیار جنیھ بنھایة دیسمبر، مقابل  ٢٫٠٣

العام السابق لھ.وفي المقابل تراجعت تكلفة مبیعات الشركة خالل 
ملیار جنیھ خالل  ١٫٧ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٦٤لتسجل  ٢٠١٩
  المصدر: مباشر .٢٠١٨

ون حساب أغسطس.. مساھمو جراند انفستمنت یناقش ١٠
  التوزیعات

قالت شركة جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات المالیة، إن 
أغسطس المقبل، حساب  ١٠الجمعیة العامة العادیة ستناقش یوم 

التوزیعات.وأضافت الشركة في بیان لبورصة مصر الیوم األحد، 
ستنظر في التصدیق على القوائم المالیة للشركة وتقریر أن الجمعیة 

.وحققت الشركة عن ٢٠١٩دارة عن نشاط الشركة خالل مجلس اإل
)، صافي خسارة بلغ ٢٠١٩مارس  - ٢٠١٨عامھا المالي (أبریل 

 ٢٠٢٠حتى نھایة مارس  ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة أبریل  ٨٫٩٥
لمالي السابق ملیون جنیھ أرباح خالل العام ا ٤٫٣٢مقابل 

حیث سجلت لھ.وتراجعت إیرادات الشركة المجمعة خالل العام 
ملیون جنیھ  ١٨٫٥٥ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ١٤٫٢٧

خالل نفس الفترة من العام السابق لھ.وعن القوائم المستقلة، تحولت 
ملیون  ٢٫٦٧الشركة خالل عامھا المالي إلى الخسارة، حیث حققت 

ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من  ٣٫٤٣بل جنیھ خسارة، مقا
  المصدر: مباشر ھ.العام السابق ل



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
   رئیس الوزراء: "معدل النمو في مصر لن یكون بالسالب"

قال مصطفى مدبولى رئیس مجلس الوزراء المصري، إنھ منذ أزمة جائحة 
ً، ذلك بشھادة المؤسسات كورونا ولم تتوقف عجلة اإلنتاج اقتصا دیا

الدولیة.وأوضح مدبولي، خالل كلمة على ھامش افتتاح حي االقتصادیة 
لقاطني المناطق الغیر األمنة، الیوم األحد، أن معدل النمو  ٣األسمرات 

ً إلى أن المؤسسات المالیة الكبرى  في مصر لن یكون بالسالب، مشیرا
عدل نموھا بالسالب.وأشار وضعت مصر على قائمة الدول التي لن یكون م

النقد الدولي توقع خالل الیومین الماضیین، أن ینخفض إلى أن صندوق 
خالل الفترة المقبلة.وقال مدبولي، إن  %٥معدل النمو العالمي إلى سالب 

ً أن مصر ھي الدولة  مشروع تطویر العشوائیات ھو مشروع ضخم، مؤكدا
ً: الوحیدة التي تنفذ مثل ھذا المشروع، وھو تط ویر العشوائیات، مضیفا

بتسلیم جزء من المرحلة الثالثة من "إسكان األسمرات"  "والیوم نحتفل
ضمن برنامج من المناطق غیر اآلمنة".وأوضح مدبولي، أن ھذا البرنامج 

ألف أسرة، والذي یتجاوز عددھم أكثر من ملیون فرد،  ١٤٠یخدم نحو 
ین إلى أفراد منتجین حیث ترید الحكومة أن تحولھم من أفراد غیر آمن

مع.وأكد رئیس الوزراء أن مشروع تطویر المناطق وآمنین داخل المجت
  المصدر: مباشر غیر اآلمنة ھو مشروع متكامل على مستوى الجمھوریة.

المالیة : صندوق لضمان وتحفیز االستھالك لدفع عجلة االقتصاد 
  ملیار جنیھ ٢برأسمال 

یة، عن الحزمة الثانیة مبادرات تحدث الدكتور محمد معیط، وزیر المال
إنشاء “الستھالك ودعم الصناعة الوطنیة، حیث أشار إلى مبادرة ز اتحفی

ألف وحدة إسكان  ٢٥٠خالل ثالث سنوات بواقع ” آالف وحدة إسكان ٣١٠
ألف وحدة إسكان متوسط.وأشار وزیر المالیة، خالل كلمتھ  ٦٠اجتماعى و

 ٢٥٠، إلى أن الـ″٣األسمرات “ع فى االفتتاحات الرئاسیة الیوم، بمشرو
ملیار جنیھ، مخصصة  ٧٠ة إسكان إجتماعى بتكلفة تصل إلى ألف وحد

ا،  ٥٧٠٠لمحدودى الدخل ذوى مستویات الدخل األدنى من  جنیھ شھریً
ا أن الـ  ٩٠حیث تبلغ مساحة الوحدة  ً ا، موضح ً ألف وحدة إسكان  ٦٠متر
متوسطى الدخل ذوى ملیار جنیھ، مخصصة ل ٣٠متوسط بتكلفة تصل إلى 

ا، حیث تبلغ مساحة  ٨٠٠٠حتى  ٦٠٠٠مستویات الدخل من  جنیھ شھریً
ا إلى  ٩٥الوحدة من  ً ا.وخالل العرض، سلط وزیر المالیة  ١٢٠متر ً متر

آالف وحدة إسكان، وذلك من  ٣١٠الضوء على البرنامج الزمنى لتنفیذ 
ف آال ١٠٥، وكذا تنفیذ ٢٠٢٠/٢٠٢١ألف وحدة فى  ١٠٠خالل تنفیذ 
آالف وحدة فى  ١٠٥فیذ ، ھذا إلى جانب تن٢٠٢١/٢٠٢٢وحدة فى 

.ولفت الدكتور محمد معیط إلى أنھ سیتم إطالق صندوق ٢٠٢٢/٢٠٢٣
ضمان وتحفیز االستھالك لتقدیم ضمانات لحصول المواطنین على وحدات 

كما عرض الدكتور محمد معیط .اإلسكان الغیر منطبق علیھم الشروط
ً مبادرة صندوق ضمان و للمبادرات  تحفیز االستھالك، والتى تأتى استكماال

التى أطلقتھا الدولة لدفع عجلة االقتصاد المصري.واشار وزیر المالیة إلى 
أن ھذه المبادرة تأتى فى إطار الجھود التى تبذلھا الحكومة لزیادة مساھمة 
االستھالك فى معدالت نمو الناتج المحلى اإلجمالى وتحفیز الطلب المحلى 

ستھالكى بسبب جائحة صة فى ضوء تباطؤ معدالت نمو االنفاق االخا
ً عن زیادة تحفیز  فیروس كورونا وزیادة فرص العمل للمواطنین، فضال
الشركات الصناعیة والخدمیة والعقاریة وشركات التمویل االستھالكى 
على البیع بالتقسیط وإقراض المواطنین، ھذا إلى جانب زیادة تحفیز 

االستھالكى  عیة والخدمیة والعقاریة وشركات التمویلالشركات الصنا
على البیع بالتقسیط واقراض المواطنین.وأكد الدكتور محمد معیط على 

  
مبادرة رئاسیة جدیدة لتحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعي بفائدة 

   صفریة
وجھ الرئیس عبدالفتاح السیسي، البنوك بتقدیم تسیرات للمواطنین 
ً: "یجب أن  بمبادرة إحالل السیارات القدیمة بأخرى تعمل بالغاز، قائال

تقدیم قروض بفائدة میسرة  منھاتمتد لتشمل مبادرات موازیة أخرى، 
ً، ولو كانت صفر بالمائة.وتابع السیسي خالل افتتاح عدد من  جدا
المشروعات القومیة، الیوم األحد: "من حقنا كدولة الترخیص للسیارات 
التي تعمل بالغاز فقط ووقف ترخیص السیارات الجدیدة التي تعمل 

توضحیھا  یتم وقال السیسي، إن ھذه خطط دولة ویجب أن”.بالنزین
للناس.وطالب الرئیس عبدالفتاح السیسي، من وزیر المالیة محمد معیط 
بتسھیل اإلجراءات الخاصة بتحویل السیارات القدیمة للعمل بالغاز 
الطبیعي.وقال الرئیس السیسى لوزیر المالیة: "أنت بتخاف على الفلوس 

یدة ن فاأوي بصراحة.. الزم نساعد الناس للتحویل.. ولیھ ال لما تكو
صفریة من أجل التحویل.. والزم نبذل أكثر من كده لمساعدة الناس 

    المصدر: مباشر وفق برامج محددة".

تعدیالت رئاسیة تتیح للمركزي تأسیس شركة مساھمة مملوكة لھ أو 
  مع غیره 

قال الدكتور محمد عمران، رئیس ھیئة الرقابة المالیة إن مجلس إدارة 
ً بإصدار القواعد واإلجراءات التنفیذیة الالزمة  الھیئة سیقوم تباعا

الخاص بتعدیل  ٢٠٢٠) لسنة ١٤٣لتطبیق أحكام مواد القانون رقم (
بعض أحكام قانون اإلیداع والقید المركزي لألوراق المالیة والذي 

س الجمھوریة قرارا بشأنھ وتم نشره بالجریدة الرسمیة، أصدر رئی
عدیالت استحدثت إنشاء حسبما ذكرت المال.وأشار عمران إلى أن الت

شركة تسویة ومقاصة متخصصة في األوراق المالیة الحكومیة سواء 
كانت أذون خزانة أو سندات حكومیة، وأخرى متخصصة في عملیات 

كما أوضح رئیس الھیئة أن التعدیل المقاصة والتسویة للعقود اآلجلة.
رقم  على بعض أحكام قانون اإلیداع والقید المركزي لألوراق المالیة

ً لتنظیم عملیات  ٢٠٠٠لسنة  ٩٣ ً شامال َ إجراؤه لیصبح قانونا م َ قد ت
ً في األوراق المالیة  المقاصة والتسویة سواء للسوق الحاضر متمثال

ً في العقود واألوراق المالیة الحكومیة وللسوق الم ستقبلیة متمثال
المستقبلیة، وبھدف تطویر البنیة التشریعیة لألنشطة المالیة غیر 

صرفیة واستیعابھا للمتغیرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال الم
لتدعیم تنافسیة االقتصاد القومي وحمایة المتعاملین بھ.وقال عمران في 

ي لألوراق واألدوات المالیة بیان الیوم إن قانون اإلیداع والقید المركز
قد أتاح للبنك المركزي المصري مباشرة  ٢٠٢٠) لسنة ١٤٣رقم (

إلیداع والقید المركزي بالنسبة لألدوات واألوراق المالیة نشاطي ا
من خالل شركة مساھمة -وأبرزھا سندات وأذون خزانة-الحكومیة

ً لألحكام مملوكة لھ بالكامل أو بالمشاركة مع الغیر، یتم تأسیسھا وفق ا
كم  الخاصة بالشركات العاملة في مجال األوراق المالیة.وقد ألزم حُ

القانون نقل أذون الخزانة والسندات الحكومیة  المادة السابعة من
المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة 

الل المقاصة واإلیداع المركزي لألدوات واألوراق المالیة الحكومیة خ
ستة أشھر من تاریخ تأسیسھا.وأضاف رئیس الھیئة ان قانون اإلیداع 

قد  ٢٠٢٠) لسنة ١٤٣ألدوات المالیة رقم (والقید المركزي لألوراق وا
رخص لمجلس إدارة الھیئة إصدار القواعد المنظمة إلیداع وقید 
األدوات واألوراق المالیة الحكومیة وتسویة المراكز المالیة الناشئة عن 



 

 

أھمیة إطالق مبادرة تشجیع وتحفیز النمو اإلستھالكى، والتى تسھم فى 
توفیر ضمان للھیئات والشركات لمن یقوم بعملیات للتمویل االستھالكى، 

ً عن تسھیل  خدمات قدرة المواطن على الحصول على السلع والفضال
والعقارات، ھذا إلى جانب تقلیل المخاطر على الجانب التمویلى لتلك 
الجھات.وأوضح الوزیر أن وزارة المالیة قامت بإنشاء صندوق قابض 

ملیار جنیھ من  ٢تابع لھا لضمان التمویل االستھالكى برأسمال قدره 
نفاق فیز النمو االستھالكى لزیادة مساھمة االالخزانة العامة، یھدف إلى تح

االستھالكى فى التنمیة االقتصادیة وزیادة حجم الطلب الكلى على السلع 
ً عن تغطیة المخاطر التمویلیة لبعض  والخدمات المحلیة والعقارات، فضال
األنشطة مثل شراء السیارات، واألجھزة المنزلیة وغیرھا مثل العقارات 

انب توفیر تمویل راتیجیة التى تطلقھا الدولة، ھذا إلى جوالمبادرات االست
منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات واالستراتیجیات والمشروعات 
التى تطلقھا الدولة مثل تمویل مشروع إحالل السیارات القدیمة والمتھالكة 
بسیارات جدیدة.ولفت وزیر المالیة إلى أن الدولة كانت قریبة من تحقیق 

لعام المالى ، وھو ما كان المستھدف فى ا%٦أكثر من  معدل نمو
ا إلى أن كل المبادرات التى یتم العمل علیھا تعمل  ٢٠١٩/٢٠٢٠ ً مشیر

على العودة إلى تحقیق األھداف المرجوة.وأشار وزیر المالیة إلى أن 
ً أمس نوه فیھ إلى أن ما حققتھ مصر  صندوق النقد الدولى أصدر مقاال

الفترة  تعافى االقتصاد بسرعة ألنھا تمكنت خاللیمكنھا من استعادة 
الماضیة من امتصاص االزمة وأخذت إجراءات تمكنھا من التعافى 
ً عن إمكانیة تمویل بعض المبادرات  والعودة لتحقیق أھدافھا، ھذا فضال
واالستراتیجیات والمشروعات التى تطلقھا الدولة مثل ما اشارت إلیھ 

حالل السیارات المتھالكة.ولفت الوزیر وزیرة التخطیط بشأن مشروع إ
لى أن الصندوق یقدم مزایا فى مقدمتھا تحریك عجلة االقتصاد وزیادة إ

ً عن مساندة  معدالت النمو االقتصادى وخلق فرص عمل جدیدة، فضال
بعض القطاعات والصناعات، ھذا إلى جانب حصول المواطنین على 
السلع بأسعار مخفضة وذلك من خالل التفاوض مع الشركات المصنعة 

تفاوض مع البنوك وشركات التمویل لمنح القروض لتخفیض أسعارھا، وال
أو التمویل منخفض التكالیف بضمان الخزانة العامة.واختتم وزیر المالیة 
ا إلى أنھ رغم قسوة أزمة كورونا واستمرار تبعاتھا لعدد من  ً كلمتھ مشیر
السنوات بدون أدنى شك، فإن برنامج اإلصالح االقتصادى الذى قامت 

ا أن نتائج الموازنة العامة الدولة بتنفیذه ساھ ً م فى امتصاص األزمة، مضیف
ا إلى أنھ عند  ٣٠للدولة التى انتھت فى  ً ا، مشیر ً یونیو تعد نتائج جیدة جد

اإلعالن عنھا سیتضح كیف تمكنت مصر من امتصاص صدمة أزمة 
فیروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لتحقیق نتائج إیجابیة فى الفترة 

  : أموال الغدالمصدرالقادمة.

  
  
  
  
  
  
  
  

ولھا، وإنشاء صندوق لضمان الوفاء بااللتزامات الناشئة عن تداول تدا
الحكومیة بعد أخذ رأى البنك المركزي تلك األدوات واألوراق المالیة 

ً على استقرار أوضاع التعامل على  المصري ووزارة المالیة.وحرصا
األوراق واألدوات المالیة وعملیات المقاصة والتسویة، فقد شددت 

ن على أن جمیع عملیات التداول التي تم تسویتھا وأصبحت أحكام القانو
ً للقواعد المعتمدة من مجلس  إدارة الھیئة تظل ساریة، وال نھائیة وفقا

یجوز وقفھا أو إبطالھا أو الحجز علیھا، وذلك دون التقید باألحكام 
المنصوص علیھا في أي قانون آخر.كما أوضح عمران أن القانون قد 

الھیئة إصدار القرارات التنفیذیة الالزمة لتنفیذ احكام  أناط لمجلس إدارة
المالیة الصادر بالقانون رقم  قانون اإلیداع والقید المركزي لألوراق

، ومنح مجلس إدارة الھیئة تحدید ضوابط تشكیل ٢٠٠٠لسنة  ٩٣
مجلس إدارة الشركات بأنواعھا المختلفة التي تزاول نشاطي اإلیداع 

ید الحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمھا والقید المركزي، وتحد
ً للمتعاملین شركة اإلیداع والقید المركزي لألوراق المالیة، و ذلك حمایة

في األوراق المالیة وتخفیفا في تكلفة التعامل.كما أسند لمجلس إدارة 
الھیئة تحدید الضوابط الخاصة بھیكل ملكیة شركات اإلیداع والقید 

ألوراق المالیة الحكومیة والشركات التي تزاول المركزي لألدوات وا
لترخیص نشاط العقود اآلجلة. وبحسب عمران فإن التأسیس وا

للشركات التي تقوم بإجراء عملیات المقاصة والتسویة للعقود التي 
ً لألحكام  یجرى التعامل علیھا في بورصات العقود اآلجلة سوف یتم وفقا

ألوراق المالیة، وعلى أن تصدر الخاصة بالشركات العاملة في مجال ا
 الشركة الئحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسویة یتم اعتمادھا من
الھیئة كشرط لنفادھا.وأشار رئیس الھیئة أن القانون یمثل تنظیما 
ً إلیداع وحفظ األوراق المالیة واجراء المقاصة والتسویة  متكامال

نقل ملكیة األوراق المالیة للمراكز المالیة الناشئة عن عملیات التداول و
بما في ذلك قید حقوق الرھن على األوراق المالیة، واألوراق المالیة 

   المصدر: المالالحكومیة.

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
على خلفیة  %٢٥أمریكا تصفع السلع الفرنسیة برسوم جمركیة بنسبة 

  ضریبة رقمیة 
قالت إدارة الرئیس األمریكي دونالد ترامب، یوم الجمعة، إنھا ستفرض 

 ١٫٣بالمئة على واردات فرنسیة بقیمة  ٢٥رسوما جمركیة إضافیة بنسبة 
ات الرقمیة، یار دوالر، وذلك ردا على ضریبة فرنسا الجدیدة على الخدممل

یوما، حسبما  ١٨٠لكنھا سترجئ تطبیق الرسوم الجدیدة بما یصل إلى 
ذكرت رویترز.وقال مكتب الممثل التجاري األمریكي إن الخطوة ستؤثر 
على سلع فرنسیة مثل مستحضرات التجمیل وحقائب الید. وقال إن إرجاء 

مناقشات  یق سیتیح مزیدا من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراءالتطب
في إطار مجموعة التعاون االقتصادي والتنمیة.تأتي الخطوة األمریكیة في 
أعقاب تحقیق أمریكي خلص إلى أن الضریبة الفرنسیة تنطوي على تمییز 

   ضد شركات تكنولوجیا أمریكیة مثل جوجل وفیسبوك وأبل.

وبي یناشد أمریكا العودة لمفاوضات ضرائب الشركات االتحاد األور
  ة الرقمی

ناشد االتحاد األوروبي یوم الجمعة الوالیات المتحدة العودة إلى 
المفاوضات بشأن الضرائب على الشركات الرقمیة في إطار منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمیة، لكنھ قال إنھ مستعد لتقدیم مقترح جدید على 

األوروبي إذا فشلت تلك المحادثات، حسبما ذكرت  مستوى االتحاد
قال متحدث باسم بعثة المفوضیة األوروبیة إلى واشنطن إن رویترز.و

االتحاد األوروبي یرى أن العدالة في فرض الضرائب على االقتصاد 
الرقمي أولویة قصوى. وتقول واشنطن إن الضرائب على الخدمات 

ى تستھدف شركات تكنولوجیا الرقمیة التي تفرضھا فرنسا ودول أخر
ال ”ل المتحدث باسم االتحاد األوروبي أمریكیة على نحو غیر عادل.وقا

زلنا ملتزمین بضمان أن جمیع الشركات، بما في ذلك الشركات الرقمیة، 
  “. تدفع نصیبھا العادل من الضریبة عندما تكون مستحقة بحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  شرالمؤ  الدولة
 TASI 7,431.00  0.11% السعودیة

 DFMGI 2,080.00  -0.09%  دبي
 ADI 4,316.00 0.48% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,155.62  0.47% الكویت

 BSEX 1,313.53 2.11% البحرین
 GENERAL 9,337.00 0.22% قطر

 MASI 10,149.00 -0.69% المغرب
 TUN20 6,609.00 0.08% تونس

  
  العالمیةؤشرات االسواق م

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,075.30 1.44% أمریكا
 S&P 500 3,185.04  1.05% أمریكا
 NASDAQ 10,617.44 0.66% أمریكا

 FTSE 100 6,095.41 0.00% لندن
 DAX 12,633.71  1.15% أمانیا

 Nikkei 225 22,784.74  2.22% الیابان
 %0.45 1,807.05 سعر األوقیة الر)الذھب (دو

 %0.60- 42.98 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.67-  40.28 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ نیھج  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.7  0.6  غ.م.  113.8  %28.9  5.31  شراء  3,679.1  4.12  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %218.1  20.23  شراء  3,455.2  6.36  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.8  0.8  7.5  7.4 %21.6 9.18  شراء 235.7 7.55  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ١٤/٠٧/٢٠٢٠  ١٣/٠٧/٢٠٢٠  واحد سھم مجاني لكل سھم اصلي  زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر
A.T.LEASE ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم اصليسھم مجاني لكل  ٠٫٢٢٥٨٠٧٠٧١٢  أیة.تي.لیس-التوفیق للتأجیر التمویلي  

  ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم ) لكل سھم اصلي ٠٫٢٥(  ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤القسط الثانى   مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  ١٦/٠٧/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٩القسط الثالث   قناة السویس الصالح و صیانة السیارات (أس.كار)

  ١٦/٠٧/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٥القسط الثانى   المھن الطبیة لالستثمار
  ٢٠/٠٧/٢٠٢٠  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠  المجموعھ المصریھ العقاریھ
  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠  ١٩/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫١٥القسط األول   سیدى كریر للبتروكیماویات

  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  اكتوبر فارما
  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٥٠  النساجون الشرقیون للسجاد

  

  الجمعیات العمومیة
   العنوان  الجمعیةنوع   الشركة  الیوم

المقر اإلدارى للشركة بفوریدا تاور خلف شیراتون  -عن طریق التلیكونفرانس   غیر عادیة  االسكندریة السمنت بورتالند  ١٤/٠٧/٢٠٢٠
  ھلیوبولیس القاھرة

  المرئیةباستخدام وسائل االتصال الحدیثة المسموعة و   غیر عادیة  الشرق األوسط لصناعة الزجاج  ١٤/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  االسكندریة -لدخیلة للصلب العز ا  ١٤/٠٧/٢٠٢٠
  عادیة

 –طریق االسكندریة / مطروح  –االسكندریة  –بنادى شركة العز الدخیلة للصلب 
  بجوار حى العجمى – ٦بوابة المدینة السكنیة رقم  –العجمى  –البیطاش 

  المنوفیة - ١٢٠قطعة رقم  –یة الرابعة مدینة السادات المنطقة الصناع  عادیة  والكیماویاتفیركیم مصر لالسمدة   ١٤/٠٧/٢٠٢٠
  القاھرة -مدینة نصر  –بمقر الشركة   غیر عادیة  العربیة للصناعات الھندسیة  ١٥/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الشروق الحدیثة للطباعة و التغلیف  ١٨/٠٧/٢٠٢٠
  االلیكترونى و التصویت عن بعدعن طریق االنعقاد   عادیة

اعة البناء (لیفت المصریة لتطویر صن  ١٨/٠٧/٢٠٢٠
  سالب مصر )

 – یدةمصر الجد -شیراتون المطار  –بفندق تیولیب الجالء الكائن فى شارع العروبة   عادیة
  القاھرة

غیر و عادیة  مصر -اجواء للصناعات الغذائیة   ١٩/٠٧/٢٠٢٠
  عادیة

 –السویس  –عتاقة بجوار محطة الكھرباء  ٣االجتماعى بمصنع الشركة الكیلو بالنادى 
  ٢٢٩٠١٤١٢یفون تل

منطقة  –شارع السالم  ٢٧بمقر الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات (إیكم) الكائن   عادیة  موبكو -مصر إلنتاج األسمدة   ١٩/٠٧/٢٠٢٠
  القاھرة الجدیدة –التجمع الخامس  –زھرة اللوتس 



 

 

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

  سعر آخر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

البنك التجاري 
 الدولي  (مصر)

COMI 67.0 1.01 19.30- 400,427 26,697,236 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.49 0.73 17.39- 107,985 1,345,436 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.09 -0.09 15.81- 646,010 704,591 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
6.35 3.08 21.60- 799,191 5,087,033 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
14.29 2.14 14.74- 421,246 5,973,108 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
7.00 2.19 37.56- 2,387,349 16,649,537 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
5.02 2.03 13.75- 553,682 2,763,984 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
29.00 0.17 33.33- 327,163 9,487,724 46.00 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
8.20 1.74 4.65- 6,453 52,687 10.10 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 لالسكان والتعمیر

MNHD 
3.13 3.30 35.33- 20,033,661 62,398,664 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
13.55 -1.17 32.84 1,155,325 15,667,279 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.72 0.46 8.21- 92,955 810,720 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.80 0.00 7.78- 102,000 1,305,600 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 
69.00 2.99 31.01- 14,898 1,013,572 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
11.00 1.38 16.86- 1,372,764 15,163,430 17.75 6.10 1.62% 

لالستشارات القلعة 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.42 3.05 42.28- 11,397,270 16,025,012 3.89 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
6.24 3.48 73.30- 3,845,351 24,026,964 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.16 4.41 31.17- 2,562,098 15,677,817 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.42 9.94 19.32- 38,909,178 54,154,356 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.39 4.37 33.98- 2,207,759 5,211,370 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.12 0.39 44.06- 5,648,935 11,889,970 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.75 2.18 28.71- 3,013,476 11,330,037 6.18 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.36 5.82 38.25- 6,168,846 38,765,048 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
4.29 4.38 35.00- 1,704,810 7,282,963 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.41 1.69 15.14- 4,986,672 12,129,313 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.41 1.73 24.13- 19,953,349 8,230,592 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.55 4.45 35.46- 25,959,843 39,522,836 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 
4.12 3.26 23.13- 1,524,909 6,338,514 6.24 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.60 2.74 0.33- 26,655,760 15,733,644 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.41 1.59 19.36- 15,131,835 21,151,720 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو اءشرب توصیة ذا التقریربھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات إلى التقریر ھذا یستند
 وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

 یحق. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر نع مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو ارئالق یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

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


