
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي ج

14/07/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 11,007.85 -0.58% -15.56% 1,254,908,416 682,787,556 296,226,371,548 (EGX 30مؤشر )

 1,869.80 1.07% -13.02% 1,595,536,768 777,419,642 373,228,873,685 (EGX 50مؤشر )

 1,549.56 0.87% 21.30% 529,274,784 153,734,448 176,788,391,142 (EGX 70مؤشر )

 2,385.13 0.00% 38.09% 1,784,183,296 836,522,004 442,328,855,010 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

البورصة ُتقر قيد أسهم زيادة رأسمال زهراء المعادي  ▪
 لالستثمار

قرشاً  50مساهمو جالكسو سميثكالين يقرون توزيع كوبون  ▪
 للسهم

سبأ لألدوية تحصل على موافقة هيئة الدواء لتسجيل مستحضر  ▪
Favipiravir 200 mg  

 مليار جنيه أرباح قطر الوطني األهلي في النصف األول 3.8 ▪

يون تقتنص عقود لجهات سيادية ومبان مهمة النساجون الشرق ▪
 فى العاصمة اإلدارية 

مصر تتلقى نحو مليار دوالر في يومين من مستثمرين  ▪
 وصناديق دولية 

مليار جنيه رأس مال المركزي  20اقتصادية النواب":  ▪
 المصري في القانون الجديد

التطوير العقاري تجهز مقترحات عمل صندوق دعم وضمان  ▪
 رضها على الحكومةاالستهالك لع

شركات السيارات تترقب تفعيل صندوق تحفيز االستهالك أمال  ▪
 في انتعاش المبيعات 

 أمين عام أوبك يرى سوق النفط تقترب من التوازن  ▪

 اقتصاد ألمانيا يبدأ في التعافي مع تخفيف قيود مكافحة كورونا ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 69 118 11 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
70.85%

;  عرب 
19.35%

;  أجانب
9.79%

;  مؤسسات
53.70%

;  أفراد
46.29%



 

 

 كات المقيدةشرالأخبار

 البورصة ُتقر قيد أسهم زيادة رأسمال زهراء المعادي لالستثمار

وافقت لجنة قيد األوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر 
مليون جنيه  132لالستثمار والتعمير من والمدفوع لشركة زهراء المعادي 

صدار عدد مليون جنيه وذلك بإ 132مليون جنيه بزيادة قدرها  264إلى 
مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، ممولة من أرباح  132أسهم 

بواقع سهم مجاني  2019ديسمبر  31لقوائم المالية في العام، الظاهرة با
لبورصة في بيان اليوم االثنين، إن الحق في لكل واحد سهم أصلي.وقالت ا

لمشتري السهم التوزيع المجاني بواقع سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي 
.وأوضحت أنه 2020يوليو  13حتى نهاية جلسة تداول االثنين الموافق 

الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سيتم إدراج أسهم 
الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الثالثاء  سعر مرجعى على أسهم

صافي ربح بلغ  2019.وحققت الشركة خالل 2020يوليو  14الموافق 
، مقابل 2019 وحتى نهاية ديسمبر مليون جنيه منذ بداية يناير 177.08
انخفاض  مليون جنيه أرباحاً خالل العام الماضي.وكشفت النتائج 152.56

مليون جنيه خالل العام المنتهي في ديسمبر/  429مبيعات الشركة إلى 
مليون جنيه خالل عام  576.4ابل مبيعات ، مق2019كانون األول 

 المصدر: مباشر.2018

 قرشاً للسهم 50مساهمو جالكسو سميثكالين يقرون توزيع كوبون 

على حساب  وافقت الجمعية العامة العادية لشركة جالكسو سميثكالين،
قرشاً للسهم.وقال  50توزيع األرباح المقترح بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 

لبورصة مصر، اليوم االثنين، إن الجمعية صدقت على الشركة في بيان 
ارة عن عام ميزانية الشركة وقائمة الدخل وتقرير مجلس اإلد

 20و 4.ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المواد 2019
من النظام األساسي للشركة.وحققت الشركة خالل الربع األول  45و 39و

ة على أساس سنوي أرباحاً خالل الفترة من العام الجاري تحولها للربحي
جنيه مليون  7.55مليون جنيه، مقابل صافي خسارة بلغ  33.14بلغت 

خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 
 2020رتفع صافي المبيعات للشركة خالل الربع األول من األقلية.وا

مليون جنيه خالل  373.68مليون جنيه، مقارنة بـ 433.97لتصل إلى 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، فقد تحولت 2019الفترة ذاتها من 

مليون  31.91لتصل إلى  2020حية خالل الربع األول من الشركة للرب
مليون جنيه خالل العام المالي  15.418لغ جنيه، مقابل صافي خسارة ب

 المصدر: مباشر المنصرم له.

ر ة هيئة الدواء لتسجيل مستحضسبأ لألدوية تحصل على موافق
Favipiravir 200 mg  

( أنها SIPCأعلنت شركة سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية )
حصلت على الموافقة المبدئية من قبل هيئة الدواء المصرية لتسجيل 

وهو أحد األدوية المستخدمة في  Favipiravir 200 mgمستحضر 
فت في بيان للبورصة المصرية، أنه عالج فيرس كورونا المستجد.وأضا

أشهر، مشيرة إلى  3بدء في اإلنتاج خالل سوف تتم إجراءات التسجيل وال
عمليات اإلنتاج سوف تتم داخل مصنعها بالمنطقة الصناعية بكفر  أن كافة

الشيخ.عن مؤشرات نتائج األعمال غير مدققة عن السنة المالية المنتهية 
جنيه،  8،589،882صافي ربح بلغ ، أظهرت تحقيق 31/12/2019في 

جنيه خالل الفترة المقارنة من العام  1،717،772نظير أرباح بلغت 
.وعلقت %400.06للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت المالي السابق 

 رأسهم من حيث االرتفاع في السع 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  270.37   1.00  مصر -يونيفرت 

  10.00   1.63  المصريين لالستثمار

  10.00   5.50  روبكس
  9.96   23.40  فوديكو

  9.89   7.22  المنصورة للدواجن

 

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

 -14.97   1.42  لكح جروب

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري 

 العربي
 25.98   9.98- 

 -9.59   19.04  بيراميزا

 -8.98   0.46  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -8.57   3.20  بيتومود

  

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

  1.41   633,319,040  بالم هيلز
  65.55   70,109,728  البنك التجاري الدولي

  1.39   64,458,404  دايس
  2.86   60,896,384  والصلب المصريةالحديد 

  3.04   60,751,032  مدينة نصر لالسكان

 

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

  1.41   444,211,407  بالم هيلز

  1.39   45,969,076  دايس
  1.45   35,075,784  القلعة

  0.58   29,653,329  بورتو القابضة
  0.41   28,927,396  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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الشركة على نتائج األعمال موضحة أسباب ارتفاع األرباح والتي لٌخصت 
 -في التالي: 

 %34بنسبة  2018مقارنة بـ  2019ارتفاع مبيعات الشركة خالل  -
 تقريًبا.

نجاح السياسة التسويقية التي كانت ترتكز على تسويق منتجات الشركة  -
لدي مؤسسات وهيئات جديدة مع التوسع الجغرافي على وجهه الخصوص 
صعيد مصر مما كان له األثر في النجاح في الحصول على العديد من 

 ي الربع األخير من العام.المناقصات وارتفاع المبيعات خاصة ف

االنخفاض الملحوظ في سعر الدوالر الذي ساهم في انخفاض تكاليف  -
 المبيعات.

المصروفات العمومية واإلدارية هذا العام.جدير بالذكر أن سبأ  انخفاض -
الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية هي شركة مساهمة مصرية، تم 

لرئيسي في إنتاج األدوية البيطرية ويتمثل نشاطها ا 2000تأسيسها عام 
والبشرية والكيماويات األخرى وتوزيعها، تقوم الشركة بتشغيل شركة 

 خاص إلنتاج األدوية من المجموعات العالجية األساسية.مصنعها ال

 مليار جنيه أرباح قطر الوطني األهلي في النصف األول 3.8

ألهلي، تراجع أرباحه أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطني ا
بالمائة على أساس  8.8نسبة ، ب2020خالل النصف األول من 

مصر، اليوم، أنه حقق أرباحاً بلغت  سنوي.وأوضح البنك في بيان لبورصة
مليار جنيه خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري، مقابل أرباح  3.84
األخذ في ، مع 2019مليار جنيه في النصف المقارن من  4.21بلغت 

االعتبار حقوق األقلية.وخالل النصف األول من العام الجاري، ارتفع 
مليار  6.7نيه، مقابل صافي دخل بلغ مليار ج 7.46الدخل من العائد إلى 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، 2019جنيه في النصف المقارن من 
لنصف مليار جنيه في ا 4.02مليار جنيه، مقابل  3.8بلغت أرباح البنك 

مليار جنيه خالل  1.86األول من العام الماضي.وحقق البنك أرباحاً بلغت 
مليار  2.02ماضي، مقابل أرباح بلغت الثالثة أشهر المنتهية في مارس ال

 ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.2019جنيه في الفترة المقارنة من 

 المصدر: مباشر

 

النساجون الشرقيون تقتنص عقود لجهات سيادية ومبان مهمة 
 فى العاصمة اإلدارية 

( خالل ORWEاقتنصت شركة مجموعة النساجون الشرقيون )
الحالى عددا من العقود لفرش بعض النصف األول من العام 

المقرات التابعة لجهات سيادية وبعض المبانى اإلدارية والفنادق فى 
 25ألف متر مربع بقيمة  65العاصمة اإلدارية الجديدة بإجمالى 

ئيس قطاع الفنادق مليون جنيه تقريبا.وأكد عمرو زين، ر
والمشروعات فى الشركة، أن التعاقدات شملت فرش بعض 

فى جنوب البحر األحمر « برنيس«آت بمنطقة مطروح والمنش
آالف متر مربع.وأشار إلى أن التعاقدات شملت  6بإجمالى مساحة 

ألف متر، موضحاً أنه  40مشروعا فى العاصمة اإلدارية بمساحة 
بالفعل والباقى تحت اإلنتاج  ألف متر 18تم االنتهاء من 

د الشهداء والتوريد.وأوضح أنه تم التعاقد على فرش مساج
ألف متر، الفتا إلى االنتهاء من  15بالعاصمة اإلدارية بإجمالى 

تم التعاقد »مسجدين ويتبقى الثالث على أعمال التركيب.وتابع: 
بمحافظة « بشاير الخير»كذلك على فرش بعض المساجد بمحور 

ندرية، الفتا إلى أن سلسلة التعاقدات شملت دار األوبرا اإلسك
آالف متر فى العاصمة اإلدارية، وفندق  7المصرية بمساحة 

 10ألف متر، ورمسيس هيلتون  11بمساحة « كونراد القاهرة»
أن حجم التعاقدات تأثر منذ منتصف « زين»وأكد «.آالف متر

تها جائحة مارس الماضى بسبب الظروف االستثنائية التى فرض
كورونا، لكن بدأ الوضع فى التحسن بعد عيد الفطر مع إعادة فتح 

القتصاد بشكل تدريجي.وأوضح أنه يتم العمل حالياً فى أبراج ا
فى برج العلمين، كما تم إنجاز جزء كبير من مبنى « الماسة»

مجلس الوزراء فى العاصمة اإلدارية الجديدة.وأشار إلى أن هناك 
لية بدأت فى عمليات التجديد بعد إعادة الفتح بعض المراكب الني

قاعات الحفالت فى عدد من  التدريجي، فضال عن تجديد بعض
وتجديد بعض الفنادق مثل « الفورسيزون الجيزة»الفنادق مثل 

ولفت إلى أن الشركة «.تريومف»، و« فورسيزون سان ستيفانو»
مثل بصدد التعاقد على عدد من المشروعات بالعاصمة االدارية 

القاعة الرئيسية لمجلس النواب، ومركز مصر اإلسالمى على 
متر وهو المنتظر أن يتحقق خالل الربع الثالث  آالف 10مساحة 

آالف  10أو الرابع فضال عن نادى الرماية الدولي  بمساحة 
إلى  01/01/2019متر.عن نتائج أعمالها عن الفترة من 

 855.078لغ ، أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع ب31/12/2019
مليون جنيه عن نفس  550.233مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 

ترة من العام السابق، كما أظهرت نتائج األعمال تحقيق صافي الف
مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل  708.611ربح مستقل بلغ 

مليون جنيه عن الفترة من العام السابق.وتعد  745.878بلغ 
أكبر مصنعى السجاد فى العالم وتعمل فى النساجون الشرقيون أحد 

سنة، كما تمتلك  30على  سوق المفروشات األرضية منذ ما يزيد
 130مصانع فى كل من أمريكا والصين وتبيع منتجاتها ألكثر من 

 دولة.

 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

  مصر تتلقى نحو مليار دوالر في يومين من مستثمرين وصناديق دولية

بوابة حابي جورنال أن مستثمري المحافظ وصناديق االستثمار  متعل
والمٔوسسات العالمية ضخوا نحو مليار دوالر استثمارات جديدة في سوق 
الدين المصرية خالل يومي عمل فقط: الخميس الماضي وأمس االٔحد، 
وسط موجة عودة قوية لالستثمارات االٔجنبية غير المباشرة في االٔسابيع 

ت ة الماضية.وبلغ ٕاجمالي مشتريات المٔوسسات االٔجنبية في عطاءاالقليل
مليون دوالر،  600وزارة المالية الٔذون الخزانة يوم الخميس الماضي 

محققة أعلى مستوى يومي على االٕطالق للتدفقات النقدية االٔجنبية، فيما 
مليون دوالر في عطاء أمس  400بلغت حصيلة اكتتاب االٔجانب نحو 

حد.وشهدت سوق الدين المصرية بدءا من منتصف يونيو الماضي، االٔ 
دة جديدة لمستثمري المحافظ المالية وصناديق االستثمار العالمية، بعد عو

انحسار موجة التخارج من االٔسواق الناشٔية والتي طالت مصر في بداية 
احتدام أزمة جأيحة فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، اإل أنها 

رزها عان ما عاودت التدفق للسوق مجددا، مدعومة بعدد من العوامل أبسر
الثقة التي أظهرتها مٔوسسات التصنيف الدولية والتي حافظت على 
التصنيف السيادي لمصر ومنها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز.وحفزت 

مايو الماضي، وجمعت من  21السندات الدولية التي طرحتها مصر في 
مليارات دوالر، شهية المستثمرين االٔجانب للعودة مرة أخرى  5خاللها 

شكل سريع لسوق الدين المصرية رغم استمرار التداعيات االقتصادية وب
الٔزمة جأيحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن القت ٕاقباال كبيرا ووصل 

   المصدر: حابى مليار دوالر. 21االكتتاب فيها ٕالى نحو 

مليار جنيه رأس مال المركزي المصري في  20"اقتصادية النواب": 
 القانون الجديد

قال أحمد سمير رئيس لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب المصري، 
إنه طبقاً للتشريع الجديد باصدار قانون البنك المركزي، سيكون الحد 

مليارات  4مليار جنيه بدالً من  20األدنى لرأس مال البنك المركزي نحو 
ون جاء ذلك خالل اجتماع لجنة الشؤجنيه الموجودة بالقانون الحالي. 

االقتصادية بمجلس النواب اليوم االثنين، لمناقشة مشروع قانون البنك 
المركزي الجديد، في ضوء المالحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس 

وشهدت اللجنة مناقشات حول الدولة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط.
استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق 
المعاش، حيث انتهت اللجنة إلى أن يكون تقديم االستقالة الخاصة بنائب 
المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة 

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
لتعزيز استقاللية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد 
الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين 
المحافظ طبقا ألحكام الدستور )قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع 
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية 
أعضائه(، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على 

وطبقاً للتقرير لجنة الشؤون ون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين. أن يك
االقتصادية سيتم استحداث لجنة تسمى "االستقرار المالي" بهدف الحفاظ 
على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي 
أزمة مالية وإدارتها في حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء 

كما عضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. و
شهدت اللجنة مناقشات وافية حول ضرورة استقاللية محافظ البنك 

من جهته، قال جمال نجم نائب المركزي وعدم االنتماء إلى حزب سياسي. 

  

التطوير العقاري تجهز مقترحات عمل صندوق دعم وضمان 
 مةاالستهالك لعرضها على الحكو

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد   
المصرية، عن اعتزام مجلس اإلدارة عقد اجتماع إلعداد الصناعات 

مقترحات حول آلية عمل صندوق دعم وضمان االستهالك الذي أطلقته 
وزارة المالية، وذلك تمهيدا لتقديمها للحكومة لضمان االستفادة من 
الصندوق على النحو الذي تستهدفه الدولة.وأطلقت وزارة المالية 

وتحفيز االستهالك يهدف إلى ضم مبادرة إلنشاء صندوق ضمان 
شريحة جديدة من المستهلكين ممن ال يستطيعون شراء عقارات أو سلع 
معينة، ويتم من خالله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض 
برأسمال مليارى جنيه.وشدد شكرى، في بيان، على أهمية هذا 

شرائية الصندوق فى دعم القطاع العقاري وسد الفجوة بين القدرة ال
وقيمة الوحدة السكنية للشرائح المختلفة بالسوق إلى جانب تنشيط 
االستهالك المحلي في العديد من القطاعات االقتصادية وهو ما يؤدي 
لتنشيط الصناعة المحلية في مجاالتها وتحريك عجلة االستثمار 
المصري ودعم االقتصاد المحلي.أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى 

مية تيسير اإلجراءات ووجه رسالة طمأنة للناس بالتعامل شدد على أه
مع البنوك دون تخوف وسهولة اإلجراءات حيث يهدف الصندوق لتقديم 
ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير 
حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، 

ض على العميل.وقال رئيس غرفة التطوير وبالتالي يحد من تكلفة القر
لتلبية الطلب المتراكم ” أكثر من رائعة“العقاري إن فكرة الصندوق 

على العقار بمختلف شرائحه السكنية، وتسعى الغرفة في اجتماعها 
المقبل لبحث آليات تحقيق هذا الهدف، مضيفا أن تلبية هذا الطلب يؤدي 

يد من فرص العمل وتوفير سلعة لتنشيط االستثمار العقاري وتوفير مز
من أهم السلع األساسية في حياة المواطن.وقال إن هذا الصندوق يمكن 
الدولة من اإلسراع بمعدالت التنمية وتوزيع المواطنين على المساحة 
التي تخطط مصر لتنميتها خالل الفترة المقبلة.وأشار إلى ضرورة 

ستفادة من الفكرة تيسير إجراءات التمويل عبر الصندوق لضمان اال
المتميزة في إنعاش الصناعة المحلية في كل القطاعات ومساعدة 
المواطن في الحصول على سلع أساسية تحقق مبدأ المعيشة الكريمة 

 المصدر: حابىله.

شركات السيارات تترقب تفعيل صندوق تحفيز االستهالك أمال في 
  انتعاش المبيعات

ضمان وتحفيز االستهالك تترقب شركات السيارات تفعيل صندوق 
المحلي، الذي أعلنت عنه الحكومة أمس، وكذلك قرار الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بإحالل السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز; 
أمال في انتعاش حركة المبيعات.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد 

عمل بالغاز ل السيارات القديمة بأخرى جديدة تصرح بأن مبادرة إحال
الطبيعي، يجب أن تمتد لتشمل مبادرات موازية، منها: تقديم قروض 

من حقنا كدولة “بفائدة ميسرة جدا، ولو كانت صفر بالمائة، مضيًفا: 
الترخيص للسيارات التي تعمل بالغاز فقط ووقف ترخيص السيارات 

عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة  وقال”.الجديدة التي تعمل بالنزين
وكالء الدا وبي واي دي  -وعة األمل لتجميع وتصنيع السياراتمجم

إن مصانع السيارات  -ومنتج ميكروباص كينج لونج في السوق المحلية
تترقب تطبيق هذه المبادرة في أقرب وقت لعوائدها االستثمارية 



 

 

محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي هو بنك الدولة والحزب 
سياسي يكون له توجيهات، وبالتالي ال يمكن أن يتأثر البنك المركزي ال

واستقر بتوجيهات معينة وانما يجب أن يكون ملتزم بتوجيهات الدولة فقط. 
أغلبية نواب اللجنة االقتصادية في النهاية علي االكتفاء بلفظ عدم انتماء 

ان مجلس وكمحافظ البنك المركزي لحزب سياسي، وحذف كلمة "كيان". 
النواب وافق في وقت سابق على مجموع مواد مشروع قانون البنك 
المركزي، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة إلبداء الرأي 

  المصدر:مباشرعليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي جورنال، العظيمة.وأوضح سليمان، في تصريحات خاصة لبوابة حاب
يتماشي مع توجه الدولة نحو االعتماد على  أن الهدف من هذا الصندوق

الطاقات اإلنتاجية الهائلة من الغاز، وهو اتجاه جيد وبدوره سيقلل تكلفة 
التشغيل على المستهلكين في حالة التحويل ألنظمة الغاز سوف يوفر 

اتجاه من اإلنفاق.وأضاف سليمان أن المحدد الرئيسي لتحقيق  50%
سيارات أو استصدار تراخيص المركبات الدولة، عند تجديد تراخيص ال

الجديدة ال بد أن تحولها الجهات المسئولة إلزامًيا إلى دورة التشغيل 
ولفت إلى ضرورة انتهاج خطط توسعية في  المزدوجة )غاز وبنزين(.

شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي، ورفع طاقتها االستيعابية، إلى 
بضم خطوط تعمل بالغاز حتى  جانب إلزام جميع المحطات المتواجدة

تتماشي مع توجه الدولة وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة على تحويل 
السيارات.وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحويل مليون سيارة 
على مدد زمنية ممتدة، وهو ما يتطلب دراسة وزارة البترول والثروة 

ركات العاملة في ريًعا الوضع الراهن للمحطات مع الشالمعدنية س
السوق المحلية وعلى رأسها اكسيل موبيل ومصر للبترول مع اإللزام 
بتدشين وحدات تموين بالغاز في كل محطة لتغطية حجم 

ال بد من العمل على توفير عامل الوقت “الطلب.واستطرد سليمان: 
أو  3ر لإلعداد يصل إلى نظًرا ألن هذه الخطوات قد تستهلك وقت كبي

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة ”.وغ مرحلة الجاهزيةشهور لبل 4
األمل لتجميع وتصنيع السيارات أن أنبوبة الغاز الطبيعي ومشتمالتها 

سنوات  3آالف جنيه، مطالًبا بتقسيط قيمتها على  8تكلفتها تصل إلى 
ركيبها بالنسبة وبفائدة صفرية وهو ما يحفز ويشجع متخذ القرارعلى ت

بالفعل في السوق، أما السيارات الجديدة سيتم وضع  للسيارات المتواجدة
آلية إلزامية لتشغيلها بأنظمة الغاز.وحول إمكانية ضخ شركات 
السيارات استثمارات في محطات التموين بالغاز الطبيعي، استبعد ذلك 

رة البترول تماًما نظًرا ألن المصانع مهمتها اإلنتاج والتعاون مع وزا
الغاز لتركيب األنبوبة في المركبات الجديدة أو الشركات العاملة في 

  التي تنتج، مؤكًدا أن ذلك سهل التنفيذ وتم تطبيقه كثيًرا.

  



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

  أمين عام أوبك يرى سوق النفط تقترب من التوازن

قال األمين العام ألوبك يوم االثنين إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى 
ارتفاع تدريجي لطلب على النفط في الوقت الذي تخفف التوازن بفضل 

فيه الدول إجراءات اإلغالق وتخفيضات غير مسبوقة لإلمدادات من أوبك 
وحلفائها.وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو خالل عرض ُبث عن بعد 

اتجاهات العرض والطلب هذه تساعد في تقريبنا خطوة بخطوة نحو ”
  ر: مباشرالمصد“.تحقيق سوق متوازنة

  اقتصاد ألمانيا يبدأ في التعافي مع تخفيف قيود مكافحة كورونا

يبدأ اقتصاد ألمانيا في التعافي في أعقاب تخفيف القيود ذات الصلة بمكافحة 
أضعف مستويات وصل "، بعدما تجاوز 19-تفشي وباء "كوفيد

لها.وأوضحت وزارة االقتصاد األلمانية خالل تقرير رصد الوضع 
دي في البالد في يوليو/تموز الجاري والصادر اليوم اإلثنين، أن االقتصا

أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ في التعافي بشكل ملحوظ.وأشار التقرير إلى 
زال القدرات غير أن عملية التعافي االقتصادي قد بدأت للتو، لكن ال ت

يار مستخدمة بشكل كامل.ورغم أن التعافي في ألمانيا قد بدأ في شهر مايو/آ
الماضي، لكن الربع الثاني من العام من المتوقع أن يشهد انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي للبالد.وبحسب التقرير، فإن المؤشرات االقتصادية 

أحدهما تكمن في أن المفصح عنها في الشهر الماضي ترسل إشارتين; 
ات االقتصاد األلماني يشهد عملية اللحاق بالركب بشكل ملحوظ لكن القدر

ال تزال دون االستخدام األمثل.أما اإلشارة األخرى فتتمثل في أن تخفيف 
قيود السيطرة على العدوى في الداخل والخارج تسببت في ارتفاع الطلب 

أن الناتج المحلي اإلجمالي  والمعروض مجدداً.وقالت الوزارة خالل البيان
العام أللمانيا سوف يسجل نمواً مجدداً فقط في الربع الثالث من 

الجاري.ووفقاً للتقرير الشهري، فإن الزيادة في األوامر الصناعية تشير 
إلى أن اإلنتاج سيتعافى في األشهر المقبلة لكن المخاطر ال تزال قائمة.ومن 

بالمائة هذا العام بسبب  6بأكثر من  المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا
   المصدر: مباشر تداعيات أزمة فيروس كورونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 7,412.00 -0.26% السعودية

 DFMGI 580.00 -0.06% دبي

 ADI 4,307.00 -0.21% ابوظبي

 MARKET-IXP 10,724.00 -0.73% الكويت

 BSEX 1,315.18 0.13% البحرين

 GENERAL 9,298.00 -0.42% قطر

 MASI 10,177.00 0.28% المغرب

 TUN20 6,613.00 0.06% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 26,085.80 0.04% أمريكا

 S&P 500 3,155.22 -0.94% أمريكا

 NASDAQ 10,390.84 -2.13% أمريكا

 FTSE 100 6,176.19 1.33% لندن

 DAX 12,799.97 1.32% أمانيا

 Nikkei 225 22,587.01 -0.87% ليابانا

 %0.01- 1,801.30 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.01- 42.29 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.22- 39.61 البرميل نايمكس )دوالر(

 

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 هبوطال
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.7 0.7 غ.م. 115.1 %27.3 5.31 شراء 3,723.8 4.17

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %225.2 20.23 شراء 3,379.1 6.22 شركة حديد عز

 -لنقل المصرية لخدمات ا

 ايجيترانس
 0.8 0.8 7.4 7.3 %22.4 9.18 شراء 234.1 7.50

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 14/07/2020 13/07/2020 واحد سهم مجاني لكل سهم اصلي زهراء المعادي لالستثمار والتعمير

A.T.LEASE27/07/2020 26/07/2020 سهم مجاني لكل سهم اصلي 0.2258070712 أية.تي.ليس-ويلي التوفيق للتأجير التم 

 27/07/2020 26/07/2020 سهم اصليسهم ( لكل  0.25) ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 زيعتاريخ التو تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 15/07/2020 11/05/2020 جنيه 0.044القسط الثانى  مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 16/07/2020 17/05/2020 جنيه مصرى 0.9القسط الثالث  )أس.كار(قناة السويس الصالح و صيانة السيارات 

 16/07/2020 11/05/2020 جنيه للسهم 15القسط الثانى  المهن الطبية لالستثمار

 20/07/2020 15/07/2020 جنيه للسهم 0.50 لمصريه العقاريهالمجموعه ا

 22/07/2020 19/07/2020 جنيه مصرى 0.15القسط األول  سيدى كرير للبتروكيماويات

 29/07/2020 26/07/2020 جنيه للسهم 1.500 اكتوبر فارما

 29/07/2020 26/07/2020 جنيه للسهم 0.650 النساجون الشرقيون للسجاد

 

 ت العموميةالجمعيا

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 االسكندرية السمنت بورتالند 14/07/2020
المقر اإلدارى للشركة بفوريدا تاور خلف شيراتون  -التليكونفرانس عن طريق  غير عادية

 هليوبوليس القاهرة

 لحديثة المسموعة و المرئيةباستخدام وسائل االتصال ا غير عادية الشرق األوسط لصناعة الزجاج 14/07/2020

 االسكندرية -العز الدخيلة للصلب  14/07/2020
غير و عادية

 عادية

 –طريق االسكندرية / مطروح  –االسكندرية  –العز الدخيلة للصلب بنادى شركة 

 بجوار حى العجمى – 6بوابة المدينة السكنية رقم  –العجمى  –البيطاش 

 المنوفية - 120قطعة رقم  –مدينة السادات المنطقة الصناعية الرابعة  عادية لكيماوياتفيركيم مصر لالسمدة وا 14/07/2020

 القاهرة -مدينة نصر  –بمقر الشركة  غير عادية العربية للصناعات الهندسية 15/07/2020

 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 18/07/2020
غير و عادية

 عادية
 التصويت عن بعدعن طريق االنعقاد االليكترونى و 

18/07/2020 
المصرية لتطوير صناعة البناء )ليفت 

 سالب مصر (

 – يدةمصر الجد -شيراتون المطار  –بفندق تيوليب الجالء الكائن فى شارع العروبة  عادية

 القاهرة

 مصر -اجواء للصناعات الغذائية  19/07/2020
غير و عادية

 عادية

 –السويس  –عتاقة بجوار محطة الكهرباء  3لو بالنادى االجتماعى بمصنع الشركة الكي

 22901412تليفون 

 موبكو -مصر إلنتاج األسمدة  19/07/2020
منطقة  –شارع السالم  27بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات )إيكم( الكائن  عادية

 القاهرة الجديدة –التجمع الخامس  –زهرة اللوتس 



 

 

 (EGX 30 index) 30ي إكس لشركات المكونة لمؤشر إي جا

 آخر سعر الكود اسم الشركة

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 

65.6 -1.68 21.02- 1,061,743 70,109,728 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.00 -3.69 20.63- 1,485,895 18,413,860 17.80 9.99 7.34% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.07 -2.38 17.44- 791,360 846,006 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

6.12 -3.92 24.44- 1,437,618 9,014,930 12.00 4.04 4.31% 
المجموعه الماليه 

 القابضههيرمس 
HRHO 

13.93 -1.76 16.89- 1,047,799 14,838,292 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

6.90 -1.00 38.45- 2,623,064 18,287,956 15.17 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

5.01 0.40 13.92- 3,149,740 15,812,285 6.94 3.78 2.94% 
بنك كريدي 

 اجريكول مصر
CIEB 

28.30 -2.41 34.94- 4,670 134,309 45.15 24.60 2.68% 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 

8.10 0.50 5.81- 186,395 1,514,109 10.10 5.13 2.20% 
مدينة نصر 

 لالسكان والتعمير
MNHD 

3.04 -2.25 37.19- 19,621,780 60,751,032 5.60 2.40 2.20% 
المصرية 

 لالتصاالت
ETEL 

13.20 -2.65 29.41 2,726,633 36,290,676 14.92 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سينا فارما

8.53 -2.18 10.21- 736,860 6,393,243 11.15 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

12.70 -0.78 8.50- 64,169 821,083 14.00 9.16 1.85% 
وراسكوم ا

كونستراكشون بي 

 ال سي

ORAS 
68.00 -0.04 32.01- 4,285 291,381 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
10.61 -3.98 19.80- 2,596,338 28,203,888 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

اسهم  -الماليه 

 عادية

CCAP 
1.45 3.13 41.06- 35,075,784 51,467,952 3.89 0.81 1.49% 

مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير
HELI 

6.16 -1.44 73.64- 7,183,506 45,161,804 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

6.13 0.16 31.51- 3,094,615 19,343,596 14.07 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.41 1.08 19.83- 444,211,407 633,319,040 2.54 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.46 4.24 32.04- 9,452,127 23,171,344 4.98 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

2.15 0.24 43.27- 5,231,016 11,030,419 4.85 1.41 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.78 0.53 28.14- 5,132,582 19,570,160 6.16 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

6.22 -0.96 39.61- 3,390,145 21,289,760 13.11 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

4.27 0.00 35.30- 1,528,574 6,475,835 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.35 -3.29 17.25- 6,167,545 14,887,208 3.45 2.13 0.73% 
اوراسكوم 

 لالستثمار القابضه
OIH 

0.41 0.00 24.13- 28,927,396 12,003,235 0.75 0.28 0.62% 
المصرية 

 للمنتجعات السياحية
EGTS 

1.50 -1.71 37.67- 19,153,133 29,130,716 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات 

الكيماوية المصرية 

 كيما -

EGCH 
4.17 0.24 22.20- 1,078,972 4,555,475 6.24 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.58 -1.86 3.82- 29,653,329 17,320,756 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

1.39 -0.36 20.22- 45,969,076 64,458,404 1.93 0.68 0.11% 

 * 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 نديست
 وقت في ثوق فيهامو أنها يعتقد مصادر بريميير منشركة  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( لمالحقا 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 نهاع التعبير تم المالية

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


