
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٩/٠٨/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,817.29 1.06% -17.02% 756,780,032 279,295,762 287,408,853,818مؤشر (

 EGX 50(  1,885.19 0.83% -12.31% 995,296,000 389,369,484 365,118,291,490مؤشر (
 EGX 70(  1,588.05 0.57%  24.31% 381,073,760 159,038,978 176,374,121,144مؤشر (
 EGX 100(  2,436.78 0.00% 41.08% 1,137,853,824 438,334,740 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
  ا مع مجلس إدارة مصر الجدیدة وزیر قطاع األعمال یعقد اجتماعً

  لمناقشة خطة التطویر 
 ملیون  ١٠٤٫٨أوراسكوم للتنمیة تعلن بیع أرض بالجونة بـ

  جنیھ
  ١٧١أرباح یوتوبیا لالستثمار العقاري النصفیة ترتفع%  
 بورتو جروب توافق على تقدیم الكفالة التضامنیة لتابعة  
  كریدي أجریكول یرفع المخصصات وتداول السندات یحقق أداء

  قویا 
 تضامنیة لتابعةبورتو جروب توافق على تقدیم الكفالة ال  
  ُقر التنازل عن قطعة أرض المعارض ” ُسامكریت“عمومیة ت

  ”الوطنیة للسیارات”لـ
  ملیار دوالر في  ٣٨٫٣االحتیاطي األجنبي لمصر یرتفع إلى

  یولیو
  جي بي مورجان: تثبیت التقییم السیادي والتصنیف اإلئتماني

  لمصر دلیل على نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي
 ملیون دوالر  ٥٠عادة اإلعمار" یقرض مصر "األوروبي إل

  إلنشاء محطة ریاح بخلیج السویس
  أشھر  ٧ملیار دوالر في  ١٫٢احتیاطي مصر من الذھب یرتفع

  بدعم عالمي 
  ملیار جنیھ خالل  ٣٠"المالیة" تسوي منازعات ضریبیة بـ

  أربعة أشھر
 أسعار الغذاء العالمیة تواصل التعافي للشھر الثاني  
 ت إعانة البطالة األمریكیة خالل األسبوع الماضي تراجع طلبا  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  
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  المقیدةالشركات أخبار
ا مع مجلس إدارة مصر الجدیدة لمناقشة  وزیر قطاع األعمال یعقد اجتماعً

  خطة التطویر 
ال عن عقد وزیر قطاع األعم» ورصةالب«كشفت مصادر مطلعة لجریدة 

ا مع مجلس إدارة شركة مصر الجدیدة لإلسكان  ھشام توفیق اجتماعً
بضة ومجلس یوم الخمیس بحضور رئیس الشركة القا) HELIوالتعمیر (

اإلدارة الجدید لمناقشة خطة التطویر واالستراتیجیة وخطط العمل بالشركة 
أبرز األولویات على أجندة أعمال فى الفترة المقبلة.وأضافت المصادر، أن 

، باإلضافة »تطویر منطقة ھلیوبولیس«الوزیر خالل االجتماع ستكون 
ھلیوبولیس  المقبل مع مجلس إدارة جمیعةإلى عقد اجتماع األسبوع 

الجدیدة للتنمیة ودعم جودة الحیاة لمناقشة مشكالتھم والعمل على حلھا، 
خطاب رسمى منتصف یولیو  وذلك بعد تقدم الجمعیة بشكوى للوزیر فى

الماضى.ولفتت المصادر، إلى أن الشكوى التى أرسلتھا الجمعیة للوزیر 
مصر ة منھا، تضمنت معاناة سكان على نسخ» البورصة«والتى حصلت 

الجدیدة من اإلھمال فى المرافق داخل ھلیوبولیس الجدیدة ، واالفتقار إلى 
ق بھا، مما یصعب عیش تطویر المدینة وإدارتھا بشكل فنى وإدارى یلی

ا فى الخطاب مد ید العون  مالك الوحدات بالمدینة.وطالبت الجمعیة أیضً
لجدید.كانت وتطویرھا مع مجلس اإلدارة امن قبل الوزارة لتنمیة المدینة 

الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمال الشركة غیر المدققة عن الفترة المالیة 
تحقیق صافي ربح بلغ ، والتي أظھرت ٣١/٠٣/٢٠٢٠المنھتیة في 

ملیون جنیھ عن  ٣٩٫٥٩٥ملیون جنیھ مقابل صافي ربح بلغ  ٣٧٩٫٥٩٠
  .%٨٥٨٫٧فاع بلغت نفس الفترة من العام السابق، بنسبة ارت

  ملیون جنیھ ١٠٤٫٨للتنمیة تعلن بیع أرض بالجونة بـأوراسكوم 
ٍ مع شركة  قامت شركة أوراسكوم للتنمیة مصر بتوقیع اتفاقیة بیع أراض

 ٦٫٦ملیون جنیھ، بما یعادل  ١٠٤٫٨جروفي للفنادق في الجونة بقیمة مان
، أن االتفاقیة دوالر.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر ملیون

متر مربع كامتداد لمشروعھا  ٤٠٫٦٥٤٫٥رض بمساحة تتضمن تطویر أ
في الجونة، وذلك في إطار تطبیق استراتیجیة الشركة لتنمیة وتطویر 

غیر المستغلة بنجاح.وبحسب البیان، تقع األرض بالقرب من األراضي 
ً من التطویر الشامل  مشروع مانجروفي ریزیدانس، وتعتبر جزءا

ملیون جنیھ منذ بدایة  ٩١٫٨٥غ ع.وسجلت الشركة صافي ربح بلللمشرو
ً  ١٨٨٫٥٩ینایر حتى نھایة مارس الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

لماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل خالل نفس الربع من العام ا
 ١٫٠١ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٩٠٣٫٨٣الفترة حیث سجلت 

عید القوائم ترة من العام الماضي.وعلى صملیار جنیھ خالل نفس الف
ملیون جنیھ بنھایة مارس،  ٥٤٫١٩المستقلة، تراجعت أرباح الشركة إلى 

المصدر:  من العام الماضي. ملیون جنیھ خالل نفس الفترة ١٢٤٫٧٣مقابل 

  مباشر

  %١٧١أرباح یوتوبیا لالستثمار العقاري النصفیة ترتفع 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة یوتوبیا لالستثمار العقاري والسیاحي، 

 ١٧١خالل النصف األول من العام الجاري، ارتفاع أرباحھا بنسبة 
یوم  صة،بالمائة، على أساس سنوي.وقالت الشركة في بیان للبور

ملیون جنیھ خالل الستة أشھر  ٣٫٢الخمیس، إنھا حققت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ خالل  ١٫٢لعام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ األولى من ا

.وارتفعت اإلیرادات خالل النصف األول لتصل ٢٠١٩الفترة ذاتھا من 
مماثلة ملیون جنیھ خالل الفترة ال ٢٫٧ملیو جنیھ، مقارنة بنحو  ٨٫٨إلى 

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ١٠٫٠٠    ١٩٫١٤  النصر لألعمال المدنیة
   ١٠٫٠٠    ٦٫٢٧  دلتا لالنشاء والتعمیر

  ٩٫٩٩    ٣٨٫٦٤  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
  ٩٫٩٨    ١٤٫١٠  القاھرة والجیزةمطاحن جنوب 
  ٩٫٩٨    ٣٩٫٥٥  مستشفى النزھة

 

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

 -١٠٫٠٠    ٠٫٨٠   أصول للوساطة
 -٨٫٥٠    ٧٫٢١  اسیوط االسالمیة للتجارة

 -٦٫٣٨    ١٠٫٢٨  العامة الستصالح األراضي
 -٦٫٣٧    ٨٨٫٠٠   الدلتامطاحن وسط وغرب 

 -٦٫٢٤    ٧٫٨١  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز

  

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

  ٦٤٫٢٠    ١٢٥،١٢٤،٠٧٢  البنك التجاري الدولي
  ١٫٥٩    ١٠٢،٦٧٦،٨٧٢  القلعة

  ١٢٫٨٢    ٩٤،٢٢٩،٧١٢  سودیك
  ١٫٥٥    ٧٤،٢٦٨،١٢٨  دایس
  ٢٠٫٠٠    ٥٣،٣٣٩،٨٧٢  فوري

  

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

  ٠٫٤٧    ٧٥،٠١٥،٨٤٥  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٥٩    ٦٥،٨٥٧،٢٨٦  القلعة
  ١٫٥٥    ٤٨،٤٤٦،٤٠٧  دایس

  ٠٫٦١    ٤٧،٩٢٣،٠٧٥  بورتو القابضة
  ٠٫٣٥    ٢٤،٤٤٣،٨٩٠  العربیة لالستثمارات

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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من العام الماضي.وحققت الشركة خالل الربع األول من العام الجاري 
ملیون جنیھ خالل الفترة، مقابل صافي ربح بلغ  ١٫٧صافي ربح بلغ 

.وارتفعت اإلیرادات ٢٠١٩ألف جنیھ خالل الفترة ذاتھا من  ٤٢١٫٢٨
 ١٫١١ملیون جنیھ، مقارنة بنحو  ٤٫٣٣إلى  ٢٠٢٠خالل الربع األول من 

   المصدر: مباشرن جنیھ خالل الفترة المماثلة من العام الماضي.ملیو

  تقدیم الكفالة التضامنیة لتابعةبورتو جروب توافق على 
وافق مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)، على تقدیم 

أكتوبر للتنمیة السیاحیة.وقالت بورتو  ٦الكفالة التضامنیة لشركة بورتو 
یوم الخمیس، إن ذلك حسبما ورد في رصة مصر، جروب في بیان لبو

اردة في عقد المشاركة مع بنك طلب التسھیالت االئتمانیة وبالشروط الو
ملیون جنیھ.ووافق المجلس على تفویض رئیس المجلس  ٥٠٠مصر بمبلغ 

العضو المنتدب في التوقیع على عقد المشاركة (كفالة تضامنیة) نیابة عن 
ؤشرات المالیة المجمعة لشركة مجموعة بورتو جروب.وأظھرت الم

العام الجاري،  بورتو جروب، عن الربع األول من -بورتو القابضة 
ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ١٦٫٣٤تسجیل خسارة بلغت 
ً خالل نفس الفترة من  ٥٩٫٥٩مارس الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

ل الثالثة أشھر، حیث سجلت العام الماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خال
خالل  ملیون جنیھ ٤١٧٫٨٣ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٢٠٦٫٣٨

نفس الفترة من العام الماضي.وأظھرت القوائم المستقلة، ارتفاع خسائر 
ً خالل الربع األول من  حیث سجلت خسائر بقیمة  ٢٠٢٠الشركة ھامشیا

ن جنیھ خسائر خالل ملیو ٢٫٣٥ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٢٫٣٨
ً بلغت ٢٠١٩نفس الفترة من   ١١٦٫٨٨.وحققت بورتو جروب أرباحا

ملیون جنیھ  ١٣٣٫٥٨جنیھ خالل العام الماضي، مقابل أرباح بلغت ملیون 
  المصدر: مباشر ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.٢٠١٨في 

ُقر التنازل عن قطعة أرض المعارض لـ” ُسامكریت“عمومیة  یة الوطن”ت
  ”للسیارات

مھندسون  –وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة سامكریت مصر 
بمنطقة المعارض على  ٧ون، على التنازل عن قطعة األرض رقم ومقاول

الطریق الدائري بالقاھرة الجدیدة وما علیھا من منشآت وتجھیزات لصالح 
ً للتعاقدات السا بق إبرامھا.وقالت شركة القاھرة الوطنیة للسیارات، استكماال

الشركة إن الجمعیة وافقت على تفویض رئیس مجلس اإلدارة في إنھاء 
جراءات القانونیة مع تفویضھ في تفویض الغیر في ذلك.وحققت الشركة اإل

ً مستقلة بلغت ٢٠١٩خالل  ملیون جنیھ خالل العام  ٤٤٫٩٩، أرباحا
ت .وارتفع٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٢١١الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ملیار جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٤٫٧٩إلى  ٢٠١٩إیرادات الشركة خالل 
  المصدر: جریدة البورصة.٢٠١٨یھ في ملیار جن ٣٫٣٧

  

  

  

  

  

  

  

كریدي أجریكول یرفع المخصصات وتداول السندات یحقق أداء 
   قویا

رفع بنك كریدي أجریكول احتیاطیات خسارة القروض في الربع 
یث أثرت جائحة كورونا سلبا على الشركات الثاني من العام ح

الكبیرة من عمالء البنك فیما تجاوزت األرباح التوقعات بعد انتعاش 
تداول أدوات الدخل الثابت.وتجاوزت تكلفة تغطیة القروض 

ملیون یورو (ملیار دوالر) في  ٨٤٢المتعثرة أكثر من مثلیھا إلى 
صافي الربح  ثاني أكبر بنك فرنسي مدرج مما ساھم في انخفاض

تعثرة في كریدي أجریكول شركة بالمئة.وتشمل القروض الم ٢٢
المدفوعات األلمانیة المنھارة وایركارد، لكن الرئیس التنفیذي للبنك 
فیلیب براساك امتنع عن ذكر حجم الضرر الناتج عن انھیار 
الشركة. وقال إن البنك یرغب في إصالح تكنولوجیا مدفوعات 

د ة الخاصة بھ التي كان یتعاون مع وایركارالتجارة اإللكترونی
بشأنھا في إطار شراكتھما.وكریدي أجریكول أقل اعتمادا على 
التداول مقارنة بأقرانھ المحلیین لكن وحدتھ ألسواق المال واألنشطة 
المصرفیة االستثماریة حققت أداء قویا في الربع الثاني حیث زادت 

 ٤٤أدوات الدخل الثابت  بالمئة بفعل زیادة تداول ١٦اإلیرادات 
ملیون یورو  ٩٥٤مل، انخفض صافي الربح إلى بالمئة.وفي المج

في الربع الثاني من العام وھو ما یتجاوز متوسط توقعات محللین 
مالیین یورو وفقا لبیانات آي/بي/إي/إس  ٦٠٦بتراجعھ إلى 

ملیار یورو  ٤٫٩لرفینیتیف.وانخفضت اإلیرادات خمسة بالمئة إلى 
ت وحدتھ ق مع التوقعات بصفة عامة.وانخفضت إیرادابما یتف

الفرنسیة لخدمات األفراد أربعة بالمئة فیما تراجعت اإلیرادات من 
خدمات األفراد الدولیة والخدمات المالیة المتخصصة التي تغطي 

  المصدر: حابىالتمویل االستھالكي بأكثر من عشرة بالمئة لكل منھما.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  والسوق  االقتصادنظرة على أخبار 
  ملیار دوالر في یولیو ٣٨٫٣األجنبي لمصر یرتفع إلى االحتیاطي 

أظھرت بیانات المركزي المصري، ارتفاع االحتیاطیات الدولیة بنھایة 
ملیون  ١١٣ملیار دوالر، بارتفاع  ٣٨٫٣١٤لتصل إلى  ٢٠٢٠یولیو 

دوالر.وكان رصید احتیاطي النقد األجنبي بلغ في یونیو الماضي 
ملیار دوالر في مایو السابق  ٣٦٫٠٠٣ملیار دوالر، مقابل  ٣٨٫٢٠١

ملیار دوالر  ٢٫٧مایو الماضي مبلغ  ١٢لھ.وكانت مصر قد تسلمت في 
من صندوق النقد الدولي، الذي یمثل قیمة التمویل االئتماني السریع 
الممنوح للحكومة المصریة.وتوصلت مصر مع فریق صندوق النقد 

 ١٢ائتماني لمدة  مستوى الخبراء حول عقد اتفاقالدولي التفاق على 
ً، وبقیمة  ملیار دوالر.وأفاد صندوق النقد بأن االتفاق األخیر  ٥٫٢شھرا

یمھد للعرض على المجلس التنفیذي للصندوق للحصول على موافقتھ 
ً لبیان لوزارة المالیة  النھائیة على االتفاق وقیمة التمویل المطلوبة، وفقا

  : مباشرالمصدر المصریة.

ملیون دوالر إلنشاء  ٥٠"األوروبي إلعادة اإلعمار" یقرض مصر 
  محطة ریاح بخلیج السویس

وافق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة على تقدیم قرض طویل 
ملیون دوالر للحكومة المصریة من أجل المساھمة في  ٥٠األجل بقیمة 

سویس، وذلك بقدرة إنتاجیة إنشاء محطة لتولید الطاقة من الریاح بخلیج ال
ملیون دوالر. ومن المتوقع  ٥٦٠میجاوات وبتكلفة إجمالیة قدرھا  ٥٠٠

 ٤٠أن تكون المحطة، والتي ستقع شمال غرب مدینة رأس غارب بنحو 
كیلومتر، أن تكون واحدة من أكبر المحطات التابعة للقطاع الخاص في 

ار والتنمیة، دون تقدیم مصر، وفقا لما قالھ البنك األوروبي إلعادة اإلعم
المزید من التفاصیل حول المشروع. ویقع المشروع بالقرب من محطة 

میجاوات، والذي حصل أیضا  ٢٥٠كر التابعة لشركة لیكیال بقدرة غرب ب
على تمویل من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ووصفتھا وزارة 

المصدر: الریاح في مصر.الكھرباء بأنھا أكبر محطة لتولید الكھرباء من 

  إنتربرایز

أشھر بدعم  ٧ملیار دوالر في  ١٫٢احتیاطي مصر من الذھب یرتفع 
   عالمي

لمستویات  ٢٠٢٠واصل احتیاطي مصر من الذھب ارتفاعھ خالل یولیو 
قیاسیة بحسب مسح أجراه "مباشر"، وذلك بفعل مخاوف تداعیات فیروس 

ملیار دوالر خالل السبعة  ١٫٢ن الذھب بنحو كورونا لیرتفع احتیاطیھا م
  أشھر األولى من العام.

وأظھرت بیانات رسمیة من البنك المركزي المصري، التي اطلع : الذھب
ملیار  ٤٫٥٠٥علیھا "مباشر"، ارتفاع احتیاطي مصر من الذھب إلى 
ملیار  ٤٫٠٧٦دوالر في یولیو الماضي (أعلى مستوى في تاریخھ)، مقابل 

یونیو السابق لھ.وبحسب البیانات، ارتفعت مساھمة الذھب في  دوالر في
بالمائة (على  ١٠٫٥بنسبة  ٢٠٢٠نبي لمصر خالل یولیو االحتیاطي األج

ملیون دوالر.وخالل فترة السبعة أشھر من  ٤٢٩أساس شھري) بما یعادل 
ملیار دوالر، مقابل  ١٫٢ارتفع احتیاطي مصر من الذھب بنحو  ٢٠٢٠

.وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساھمة ٢٠١٩الر بنھایة ملیار دو ٣٫٣٠١
 ٤٧بي لمصر بنھایة یولیو الماضي بنسبة الذھب في االحتیاطي األجن

ملیار دوالر في  ٣٫٠٥٩ملیار دوالر، مقابل  ١٫٤٤بالمائة بما یعادل 
ً حقق المعدن األصفر أكبر مكاسب شھریة منذ ٢٠١٩یولیو  .وعالمیا

  
جي بي مورجان: تثبیت التقییم السیادي والتصنیف اإلئتماني لمصر 

  دلیل على نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي

تلقى الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، إشادة دولیة جدیدة بأداء 
بي.  جي.«مؤسسة  من» كورونا«االقتصاد المصرى في ظل جائحة 

التى أكدت أن مصر، الدولة الوحیدة بالشرق األوسط » مورجان
وأفریقیا التي اختتمت بنجاح الدورة السنویة لمراجعة التصنیف 
اإلئتمانى واحتفظت بثقة جمیع مؤسسات التقییم العالمیة الثالثة: 

خالل فترة من أصعب » فیتش«و» مودیز«و» ستاندرد آند بورز«
تصاد العالمي.وأوضجت جي. بي. مورجان شھدھا االق لفترات التىا

أن االقتصاد المصري الوحید الذى احتفظ بثقة المستثمرین بالمنطقة فى 
ظل جائحة فیروس كورونا المستجد حیث تم تثبیت التقییم السیادي 
والتصنیف اإلئتماني لمصر مع نظرة مستقبلیة مستقرة لالقتصاد 

ا مھمً المصري؛ مما یُعد إ ً ا على نجاح برنامج ا لمصر، ودلنجاز ً قویً یال
اإلصالح االقتصادى، الذى نالت بھ ثقة مؤسسات التصنیف االئتمانى 
ومجتمع االستثمار الدولى.وأكد وزیر المالیة، أن اإلصالحات 
االقتصادیة التي اتخذتھا القیادة السیاسیة برؤیة ثاقبة في الوقت 

ُعد سر وات الماضیةي خالل السنالمناسب، وساندھا الشعب المصر ، ت
صمود االقتصاد المصري في مواجھة الصدمات الداخلیة والخارجیة 
نھ من التعامل اإلیجابى  َّ ا من الصالبة الذى مك ً حیث أتاحت لھ قدر
والسریع مع التحدیات والتداعیات التي فرضتھا جائحة فیروس 

ة استباقیة المستجد.وقال معیط إن الحكومة انتھجت سیاس» كورونا«
حیث بادرت القیادة السیاسیة » كورونا«مع أزمة في التعامل 

٪ من الناتج ٢بتخصیص حزمة مالیة مساندة لالقتصاد المصري تبلغ 
المحلى اإلجمالي، على النحو الذى أسھم في تخفیف حدة الصدمة، 
ا إلى أن التعامل الجید  ً ا، الفت ً ودعم القطاعات والفئات األكثر تضرر

، دعا المستثمرین األجانب »وناكور«ن مع تداعیات أزمة والمتواز
للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ منتصف یونیھ الماضي، وضخ 
المزید من االستثمارات فى األوراق المالیة الحكومیة بمصر.أضاف أن 
ُحقق معدل نمو  ا التي استطاعت أن ت ً مصر من الدول المحدودة جد

ا خالل عام  ا موجبً ل إن معدل النمو المحقق بھا یُعد ، ب٢٠٢٠حقیقیً
ا إلى أن إجراءات الضبط المالي  ً األعلى على مستوى العالم، مشیر
وتحقیق معدالت نمو حقیقیة أسھمت في استمرار االتجاه النزولى 
ا  ً لمعدالت الدین للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جد

حلي خالل العام المالي التي تمكنت من خفض نسبة المدیونیة للناتج الم
  المصدر: حابى.٢٠٢٠ /٢٠١٩

ملیار جنیھ خالل أربعة  ٣٠المالیة" تسوي منازعات ضریبیة بـ "
  أشھر

 ٣٠یر المالیة محمد أن وزارتھ نجحت في تسویة أكثر من أعلن وز
ألف نزاع ضریبي منذ صدور قانون إنھاء المنازعات الضریبیة في 
وقت سابق من العام وحتى نھایة یونیو الماضي، بقیمة إجمالیة تبلغ 

ملیار جنیھ، وفق بیان صحفي. وجرى تسویة منازعات  ٣٠٫٢٨نحو 
ملیار جنیھ خالل  ١٤٫٣خل بقیمة ضریبیة تتعلق بالضریبة على الد

األربعة أشھر الممتدة بین فبرایر ویونیو الماضیین، فیما تمت تسویة 
ملیار جنیھ،  ١٥منازعات تتعلق بالضریبة على القیمة المضافة بنحو 

ومد فترة تلقي طلبات ملیون جنیھ. ٩٨٩والضرائب العقاریة بمبلغ 
دیسمبر المقبل، بمجرد  ٣١إنھاء المنازعات الضریبیة مرة أخرى حتى 



 

 

 ١٨٥٫٤٠بالمائة أو ما یعادل  ١٠٫٣رتفاعھ بنحو بعد ا ٢٠١٦لعام  فبرایر
ت كورونا في الوالیات المتحدة إلى إضعاف دوالر.وأدى االرتفاع في حاال

آمال تعافي االقتصاد سریعا، مما دفع المستثمرین نحو األصول اآلمنة مثل 
الذھب.ویعتبر المعدن األصفر بمثابة مالذ آمن في أوقات عدم الیقین 

  ت الجیوسیاسي.المالي والتقلبا

أظھرت بیانات المركزي المصري، ارتفاع : العمالت األجنبیة
ملیار  ٣٨٫٣١٤لتصل إلى  ٢٠٢٠حتیاطیات الدولیة بنھایة یولیو اال

ملیون دوالر.وأوضح البنك المركزي، أن مساھمة  ١١٣دوالر، بارتفاع 
 ملیار دوالر بنھایة یولیو الماضي ، ٣٣٫٥العمالت األجنبیة تراجعت إلى 

ملیار دوالر بالشھر السابق لھ.وعلى أساس سنوي، تراجع  ٣٣٫٨٣مقابل 
بالمائة،  ١٩ملیار دوالر بانخفاض  ٨ي العمالت األجنبیة بنحو احتیاط
.فیما ارتفعت حقوق السحب ٢٠١٩ملیار دوالر في یولیو  ٤١٫٥مقابل 

الخاصة التي تمتلكھا مصر بصندوق النقد الدولي خالل یولیو الماضي إلى 
ملیون دوالر كأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.وكانت مصر قد  ٣٠٤

ملیار دوالر من صندوق النقد  ٢٫٧ایو الماضي مبلغ م ١٢تسلمت في 
الدولي، الذي یمثل قیمة التمویل االئتماني السریع الممنوح للحكومة 
المصریة.وتوصلت مصر مع فریق صندوق النقد الدولي التفاق على 

ً، وبقیمة  ١٢عقد اتفاق ائتماني لمدة مستوى الخبراء حول   ٥٫٢شھرا
نقد بأن االتفاق األخیر یمھد للعرض على ملیار دوالر.وأفاد صندوق ال

المجلس التنفیذي للصندوق للحصول على موافقتھ النھائیة على االتفاق 
ً لبیان لوزارة المالیة المصریة.    وقیمة التمویل المطلوبة، وفقا

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

تصدیق الرئیس عبد الفتاح السیسي على القانون الخاص بذلك، وفق ما 
ذكره رئیس اإلدارة المركزیة لمصلحة الضرائب سعید فؤاد أمس في 
اتصال مع برنامج "صالة التحریر" على قناة "صدى البلد" (شاھد 

ل حیز دقیقة). وكان قانون إنھاء المنازعات الضریبیة قد دخ ٥:٠٨
التنفیذ رسمیا في فبرایر الماضي، واستمر العمل بھ لمدة ستة أشھر 

یونیو، ووافق مجلس النواب الشھر الماضي على تمدیده  ٣٠انتھت في 
ویجیز القانون الذي یعد امتدادا لقانون إنھاء حتى نھایة العام الجاري.

في المنازعات الضریبیة المنتھي العمل بھ العام الماضي، التصالح 
المنازعات الضریبیة المنظورة أمام القضاء من خالل لجان یشكلھا 

من قیمة  %١٠وزیر المالیة. وأتاح القانون في البدایة للشركات بسداد 
أصل الضریبة لرفع الحجز عن أصولھا الناتج عن المدیونیة واجبة 
األداء والسماح لھا بتقدیم طعن للتسویة. وخفضت وزارة المالیة في 

فقط من أصل قیمة الضریبة، وذلك  %٥ق ھذه النسبة إلى وقت الح
كدفعة أولى مع إمكانیة تقسیط باقي المبلغ على مدة ال تقل عن سنتین، 

فقط بالنسبة للممولین المحجوز علیھم نتیجة الربط لعدم الطعن  %١و
في ضریبة الدخل والقیمة المضافة، وذلك لرفع الحجز عن أصول 

  المصدر: إنتربرایز ملیار جنیھ. ٦٥نحو تقدر قیمتھا اإلجمالیة ب

  



 

 

  عربیة األخبار العالمیة وال
  أسعار الغذاء العالمیة تواصل التعافي للشھر الثاني

أسعار الغذاء العالمیة خالل الشھر الماضي، لتواصل التعافي الذي ارتفعت 
الماضي بعد الھبوط الحاد في األسعار على خلفیة تفشي وباء  بدأ في یونیو

للغذاء  كورونا.وأظھر التقریر الشھري الصادر عن منظمة األمم المتحدة
لمیة بلغ في والزراعة "فاو"، الیوم الخمیس، أن مؤشر أسعار الغذاء العا

بالمائة عن مستویات  ١٫٢، بزیادة  نقطة خالل یولیو ٩٤٫٢المتوسط 
الشھر السابق لھ.لكن قراءة المؤشر الذي یتبع أسعار السلع الغذائیة شائعة 

ً التداول على الصعید الدولي، في الشھر الماضي أعل بالمائة  ١ى تقریبا
ر الشھري، فإن مؤشر .وبحسب التقری٢٠١٩عام  عن مستویات یولیو

بالمائة في الشھر الماضي لیصل  ٧٫٦أسعار الزیوت النباتیة ارتفع بنحو 
أشھر.كما أن مؤشر أسعار منتجات األلبان شھد  ٥إلى أعلى مستوى في 

ینما ارتفع مؤشر أسعار الماضي، ب بالمائة في یولیو ٣٫٥زیادة بنحو 
اجع مؤشر أسعار اللحوم بالمائة.لكن على النقیض، تر ١٫٤السكر بنحو 

 ٩٫٢على أساس شھري، لكنھ كان أقل بنحو  بالمائة خالل یولیو ١٫٨بنحو 
  المصدر: مباشر.٢٠١٩عام  بالمائة في المتوسط عن مستویات یولیو

   الل األسبوع الماضيتراجع طلبات إعانة البطالة األمریكیة خ

إعانة البطالة الجدیدة في تراجع عدد األشخاص المتقدمین للحصول على 
الوالیات المتحدة خالل األسبوع الماضي، لیكون عدد الطلبات أفضل من 
توقعات المحللین.وكشفت بیانات صادرة عن وزارة العمل األمریكیة، 

الوالیات المتحدة بلغت  الیوم الخمیس، أن طلبات إعانة البطالة الجدیدة في
 ٢٤٩بانخفاض  أغسطس ١ي ملیون طلب في األسبوع المنتھي ف ١٫١٨٦

ألف طلب عن مستویات األسبوع السابق لھ بعد التعدیل بالرفع.وكانت 
تقدیرات المحللین تشیر إلى أن طلبات إعانة البطالة الجدیدة في أكبر 

طلب خالل األسبوع ملیون  ١٫٤١٠اقتصاد حول العالم سوف ترتفع بنحو 
انة البطالة في غضون الماضي.وبالنسبة للمتوسط األسبوعي لطلبات إع

ألف  ٣١ملیون طلب بانخفاض  ١٫٣٣٧األربعة أسابیع الماضیة، فبلغ 
طلب عن متوسط األسبوع السابق لھ بعد التعدیل بالرفع.أما طلبات إعانة 

ألف طلب  ٨٤٤البطالة المستمرة في الوالیات المتحدة، فتراجعت بنحو 
ملیون  ١٦٫١٠٧الماضي إلى  یولیو ٢٥في األسبوع المنتھي في 

مساءً بتوقیت جرینتش، ارتفع الدوالر  ١٢:٣٧طلب.وبحلول الساعة 
بالمائة لتھبط العملة األوروبیة  ٠٫١األمریكي مقابل الیورو بأكثر من 

  المصدر: مباشر دوالر. ١٫١٨٤٧الموحدة إلى 

  

  

  

  

  

  

  

 

  واق العربیةمؤشرات االس

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  7,500.00  0.16% السعودیة

 DFMGI 16,403.00  -0.28%  دبي
 ADI 4,364.00 0.10% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,009.79  -0.05% الكویت

 BSEX 1,288.83 -0.28% البحرین
 GENERAL 9,412.00 0.96% قطر

 MASI 10,257.00 0.27% المغرب
 TUN20 6,665.00 0.07% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  27,433.48 0.17% أمریكا
 S&P 500  3,351.28  0.06% أمریكا
 NASDAQ 11,010.98 -0.87% أمریكا

 FTSE 100  6,032.18 0.09% لندن
 DAX 12,674.88  0.66% أمانیا

 Nikkei 225  22,329.94  -0.39% الیابان
 %1.65- 2,034.70 سعر األوقیة (دوالر)الذھب 

 %1.53- 44.40 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %1.74-  41.22 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 جنیھ  
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.  %113.4  13.01  شراء  3,313.9  6.1  شركة حدید عز
 - المصریة لخدمات النقل 

  0.8  0.8  7.7  7.3 %23.3 9.16  شراء 231.9 7.43  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  توزیعات اسھم مجانیة لھذا الشھر دال یوج
 

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

  ١٠/٠٨/٢٠٢٠  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٢٥  الجوھره -العز للسیرامیك و البورسلین 
  ١٣/٠٨/٢٠٢٠  ١٥/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٤١٦٧القسط الثانى قیمتھ   الوطنیة للغاز (ناتجاس)

  ١٢/٠٨/٢٠٢٠  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٣٦٦٧٦٢  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
  ١٧/٠٨/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٣٧٥لقسط الثانى ا  رواد -رواد السیاحة 

  ٢٦/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٠٥القسط الثانى   الماكو -النصر لصناعة المحوالت 
  ٣١/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   جمعیةنوع ال  الشركة  الیوم

  بمقر الشركة  عادیة  الصخور العربیة للصناعات البالستیكیة  ٠٩/٠٨/٢٠٢٠
  العاشر من رمضان ١٨قطعة  B4بمقر الشركة بالمنطقة الصناعیة   غیر عادیة  العبوات الطبیة  ٠٩/٠٨/٢٠٢٠
  وكسي مصر الجدیدةشارع غرناطة رأ ٥بمقر الشركة في   عادیة  العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة  ٠٩/٠٨/٢٠٢٠
  المنطقة الحرة باالسكندریة – ٨بمقر شركة امریكان الكائن فى شارع   عادیة  بى اى جى للتجارة واالستثمار  ١٠/٠٨/٢٠٢٠
  الجیزة –الدقي  -شارع وزارة الزراعة ناصیة االحرار  ٨بمقر الشركة الكائن فى   عادیة  جراند القابضة لالستثمارات المالیة  ١٠/٠٨/٢٠٢٠

ش  ٢٨عبر تقنیة االتصال و التصویت عن بعد دون التجمع الفعلى المعتاد بالعنوان الكائن   عادیة  العربیة لحلیج األقطان  ١١/٠٨/٢٠٢٠
  الدور الثامن -وسط البد القاھرة  -طلعت حرب 

 –السویس  –قة بجوار محطة الكھرباء عتا ٣االجتماعى بمصنع الشركة الكیلو بالنادى   غیر عادیة  مصر -اجواء للصناعات الغذائیة   ١٦/٠٨/٢٠٢٠
  ٢٢٩٠١٤١٢تلیفون 

غیر و عادیة  بالم ھیلز للتعمیر  ١٨/٠٨/٢٠٢٠
  عبر تقنیة التصویت عن بعد من خالل تقنیة التصویت االلكترونى  عادیة

  محافظة الجیزة –اوى غرب طریق مصر اسكندریة الصحر ٤٣الشركة الكیلو بمقر   عادیة  اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٢/٠٨/٢٠٢٠
  محافظة المنوفیة –بالمبنى االدارى لمصنع الشركة بمدینة السادات   عادیة  حدید عز  ٢٢/٠٨/٢٠٢٠

  
  



 

 

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

آخر   الكود  اسم الشركة
  سعر

نسبة 
التغیر 

  الیومي %

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

على سعر أ
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  
البنك التجاري الدولي  

 ((مصر
COMI 64.2 2.07 22.67- 1,953,504 125,124,072 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
11.80 0.25 24.26- 625,796 7,467,229 17.80 9.99 7.08% 

القابضة المصریة 
 *ویتیةالك

EKHO 
1.04 -1.05 21.21- 500,638 524,988 1.52 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
13.90 -1.21 8.67- 2,073,170 28,960,328 20.60 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.01 -0.83 26.44- 4,572,420 27,742,762 12.00 4.04 3.98% 

 CLHO كلیوباتراشركة مستشفي 
4.97 -0.60 17.58- 262,640 1,310,893 6.94 3.78 3.23% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.73 -0.44 41.48- 2,005,953 13,612,070 15.17 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
13.00 -0.08 29.22 609,148 7,924,135 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سینا فارما
7.99 -2.32 18.22- 1,404,688 11,353,642 11.15 5.99 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
13.30 0.00 4.18- 65,613 872,490 14.00 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
7.61 -4.04 11.82- 225,458 1,724,445 10.10 5.13 2.32% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
26.50 0.95 39.08- 4,458 118,267 45.15 24.60 2.10% 

 OCDI سودیك
12.82 3.97 3.25- 7,285,206 94,229,712 17.75 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.06 0.66 36.51- 5,448,528 16,756,164 5.60 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
9.50 -0.73 36.58- 30,280 288,022 19.99 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
6.20 0.00 21.22- 1,141,694 7,126,646 9.73 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
5.77 2.67 45.36- 1,845,297 10,563,954 11.74 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.41 -0.50 19.66- 12,629,349 17,903,334 2.54 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.59 6.00 34.84- 65,857,286 102,676,872 2.87 0.81 1.12% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.37 0.00 29.06- 1,308,902 8,394,559 14.07 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.76 1.35 28.24- 4,003,736 15,073,418 6.16 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
2.50 0.55 32.07- 12,053,167 29,887,990 4.85 1.41 0.84% 

 EMFD للتنمیةإعمار مصر 
2.44 0.00 16.44- 6,512,059 15,960,900 3.45 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.58 2.46 32.84- 1,374,086 6,274,450 7.92 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
6.10 1.84 41.40- 6,330,606 38,805,344 13.11 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.47 -1.05 14.55- 75,015,845 35,661,320 0.75 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
11.01 -2.22 44.11 1,547,699 17,266,692 11.56 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
2.72 -1.45 19.30 5,459,548 14,924,190 3.44 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.55 2.58 11.26- 48,446,407 74,268,128 2.00 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
2.74 -0.36 23.98 8,702,581 23,983,020 5.80 0.87 0.19% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

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

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

 المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 شكل بأي جزء بأي حتفاظاال دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر لھذا
 المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال من

ا محظور   .تمامً

 وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول ظرھمن 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
   


