
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

10/08/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,962.52 1.34% -15.90% 698,195,712 250,552,512 294,624,722,944 (EGX 30مؤشر )

 1,908.44 1.23% -11.22% 928,228,736 339,616,626 363,374,608,384 (EGX 50مؤشر )

 1,604.04 1.01% 25.56% 399,629,568 148,251,209 169,603,956,736 (EGX 70مؤشر )

 2,464.75 0.00% 42.70% 1,097,825,280 398,803,721 442,328,842,240 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

مليون دوالر إلنشاء محطة  38.6ريك توقع عقداً بـي إلكتالسويد ▪
 محوالت بالكونغو

 في النصف األول %60أرباح ايجيترانس تتراجع  ▪

في النصف األول  %175خسائر جولدن تكس لألصواف ترتفع  ▪
 2020من 

في النصف  %12لالستثمار ترتفع خسائر المصرية الكويتية  ▪
 األول

 2020بالنصف األول من مرات  5أرباح إعمار مصر تتضاعف  ▪

في النصف  %12خسائر المصرية الكويتية لالستثمار ترتفع  ▪
 األول

في النصف  %72.5أرباح عبر المحيطات للسياحة تتراجع  ▪
 األول

 2020مرات بالنصف األول من  5أرباح إعمار مصر تتضاعف  ▪

في يوليو  %4.6معدل التضخم السنوي في مصر يسجل  ▪
2020 

المركزي يسمح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات  ▪
 ون حد أقصى الدفع االلكتروني بد

المشاط: دراسات عالمية تتوقع انخفاض النمو في إفريقيا بنسبة  ▪
1.8%  

 عودة األجانب لسوق الدين تعزز االتجاه لتثبيت الفائدة  ▪

شركات جديدة في نشاط سوق  8تأسيس «: الرقابة المالية» ▪
 أشهر  7لمال خالل رأس ا

تحالف مصرى يفوز بإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية فى غرب  ▪
 ريقيا أف

 15تراجع عدد حفارات البترول في أمريكا ألدنى مستوى في  ▪
 عاما 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 سعرهايتغير 

 113 66 1 

  

 انواع المستثمرين 
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 الشركات المقيدةأخبار

مليون دوالر إلنشاء محطة  38.6يدي إلكتريك توقع عقداً بـسوال
 محوالت بالكونغو

أعلنت شركة السويدي إلكتريك، توقيع شركة السويدي إلكتريك لنقل 
مليون  38.6بالمائة، عقداً بقيمة  99.8وتوزيع الطاقة المملوكة لها بنسبة 

في مدينة  دوالر إلنشاء محطة محوالت لصالح الشركة الوطنية للكهرباء
كاتانغا في جمهورية الكونغو  -مقطاعة أوت-كاسومباليسا 

ي في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، إن الديمقراطية.وقالت السويد
لطاقة المتبادلة بين شبكة المشروع سيسهم في تمكين اإلدارة القعالة لتدفق ا

، الكهرباء في الجنوب األفريقي وشبكة جمهورية الكونغو الديمقراطية
وتحسين تبادل الطاقة وقياس تبادل الطاقة هذا بين الكونغو وزامبيا، 

االجتماعية واالقتصادية لمدينة كاسومباليسا والمناطق وزيادة معدل التنمية 
نطاق أعمال السويدي إلكتريك لنقل المحيطة بها.وأشارت الشركة إلى أن 

ال المشروع وتوزيع الطاقة يشمل التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعم
 18بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم االنتهاء من أعمال المشروع خالل 

أرباحاً بلغت  2019تاريخ بدء األعمال.وحققت الشركة خالل شهراً من 
مليار جنيه خالل العام  5.109بح بلغ مليار جنيه، مقابل صافي ر 4.163

لتصل إلى  المنصرم له.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي
مليار جنيه خالل عام  42.490مليار جنيه، مقابل  46.628
المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل .وعلى مستوى األعمال 2018
ليار جنيه م 2.423مليار جنيه، مقارنة بـ  2.414لتصل إلى  2019

 المصدر: مباشر خالل العام السابق له.

 لفي النصف األو %60أرباح ايجيترانس تتراجع 

ايجيترانس عن -كشفت المؤشرات المالية لشركة المصرية لخدمات النقل 
 59.6النصف األول من العام الجاري، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 

يان لبورصة مصر، بالمائة، على أساس سنوي.وقالت ايجيترانس في ب
مليون جنيه منذ بداية يناير  9.57اليوم األحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس  23.73ى نهاية يونيو الماضي، مقابل حت
تراجعت إيرادات الشركة خالل الستة أشهر الفترة من العام الماضي.و

ه بنهاية يونيو، مليون جني 101.42األولى من العام الجاري، وسجلت 
مليون جنيه خالل الفترة المماثلة من العام  156.05مقابل 

للقوائم المالية المستقلة، حققت الشركة خالل النصف الماضي.وبالنسبة 
مليون  25.54رباحاً، مقابل مليون جنيه أ 14.43، نحو 2020األول من 

ت مستقلة مليون جنيه مبيعا 89.8جنيه في الفترة المقارنة.وحققت الشركة 
مليون جنيه في النصف المقارن من  137.35خالل النصف األول، مقابل 

كة أن انخفاض األرباح عن فترة المقارنة يرجع إلى .وذكرت الشر2019
افي الربح نتيجة تغيرات انخفاض أرباح التشغيل، وأن اختالف قيمة ص

ألول .وحققت الشركة خالل الربع ا49تطبيق معيار التأجير التمويلي رقم 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى  3.68من العام الجاري، صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة  17.55ضي، مقابل نهاية مارس الما
ركة خالل الثالثة أشهر األولى من من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الش

مقابل مليون جنيه بنهاية مارس،  53.9العام الجاري، حيث سجلت 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وبالنسبة  89.02

قلة، أظهرت تسجيل صافي ربح بقيمة للمؤشرات المالية المست
مقابل  مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي،12.09
مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الربع من العام الماضي.وذكرت  23.73

ض األرباح المجمعة والمستقلة، يأتي بسبب انخفاض الشركة أن انخفا

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

  9.99   2.19  المصرية للدواجن

  9.98   11.46  األراضيالعامة الستصالح 

  9.97   13.79  الرواد
  9.95   1.91  المصريين لالستثمار

  9.95   1.15  العربية للمحابس

 

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

 -9.66   21.50  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

 -8.99   0.81  أصول للوساطة

 -8.42   21.00  الوطنية لالسكان

 -7.24   4.87  جولدن تكس

 -6.28   36.12  بنك التعمير واالسكان

  

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

  65.40   92,741,560  البنك التجاري الدولي
  3.38   76,519,336  مدينة نصر لالسكان

  1.66   66,887,480  القلعة
  4.44   63,072,216  العربية ادارة االصول

  1.49   49,887,936  دايس

 

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

  0.47   49,920,190  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.66   40,550,040  القلعة
  1.49   32,252,775  دايس

  1.45   26,980,657  بالم هيلز
  0.62   25,556,813  بورتو القابضة

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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ي تمر بها البالد محلياً االنشطة األساسية للشركة نتيجة الظروف الت
 المصدر: مباشروعالمياً.

في النصف األول من  %175خسائر جولدن تكس لألصواف ترتفع 
2020 

خسائرها أظهرت القوائم المالية لشركة جولدن تكس لألصواف ارتفاع 
، على أساس 2020بالمائة، خالل النصف األول من  175بنسبة 

ر، اليوم، أنها حققت سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مص
، 2020مليون جنيه خالل الستة أشهر األولى من  23.09خسائر بلغت 

.وبلغت 2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  8.4مقابل خسائر بلغت 
مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  76.7خالل الفترة نحو  مبيعات الشركة

توى األعمال .وعلى مس2019مليون جنيه في النصف األول من  92.8
مليون جنيه خالل الفترة، مقابل  22.9المستقلة، بلغت خسائر الشركة 

نيه في النصف األول من العام مليون ج 8.21خسائر بلغت 
مليون جنيه منذ بداية  4.28 الماضي.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ
مليون جنيه خسائر خالل  5.29يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 

من العام الماضي.وارتفعت مبيعات الشركة خالل الثالثة أشهر  نفس الربع
بنهاية مارس، مقابل  مليون جنيه 66.43، حيث سجلت 2020األولى من 

 المصدر: مباشر الماضي. مليون جنيه خالل نفس الربع من العام 46.39

 في النصف األول %12خسائر المصرية الكويتية لالستثمار ترتفع 

ية الكويتية لالستثمار والتجارة، مالية لشركة المصرأظهرت البيانات ال
 11.7ارتفاع خسائر الشركة خالل النصف األول من العام الجاري بنسبة 

للبورصة، اليوم األحد، أنها على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان 
ألف جنيه، مقابل  164.015حققت صافي خسائر خالل الفترة بلغت 

ف جنيه خالل نفس الفترة من العام أل 146.808صافي ربح بلغ 
 13.49إلى  2020الماضي.وتراجعت المبيعات خالل النصف األول من 

العام  مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من 15.77ل مليون جنيه، مقاب
صافي خسارة  2020السابق.وحققت الشركة خالل الربع األول من العام 

ى نهاية مارس الماضي، مقابل ألف جنيه منذ بداية يناير حت 262.15بلغ 
ألف جنيه خسارة خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجع  72.14

مليون  6.59الل الثالثة أشهر، حيث سجلت صافي مبيعات الشركة خ
مليون جنيه خالل نفس الفترة من  8.17بنهاية مارس، مقابل  جنيه

 المصدر: مباشر .2019

 في النصف األول %72.5ع أرباح عبر المحيطات للسياحة تتراج

كشفت المؤشرات المالية لشركة عبر المحيطات للسياحة، تراجع أرباح الشركة 
أساس بالمائة على  72.55خالل النصف األول من العام الحالي بنسبة 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أنها سجلت 
منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو  ألف جنيه 951.37صافي ربح بعد الضريبة بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.كما  3.46، مقابل 2020
 3.54سجلت  ادات الشركة خالل النصف األول من العام، حيثتراجعت إير

مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام  6.09مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 
ى أن التغير في األرباح يأتي نتيجة اجتياح فيروس الماضي.وأشارت الشركة، إل

ارجها، كورونا المستجد، الذي أدى إلى توقف النشاط السياحي داخل مصر وخ
حتى انتهاء األزمة  2020القادمة من  والمتوقع زيادة ذلك األثر في الفترات

وأثرها عالمياً ومحلياً وعودة نشاط السياحة.وحققت الشركة خالل عن الربع 
ألف جنيه منذ بداية يناير حتى  641.9ول من العام الجاري، صافي ربح بلغ األ

ه أرباحاً خالل نفس الربع من العام مليون جني 2.98نهاية مارس الماضي، مقابل 
مليون جنيه  2.13تراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة حيث سجلت الماضي.و

 المصدر: مباشر .2019ع من مليون جنيه خالل نفس الرب 4.28بنهاية مارس، مقابل 

في النصف  %12ثمار ترتفع الكويتية لالستخسائر المصرية 
 األول

أظهرت البيانات المالية لشركة المصرية الكويتية لالستثمار 
والتجارة، ارتفاع خسائر الشركة خالل النصف األول من العام 

على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان  11.7الجاري بنسبة 
ل الفترة بلغت للبورصة، اليوم األحد، أنها حققت صافي خسائر خال

ألف جنيه  146.808ألف جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  164.015
وتراجعت المبيعات خالل خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 15.77مليون جنيه، مقابل  13.49إلى  2020النصف األول من 
مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من العام السابق.وحققت الشركة 

 262.15صافي خسارة بلغ  2020العام  خالل الربع األول من
ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 

يه خسارة خالل نفس الفترة من العام ألف جن 72.14
الماضي.وتراجع صافي مبيعات الشركة خالل الثالثة أشهر، حيث 

مليون جنيه  8.17مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  6.59سجلت 
 المصدر: مباشر .2019لفترة من خالل نفس ا

 2020مرات بالنصف األول من  5أرباح إعمار مصر تتضاعف 

ة لشركة إعمار مصر للتنمية، ارتفاع أرباحها أظهرت القوائم المالي
، على أساس 2020بالمائة خالل النصف األول من  516.7بنسبة 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت 
مليون جنيه خالل الستة أشهر األولى من  581.53حاً بلغت أربا

رة المقارنة مليون جنيه في الفت 94.29، مقابل أرباح بلغت 2020
 1.01.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 2019من 

مليار جنيه في النصف  1.45مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 
العمومية واإلدارية  .وتراجعت مصروفات الشركة2019األول من 

مليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت  229.6خالل الفترة إلى 
ول من العام الماضي.وحققت مليار جنيه في النصف األ 1.11

مليون جنيه خالل الثالثة أشهر  215.82الشركة أرباحاً بلغت 
مليون جنيه  418.62األولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

.وانخفضت إيرادات الشركة خالل 2019رنة من في الفترة المقا
 566.62مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  239.5الفترة إلى 

 المصدر: مباشر .2019جنيه في الفترة المقارنة من  مليون

 2020مرات بالنصف األول من  5أرباح إعمار مصر تتضاعف 

احها أظهرت القوائم المالية لشركة إعمار مصر للتنمية، ارتفاع أرب
اس ، على أس2020بالمائة خالل النصف األول من  516.7بنسبة 

اليوم، أنها حققت سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر 
مليون جنيه خالل الستة أشهر األولى من  581.53أرباحاً بلغت 

مليون جنيه في الفترة المقارنة  94.29، مقابل أرباح بلغت 2020
 1.01لشركة خالل الفترة إلى .وتراجعت إيرادات ا2019من 

مليار جنيه في النصف  1.45مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 
تراجعت مصروفات الشركة العمومية واإلدارية .و2019األول من 

مليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت  229.6خالل الفترة إلى 
مليار جنيه في النصف األول من العام الماضي.وحققت  1.11

مليون جنيه خالل الثالثة أشهر  215.82حاً بلغت الشركة أربا
جنيه  مليون 418.62األولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

.وانخفضت إيرادات الشركة خالل 2019في الفترة المقارنة من 
 566.62مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  239.5الفترة إلى 



 

 

 مباشر صدر:الم .2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 2020في يوليو  %4.6معدل التضخم السنوي في مصر يسجل 

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، ارتفاع الرقم القياسي 
( نقطة في 107.8العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية إلى )

وأشار .2020بالمائة مقابل يونيو  0.2، مسجالً ارتفاع قدره 2020يوليو 
الي الجهاز في تقرير صادر اليوم، إلى أن معدل التضـخم السنوي إلجم

بالمائة  7.8مقابل  2020بالمائة في شهر يوليو  4.6الجمهورية سجل 
يذكر أن معدل التضخم السنوي إلجمالي لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجعت التقرير ارتفاع .2020بالمائة في شهر يونيو  6الجمهورية سجل 
 الرقم القياسي على أساس شهري الى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء

بالمائة ومجموعة خدمات 11.2والغاز ومواد الوقود األخرى بنسبة 
بالمائة، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية  2.7الفنادق بنسبة 

بالمائة ومجموعة العناية 1.2بالمائة والوجبات الجاهزة بنسبة 1.5بنسبة 
شار وأبالمائة. 0.8بالمائة، وخدمة المستشفيات بنسبة 1.1الشخصية بنسبة 

التقرير إلى أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض  أسعار الفاكهة بنسبة 
بالمائة، واللحوم  2.3بالمائة واألسماك والمأكوالت البحرية بنسبة  3.7

بالمائة واأللبان  1.8بالمائة والخضروات بنسبة  2.2والدواجن بنسبة 
بالمائة  1.2بالمائة والمالبس الجاهزة بنسبة  0.3والجبن والبيض بنسبة 

 المصدر:مباشربالمائة. 0.6ومجموعة اإليجار الفعلي للمسكن بنسبة 

المركزي يسمح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع 
 االلكتروني بدون حد أقصى 

أصدر البنك المركزي قرارا بالسماح للبنوك العاملة في السوق المحلية 
بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع اإللكتروني 

لسوق المصرفية، ون حد أقصى، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بابد
 6وفقا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 

تحظر على  2014أغسطس.وكانت تعليمات المركزى الصادرة عام 
من أسهم الشركات غير  %40البنوك المحلية امتالك نسبة تزيد عن 
ا إلزام البنوك بضرورة موافاة المالية.وتضمنت تلك التعليمات أيض

كاملة عن الشركات المالية أو غير المالية التى ترغب  المركزي ببيانات
من رأسمالها المصدر، وذلك قبل اتخاذ  %5في المساهمة بما يزيد عن 

  اإلجراءات الفعلية للمساهمة بمدة ال تقل عن شهرين.

  دةعودة األجانب لسوق الدين تعزز االتجاه لتثبيت الفائ

السياسة النقدية بالبنك المركزي خالل عام يأتي االجتماع السادس للجنة 
، والمزمع عقده الخميس المقبل، وسط توقعات قوية باإلبقاء على 2020

 %10.25لإليداع و %9.25أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 
لإلقراض دون أي تغيير.وأجمع خبراء القطاع المصرفي ومحللو االقتصاد 

ه البنك المركزي لإلبقاء على الفائدة لعدة الكلي ببنوك االستثمار، على اتجا
دوافع، جاء أبرزها عودة المستثمرين األجانب لسوق الدين المحلية، 
وأهمية الحفاظ على جاذبية العائد على أذون الخزانة في الوقت الراهن 

احة لضمان المزيد من التدفقات، لتعويض ما فقدته مصر من دخل السي
ت جائحة كورونا، عالوة على تأثر التي تأثرت بشدة جراء تداعيا

تحويالت المصريين العاملين في الخارج وخاصة بمنطقة الخليج 
العربي.وأكدوا أن مكاسب تثبيت الفائدة في الوقت الحالي أكبر من 
خفضها، خاصة أن البنك المركزي نجح في اتباع سياسة مرنة دعمت 

  

المشاط: دراسات عالمية تتوقع انخفاض النمو في إفريقيا بنسبة 
1.8%  

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر 
تجمع األفريقي االفتراضي لللدى مجموعة البنك الدولي، في المؤتمر 

والذي استضافته  2020لمحافظي صندوق النقد والبنك الدولي لعام 
دولة الكاميرون تحت رعاية الرئيس الكاميروني بول بيا، بعنوان 

: إنقاذ 19"حماية الموارد البشرية في أفريقيا في مواجهة كوفيد 
"، بهدف األرواح والحفاظ على الرفاه وحماية اإلنتاجية والوظائف

شة دعم تنمية وبناء إفريقيا لمواجهة الصدمات المستقبلية، وعرض مناق
تحديات ومطالب الدول األفريقية على مجموعة البنك الدولي وصندوق 

دولة،  54النقد الدولي، وذلك بحضور ممثلي المؤسستين ومحافظي 
وألقى السيد جوزيف نجوتي، رئيس الوزراء الكاميروني، كلمة 

شاركين من مختلف الدول األفريقية والمنظمات حب فيها بالمافتتاحية ر
والمؤسسات اإلقليمية والدولية، حسبما قالت الصفحة الرسمية لمجلس 
الوزراء.وقالت وزيرة التعاون الدولي، خالل كلمتها التي ألقتها نيابة 
عنها شيرين طه، مساعد الوزيرة لشئون التعاون مع مؤسسات التمويل 

دية، إن دول قارة أفريقيا تبذل قصارى سسات االقتصاالدولية والمؤ
جهدها الحتواء انتشار فيروس كورونا من خالل استغالل كافة 
اإلمكانيات المتاحة لتقليل التأثير السلبي لألزمة على المستويين 
االقتصادي واالجتماعي، ورغم ذلك فإن الحاجة ما تزال ملحة في ظل 

جتماعية لضمان فرص للحماية اال حالة عدم اليقين التخاذ إجراءات
العيش الكريم لمواطني القارة، موضحة أن القارة تتمتع بفرص نمو 
واعدة أثرت عليها الجائحة الحالية لكن يجب العمل على ضمان 

من سكان  %16استمرار هذه الفرص في ظل أهمية القارة التي تضم 
فاعال في العالم وموارد طبيعية وقدرات ضخمة للنمو ولتلعب دوًرا 

عاون االقتصادي على مستوى العالم.وعرضت وزيرة التعاون الت
الدولي، دراسات عالمية صادرة عن اللجنة االقتصادية األفريقية باألمم 

وفًقا  %1.8المتحدة والتي تتوقع أن ينخفض النمو في القارة بنسبة 
في السيناريو األسوأ، كما أن نحو  %2.5ألفضل السيناريوهات ونحو 

قد يعودون للفقر المدقع جراء جائحة كورونا، مليون شخص  5-29
مليون  19فضال عن ذلك تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن 

  مواطن في القارة سيفقدون وظائفهم بسبب األزمة الحالية.

شركات جديدة في نشاط سوق رأس  8تأسيس «: الرقابة المالية»
  أشهر 7المال خالل 

يس هيئة الرقابة المالية أنه تأكيدا على رئ–مد عمران قال الدكتور مح
احتفاظ االقتصاد المصري بثقة المؤسسات االستثمارية، وما أعلنته 

” ستاندرد آند بورز، موديز ، فيتش“مؤسسات التقييم العالمية الثالثة 
عن ثقتها في أداء االقتصاد المصرى عقب فترة صعبها شهدها 

قد كشفت إحصائيات هيئة ئحة كورونا.واالقتصاد العالمى في ظل جا
الرقابة المالية عن الموافقة على تأسيس ثماني شركات جديدة للعمل 

لسنة  95وفقا ألحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 
منها  -خالل السبعة أشهر األولى من العام الجاري -وتعديالته 1992

يس الشركات شتراك فى تأسأربع شركات تم تأسيسه المزاولة نشاط اال
التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة في 



 

 

في اجتماع ة، فمن ناحية خفض أسعار الفائدة وساندت طرفي المعادل
نقاط مئوية دفعة واحدة كما عمل على توسيع نطاق  3استثنائي بمقدار 

االستفادة من مبادرات التمويل مدعومة العائد لعدة قطاعات رئيسية بما 
يساهم في تحفيز النمو وتخفيف األعباء التمويلية عن الشركات.ومن ناحية 

يصرف  %15حكومية بطرح شهادات بعائد مرتفع أخرى، سمح للبنوك ال
ا، مما ساهم في دعم القدرة المادية والشرائية لألفراد، وكذا عزز  شهري ً
جاذبية االدخار بالجنيه وأغلق الباب في وجه احتماالت عودة ظهور شبح 
الدولرة، أو االحتفاظ بالدوالر كمالذ آمن في أوقات األزمات.ولفتوا إلى أن 

قتصادية لجائحة كورونا، صري بدأ في التعافي من اآلثار االاالقتصاد الم
بعد انتهاء إجراءات اإلغالق وعودة األنشطة للعمل مرة أخرى، متوقعين 
بقاء التضخم قيد السيطرة خالل الفترة المتبقية من العام الجاري ليظل 

  المصدر: حابىداخل منطقة مستهدفات البنك المركزي.

  ريقيافى غرب أفأكبر محطة طاقة شمسية  تحالف مصرى يفوز بإنشاء

االسبوع الماضي ” SGRC – ELF Energy“وقع التحالف المصري 
بقدره  BOOTعقد إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية بغرب أفريقيا بنظام 

 25سنتات لمدة  7مليون دوالر، وبتعريفة  200ميجا بتكلفه تقديرية  200
اً.قال شريف عزت المدير العام عاما و التي تعد من أفضل األسعار عالمي

لالستشارات، إن التحالف المصري المكون من  SGRCومؤسس شركة 
للطاقة الشمسية  ELF Energyلالستشارات وشركة  SGRCشركة 

بوع الماضي صفقة إنشاء وتمويل وتشغيل أكبر محطة طاقة وقع األس
، بعد عام BOOTميجاوات بنظام  200شمسية في غرب أفريقيا بقدرة 

ات إلقتناص الصفقة.وأشار عزت إلى أن المشروع سيتم من المفاوض
 15شهرا من تاريخ التعاقد بقدرة  16تنفيذه على مرحلتين األولى 

 185من تاريخ التعاقد بقدرة  شهرا 40ميجاوات والثانية على 
من التكلفة  %70ميجاوت.وأوضح أن التمويل سيتم عبر قروض تمثل 

سات تنموية دولية دون الكشف عن تفاصيل، اإلجمالية للمشروع من مؤس
عبر التمويل الذاتي لشركتي  %30فيما سيتم تدبير باقي الحصة البالغة 

االستشارات  تعمل في مجال SGRC.وأشار إلى أن شركة التحالف
الهندسية في مجال الكهرباء والطاقة منذ التسعينات وساهمت في تقديم 

كيلووات وتصميمات  4000ن استشارات إلنشاء محطات بطاقة أكثر م
محطة، كما ستقوم بدور االستشاري والتصميم ضمن  100ألكثر من 

في مجال الطاقة الشمسية  ELF Energyالتحالف، فيما تعمل شركة 
عددا من محطات الكهرباء في مصر وخارجها.أضاف عزت أن وتمتلك 

المشروع الذي يجري تنفيذه في غرب أفريقيا يعد األضخم في غرب 
أمثال من أكبر المشاريع السابقة له والبالغ قدرتها  3القارة، حيث يعد أكبر 

 7د األفضل عالمياً بسعر ميجاوات، بعائد مغري جداً يع 70اإلنتاجية 
.من جانبه %20للكيلووات ما يمثل عائدا على االستثمار سنتات دوالر 

، إن التحالف ELF Energyقال إسالم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة 
يسعى إلقتناص عدد من الفرص في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة 
والمتجددة في القارة األفريقية والتي لديها حاجة كبيرة لسد فجوة الطاقة 

ليمان عن مساعي الشركة للوصول بحجم محفظتها من بالقارة.وكشف س
جيجاوات خالل السنوات الخمس المقبلة، خاصًة في ظل  1الكهرباء إلى 

الفرص العالية المتاحة والعائد المغري لالستثمار بالقطاع في 
فرنسا كمستشار قانوني للتحالف، ” نورتون روزمان“أفريقيا.ويعمل مكتب 

كمستشار مالي ” محمود كوشمان -Levandفيما يعمل المكتب األردني 
  المصدر: جريدة البورصةللتحالف.

 

نشاط الصناديق هي شركة صندوق استثمار تنمية مصر العقارية، 
وأخرى تأسست ورخص لها في نشاط رأس المال المخاطر، وشركة 

شركة  واحدة لمزاولة نشاط السمسرة فى األوراق المالية، باإلضافة إلى
واحدة لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ األوراق المالية، قابضة 

ورأس المال المخاطر، وإدارة صناديق االستثمار بجانب االشتراك فى 
تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس 
أموالها.كما أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، 

حصول عدد  -أيضاً  –قد شهدت  2020من عام السبعة أشهر أن فترة 
شركة قائمة على ترخيص بمزاولة أنشطة إضافية في سوق رأس  16

المال، النصيب األكبر منها كان بإضافة الترخيص بمزاولة نشاط 
االستشارات المالية عن األوراق المالية دون القيام بأعمال التقييم 

ستة شركات، باإلضافة إلى  العادلة لعددالمالى وإعداد دراسات القيمة 
خمس شركات ُرخص لها بمزاولة نشاط إضافي يتمثل فى االشتراك 
فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس 
أموالها، وشركة واحدة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى 

لى الترخيص السندات.ونوه رئيس الهيئة بحصول شركة واحدة ع
مزاولة نشاط التصكيك في فبراير الماضي، وشركة واحدة على ب

، كما تم 2020الترخيص بمزاولة نشاط الصناديق في نهاية ابريل 
الترخيص لشركة واحدة أخرى بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ 
األوراق المالية، والترخيص لشركة قابضة بمزاولة أنشطة الترويج 

المالية وتكوين وإدارة محافظ األوراق فى االوراق  وتغطية االكتتاب
المالية وادارة صناديق االستثمار، ورأس المال المخاطر، واالشتراك 
فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس 
أموالها.كما حصلت شركتين على ترخيص من الهيئة بمزاولة عمليات 

فقاً ألحكام القانون رقم االستثمار و تلقى االكتتاب فى وثائق صناديق
، 2018لسنة  33وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  1992لسنة  95

وأربع شركات تم الترخيص لها بمزاولة تلقى وتنفيذ عمليات شراء 
واسترداد وثائق صناديق االستثمار المفتوحة وفقا لقرار رئيس الهيئة 

 المصدر: أموال الغد.2019لسنة  1619رقم 



 

 

 

 ة والعربية خبار العالمياأل

  عاما 15تراجع عدد حفارات البترول في أمريكا ألدنى مستوى في 

خفضت شركات الحفر أعمال التنقيب في حقول النفط األمريكية إلى أدنى 
عاًما، في ظل تراكم مليارات البراميل من االكتشافات  15مستوى منذ 

تحدة إلى القديمة.وانخفض عدد الحفارات النفطية النشطة في الواليات الم
 Baker، وفًقا لبيانات شركة  2005حفاًرا، وهو أدنى مستوى منذ  176

Hughes  الصادرة أول أمس الجمعة. وقامت شركات الطاقة بإيقاف
منصات الحفر بصورة مستمرة تقريًبا ألكثر من أربعة أشهر 
ونصف.وبسبب تأثرهم بالركود الناجم عن الوباء في الطلب واألسعار، 

و النفط عن أعمال الحفر واالكتشافات الجديدة. وحذرت يبتعد مستكشف
من أنهما  Chevronوشيفرون  Exxon Mobilشركتا إكسون موبيل 

على األرجح ستمسحان مليارات البراميل من االحتياطيات من الدفاتر ألن 
األسعار الضعيفة جعلتها غير مربحة للضخ.بدالً من البحث عن مصادر 

فط الخام، يقوم المسؤولون التنفيذيون في مجال جديدة غير مستغلة من الن
زيعات األرباح وغيرها من المبادرات النفط بتوجيه األموال إلى تو

الصديقة للمساهمين إلرضاء المستثمرين الذين سئموا سنوات من العوائد 
 Parsley Energyالضعيفة.قال مات جاالجر، الرئيس التنفيذي لشركة 

Inc تخوض أمريكا الشمالية “عبر الهاتف:  ، للمحللين خالل مؤتمرE & 
Ps وليست معركة للحصول على معركة من أجل مالءمة االستثمار ،

إن تخصيص رأسمال للنمو في سوق عالمي ”. “حصة في السوق العالمية
وأظهرت ”مقيد بشكل مصطنع هو فخ سقطت صناعتنا فيه مراًرا وتكراًرا.

منصات الحفر حدث في  البيانات أن معظم االنخفاض األسبوعي في
ا انخفض الحفر حوض بيرميان، أكبر حقول النفط في أمريكا الشمالية. كم

في جنوب تكساس وسيطر الركود في  Eagle Ford Shaleفي 
في داكوتا الشمالية  Denver-Julesburgو  Bakkenمنطقتي 

عن  %30وكولورادو على التوالي.أسعار النفط ما زالت أقل بنحو 
اسكها في الشهرين األخيرينكان لعمليات اإلغالق في جميع رغم تم 2019

تأثير مدمر  Covid-19انتشار فيروس كورونا المستجد أنحاء العالم لمنع 
على الطلب على النفط الخام في وقت كان فيه مستكشفو النفط الصخري 
يكافحون بالفعل مع الكثير من الديون والمساهمين المضطربين. ورغم 

دوالًرا  40اآلجلة للنفط األمريكي القياسي تقريًبا إلى تضاعف العقود 
لهذا  %30مايو، ال تزال األسعار منخفضة بأكثر من للبرميل منذ بداية 

العام.عدد الحفارات هو مقياس يتم مراقبته عن كثب ألنه يعتبر ومنذ فترة 
طويلة مؤشًرا على إنتاج النفط الخام في المستقبل. ومع ذلك، فإن العالقة 

ير كاملة بسبب الفاصل الزمني بين حفر البئر وبدء اإلنتاج، فضالً عن غ
أخرى مثل إيقاف تشغيل اآلبار الموجودة استجابة لتحركات عوامل 
 المصدر: حابىاألسعار.

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 7,530.00 0.40% السعودية

 DFMGI 2,092.00 -0.08% دبي

 ADI 4,339.00 -0.46% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,029.15 0.39% الكويت

 BSEX 1,292.91 0.32% البحرين

 GENERAL 9,399.00 -0.14% قطر

 MASI 10,257.00 0.27% المغرب

 TUN20 6,665.00 0.07% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 27,433.48 0.17% أمريكا

 S&P 500  3,351.28 0.06% أمريكا

 NASDAQ 11,010.98 -0.87% أمريكا

 FTSE 100  6,032.18 0.09% لندن

 DAX 12,674.88 0.66% أمانيا

 Nikkei 225  22,329.94 -0.39% اليابان

 %0.20- 2,030.55 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.08 44.88 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.31 41.76 البرميل نايمكس )دوالر(

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال بحيةمضاعف الر

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.7 0.7 غ.م. 114.3 %28.3 5.31 شراء 3,697.0 4.14

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %108.9 13.01 شراء 3,384.5 6.23 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 نسايجيترا
 0.8 0.8 7.6 7.2 %23.8 9.16 شراء 231.0 7.40

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 توزيعات اسهم مجانية لهذا الشهر دال يوج

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 ريخ التوزيعتا تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 10/08/2020 05/08/2020 جنيه للسهم 0.225 الجوهره -العز للسيراميك و البورسلين 

 13/08/2020 15/06/2020 جنيه 0.4167القسط الثانى قيمته  الوطنية للغاز )ناتجاس(

 12/08/2020 05/08/2020 جنيه للسهم 3.366762 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي

 17/08/2020 31/05/2020 جنيه مصرى 0.375القسط الثانى  وادر -رواد السياحة 

 26/08/2020 21/06/2020 مصرىجنيه  0.05القسط الثانى  الماكو -النصر لصناعة المحوالت 

 31/08/2020 21/05/2020 جنيه مصرى 0.25القسط الثانى  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  وع الجمعيةن الشركة اليوم
 المنطقة الحرة باالسكندرية – 8بمقر شركة امريكان الكائن فى شارع  عادية بى اى جى للتجارة واالستثمار 10/08/2020

 الجيزة –الدقي  -شارع وزارة الزراعة ناصية االحرار  8بمقر الشركة الكائن فى  عادية جراند القابضة لالستثمارات المالية 10/08/2020

 العربية لحليج األقطان 11/08/2020
ش  28المعتاد بالعنوان الكائن عبر تقنية االتصال و التصويت عن بعد دون التجمع الفعلى  عادية

 الدور الثامن -وسط البد القاهرة  -طلعت حرب 

 مصر -اجواء للصناعات الغذائية  16/08/2020
 –السويس  –عتاقة بجوار محطة الكهرباء  3بالنادى االجتماعى بمصنع الشركة الكيلو  غير عادية

 22901412تليفون 

 بالم هيلز للتعمير 18/08/2020
غير و عادية

 عادية
 عبر تقنية التصويت عن بعد من خالل تقنية التصويت االلكترونى

 محافظة الجيزة –صحراوى غرب طريق مصر اسكندرية ال 43بمقر الشركة الكيلو  عادية اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية 22/08/2020

 محافظة المنوفية –بمدينة السادات بالمبنى االدارى لمصنع الشركة  عادية حديد عز 22/08/2020

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام 

% 

 داولقيمة الت كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

التجاري الدولي  البنك 

 ()مصر
COMI 

65.4 2.11 21.22- 1,423,381 92,741,560 87.10 51.20 43.71% 
 EAST ايسترن كومباني -الشرقية 

11.84 -0.75 24.01- 84,639 1,005,030 17.80 9.99 7.08% 
ة القابضة المصري

 *الكويتية
EKHO 

1.06 1.05 19.70- 353,349 371,258 1.52 0.82 5.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 

14.09 0.86 7.42- 1,020,287 14,326,263 20.60 6.54 4.40% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

6.19 1.98 24.24- 7,268,045 44,995,816 12.00 4.04 3.98% 
 CLHO ي كليوباتراشركة مستشف

5.00 0.20 17.08- 418,597 2,078,512 6.85 3.78 3.23% 
 SWDY السويدى اليكتريك

6.96 2.50 39.48- 5,111,895 35,294,496 15.17 5.24 2.98% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

13.10 0.69 30.22 739,275 9,683,597 14.92 7.40 2.81% 
 ISPH ابن سينا فارما

8.10 0.25 17.09- 443,675 3,578,078 11.15 5.99 2.40% 
لإلستثمار و التنمية القاهره 

 العقاريه
CIRA 

13.30 0.00 4.18- - - 14.00 9.16 2.36% 
 JUFO جهينة للصناعات الغذائية

7.60 -0.65 11.94- 345,456 2,676,707 10.10 5.13 2.32% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

26.70 0.64 38.62- 87,552 2,356,032 45.15 24.60 2.10% 
 OCDI سوديك

13.06 1.01 1.43- 720,913 9,490,823 17.75 6.10 1.89% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.38 9.74 29.88- 23,384,053 76,519,336 5.60 2.40 1.72% 
 EFID ايديتا للصناعات الغذائية

9.32 -2.00 37.78- 30,255 283,795 19.99 7.76 1.49% 
مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 

6.40 2.56 18.68- 4,268,974 27,547,248 9.73 2.61 1.40% 
 ORWE النساجون الشرقيون للسجاد

5.79 1.22 45.17- 1,048,459 6,056,226 7.83 4.50 1.36% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.45 2.33 17.09- 26,980,657 39,037,160 2.54 0.79 1.26% 
 -لالستشارات الماليه القلعة 

 اسهم عادية
CCAP 

1.66 6.16 32.17- 40,550,040 66,887,480 2.87 0.81 1.12% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

6.65 3.74 25.95- 3,351,115 22,096,910 14.07 4.44 1.03% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.85 2.39 26.53- 3,790,413 14,446,041 6.16 2.38 0.85% 
 AUTO جى بى اوتو

2.56 0.32 30.43- 11,347,469 29,359,540 4.85 1.41 0.84% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.50 2.04 14.38- 12,860,847 32,118,062 3.45 2.13 0.73% 
 ORHD اوراسكوم للتنمية مصر

4.67 2.19 31.52- 1,306,177 6,113,258 7.92 2.01 0.67% 
 ESRS حديد عز

6.23 1.63 40.15- 6,971,920 43,469,380 13.11 4.06 0.66% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.47 -0.63 14.18- 49,920,190 23,561,216 0.75 0.28 0.63% 
البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 

11.05 -0.99 44.63 245,051 2,698,223 11.56 6.35 0.48% 
 IRON والصلب المصريةالحديد 

2.76 1.10 21.05 8,263,019 23,021,432 3.44 0.81 0.28% 
 DSCW دايس للمالبس الجاهزة

1.49 -2.48 14.57- 32,252,775 49,887,936 1.93 0.68 0.19% 
 BTFH بلتون المالية القابضة

2.75 -0.36 24.43 5,964,034 16,494,308 4.49 0.87 0.19% 

 لدوالرالسهم يتداول با* 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من حاثأب إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق

 المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا ييحتو
 شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا
 المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال من

 .تماًما محظور

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


