
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

12/08/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

  10,919.47  -0.17% -16.23%         882,373,056          435,823,615          298,471,074,519    (EGX 30مؤشر )

  1,935.65  1.13% -9.96%      1,158,980,352          551,233,679          367,552,385,687      (EGX 50مؤشر )

  1,638.17  1.48% 28.23%         553,259,904          229,774,764          171,195,414,954      (EGX 70مؤشر )

  2,507.99  0.00% 45.20%      1,435,633,024          665,598,379          442,328,855,010      (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

 أمريكانا مصر تقرر الشطب االختياري من البورصة ▪

 2020تتراجع هامشياً خالل النصف األول من أرباح دومتي  ▪

 2020في النصف األول من  %10أرباح عبور الند ترتفع  ▪

عوامل وراء تضاعف خسائر المجموعة المتكاملة خالل  4 ▪
 النصف األول

 مرات في النصف األول 3أرباح مصر لألسمنت قنا تتضاعف  ▪

 في النصف األول %9أرباح األلومنيوم العربية تتراجع  ▪

 صر تتحول للخسائر في النصف األولغاز م ▪

فى  %6.5يتوقع نمو االقتصاد المصرى ” النقد الدولى“ ▪
2021-2022  

مصر أصبحت تمتلك أعلى معدل فائدة حقيقى فى ”: بلومبرج“ ▪
 العالم 

ما هى السياسات المالية والنقدية التى ستطبقها مصر تحت  ▪
 اتفاقية االستعداد االئتمانى؟ 

وزير البترول: بدء مد شبكات الغاز الطبيعى لمنطقة شرق  ▪
 بورسعيد الصناعية 

أسعار المنتجين في الواليات المتحدة ترتفع بأكبر وتيرة منذ  ▪
2018  

 انيا تحسن مفاجئ لثقة المستثمرين في اقتصاد ألم ▪

 ترامب يدرس خفض ضريبة األرباح الرأسمالية ▪

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 115 67 4 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
86.66%

;  عرب 
5.83%

;  أجانب
7.51%

;  مؤسسات
29.00%

;  أفراد
70.99%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

 الشطب االختياري من البورصةأمريكانا مصر تقرر 

وافق مجلس إدارة شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، على 
شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطباً اختيارياً.وقالت الشركة 
في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، إن المجلس وافق على شراء أسهم 

ء المقدم من شركة المساهمين المعترضين بنفس سعر عرض الشرا
يوليو  28أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد، والذي تم تنفيذه في 

جنيه.ووافق المجلس على تفويض العضو  6.32الماضي البالغ قدره 
المنتدب في التوقيع نيابة عن الشركة للحصول على الموافقات، واتخاذ ما 

رصة المصرية وشراء يلزم من إجراءات لتنفيذ الشطب االختياري من البو
أسهم المساهمين المعترين على الشطب االختياري.ووافق المجلس على 

ً للمادة  من اإلجراءات التنفيذية لقواعد القيد  74اعتماد بيان اإلفصاح وفقا
بشأن السير في إجراءات الشطب االختياري.وأوضحت الشركة أن ذلك 

بضة على عدد يأتي في ضوء عرض الشراء المقدم من أمريكانا القا
بالمائة، ونتج عنه  9.65مليون سهم من أسهم الشركة تمثل نسبة  38.61

بالمائة.وأشارت إلى أن مقدم  9.129استحواذ أمريكانا القابضة على نسبة 
 90.068مليون سهم، تمثل  360.27العرض يمتلك قبل تنفيذ العرض 

قدم العرض بالمائة من أسهم رأسمال الشركة، ليصبح إجمالي ما يمتلكه م
بالمائة.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي  99.19في أسهم الشركة 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس  41.18خسائر بلغ 
مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام  72.09الماضي، مقابل 

 895.52الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة حيث سجلت 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من  936.2هاية مارس، مقابل مليون بن

 المصدر: مباشرالعام الماضي.

 2020أرباح دومتي تتراجع هامشياً خالل النصف األول من 

دومتي، -اظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الغذائية العربية
بالمائة على  3.7، تراجع أرباحها بنسبة 2020خالل النصف األول من 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم الثالثاء، أنها 
مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في  63.83حققت أرباحاً بلغت 

مليون جنيه في الفترة المقارنة  66.34يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، مع األخذ فى االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة 2019من 

مليار جنيه، مقابل مبيعات  1.4خالل النصف األول من العام الجاري إلى 
أساس مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.وعلى  1.3بلغت 

مليون جنيه، مقابل أرباح  31.73ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 
.وعلى مستوى 2019مليون جنيه في الربع الثاني من  37.4بلغت 

مليون جنيه  58.05األعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 
مليون جنيه  57.29بالنصف األول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

 10.وقالت الشركة إنها حققت نمواً بنسبة 2010المقارن من  بالنصف
بالمائة في المبيعات عن الربع الثاني بالرغم من التحديات التي واجهت 

 12السوق المصري والعالمي خالل هذه الفترة، بينما حققت نمواً بنسبة 
بالمائة في النصف األول.وحققت الشركة خالل الربع األول من العام 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية  32.1صافي ربح بلغ الجاري، 
مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من  28.8مارس الماضي، مقابل 

 2020.وارتفعت مبيعات الشركة خالل الثالثة أشهر األولى من 2019
مليون  654.8مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  744.8حيث سجلت 

 المصدر: مباشر العام الماضي. جنيه خالل نفس الربع من

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

  18.52   2.56  العربية لحليج األقطان

  10.00   6.82  القابضة لالستثمارات الماليةبى بى اى 

  10.00   3.19  ايه تي ليس
  9.97   12.02  دلتا للطباعة والتغليف

  9.94   0.89  كابو

 

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

 -7.89   8.52  العربية الستصالح االراضي

 -7.89   10.51  الستصالح األراضيالعامة 

 -5.32   21.55  الدلتا للتامين

 -5.30   5.00  روبكس

 -4.81   6.33  دلتا لالنشاء والتعمير

  

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

  2.56   105,439,624  العربية لحليج األقطان
  0.52   99,036,488  لالستثمار القابضةاوراسكوم 

  1.52   74,667,408  بالم هيلز
  4.19   74,621,032  سي اي كابيتال القابضة

  3.11   73,099,816  الحديد والصلب المصرية

 

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

  0.52   199,320,778  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.52   49,449,152  بالم هيلز
  2.56   42,769,670  العربية لحليج األقطان

  1.53   39,589,392  دايس
  0.37   30,697,963  العربية لالستثمارات

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 2020في النصف األول من  %10أرباح عبور الند ترتفع 

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة عبور الند للصناعات الغذائية، عن 
 10.04النصف األول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 

لبورصة مصر، بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان 
مليون جنيه منذ بداية  140.05اليوم الثالثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل  127.26يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 
نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في اإلعتبار حقوق األقلية.وبلغت 

مليار  1.248عام الجاري مبيعات الشركة خالل الستة أشهر األولى من ال
مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام  1.187جنيه بنهاية يونيو، مقابل 

الماضي.وعن القوائم المستقلة النصفية، ارتفعت أرباح الشركة حيث 
مليون جنيه خالل نفس  126.85مليون جنيه، مقابل  140.05سجلت 

العام الجاري، .وحققت الشركة خالل الربع األول من 2019الفترة من 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس  68.05صافي ربح بلغ 
مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام  53الماضي، مقابل 

الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة 
يون جنيه مل 582.83خالل الثالثة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس الربع من العام  575.82بنهاية مارس، مقابل 
الماضي.وبشأن القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل 

مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  68.08لتسجل  2020الربع األول من 
 باشرالمصدر: م مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 52.88

 مرات في النصف األول 3أرباح مصر لألسمنت قنا تتضاعف 

قنا ، خالل النصف األول  -أظهرت القوائم المالية لشركة مصر لألسمنت
بالمائة على أساس  330من العام الجاري ارتفاع أرباحها بنسبة 

سنوي.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، إنها حققت 
مليون  14.69مليون جنيه، مقابل  63.25ل الفترة بلغ صافي أرباح خال

جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 
 1.35األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل النصف األول لتصل إلى 

مليار جنيه خالل نفس الفترة من  1.52مليار جنيه، مقارنة بـ 
المستقلة; ارتفعت األرباح خالل النصف  .وعلى مستوى األعمال2019

 8.098مليون جنيه، مقابل  42.15األول من العام الجاري لتصل إلى 
مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.وحققت الشركة خالل 

مليون جنيه صافي أرباح مجمعة،  47الربع األول من العام الجاري، 
من العام الماضي.وبلغ صافي مليون جنيه عن ذات الفترة  12مقابل 

مليون  795مليون جنيه، مقارنة بـ 816اإليرادات المجمعة للشركة نحو 
 المصدر: مباشر .2019جنيه عن نفس الفترة من عام 

 غاز مصر تتحول للخسائر في النصف األول

كشفت القوائم المالية لشركة غاز مصر، عن النصف األول من العام الجاري، 
الربحية إلى الخسارة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في تحول الشركة من 

مليون  43.4بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنها سجلت صافي خسارة بلغ 
 14.44جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 

خالل مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة 
مليار جنيه بنهاية يونيو،  1.43الستة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 

مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وحققت غاز مصر  1.57مقابل 
مليون جنيه في العام  37.76، خسائر بلغت 2020خالل الربع األول من 

السابق له.وتراجعت  مليون جنيه في العام 8.92الماضي، مقابل أرباح بقيمة 
مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  691.32إيرادات النشاط خالل الربع األول 

 المصدر: مباشر مليون جنيه في العام السابق له. 718

عوامل وراء تضاعف خسائر المجموعة المتكاملة خالل  4
 النصف األول

كشفت المؤشرات المالية لشركة المجموعة المتكاملة لألعمال 
الهندسية، عن النصف األول من العام الجاري، ارتفاع خسائرها 

بالمائة على أساس سنوي.وقالت الشركة في بيان  97بنسبة 
 2.96سجلت صافي خسائر بلغ لبورصة مصر اليوم الثالثاء، إنها 

 1.5مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 
مليون جنيه خسائر خالل الفترة المماثلة من العام 
الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الستة أشهر األولى من 

 6.97مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  1.22العام الجاري لتسجل 
نيه خالل الفترة المماثلة من العام الماضي.وأشارت مليون ج

الشركة، إلى انخفاض حجم األعمال نتيجة عدم وجود مشروعات 
جديدة، بسبب انتشار فيروس كورونا، ودراسة العديد من 
المشروعات وتقديم العروض الفنية والمالية مع عدم التوقيع حتى 

ولكن تم اآلن، والدخول في مفاوضات نهائية لعدة مشروعات 
تأجيلها، ووجود تكاليف عمليات المصروفات العمومية واإلدارية 
ثابتة.وحققت الشركة خالل الربع األول من العام الجاري، صافي 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس  1.87خسائر بلغ 
ألف جنيه خسائر خالل نفس الفترة من  588.31الماضي، مقابل 

إيرادات الشركة خالل الثالثة األشهر  العام الماضي.وتراجعت
ألف جنيه بنهاية مارس،  710.43األولى من العام الجاري لتسجل 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 3.57مقابل 

 المصدر: مباشر

 في النصف األول %9أرباح األلومنيوم العربية تتراجع 

ربية، خالل أظهرت المؤشرات المالية لشركة األلومنيوم الع
بالمائة على  8.8، تراجع أرباحها بنسبة 2020النصف األول من 

أساس سنوي.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم 
مليون جنيه خالل  3.912الثالثاء، إنها حققت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل  4.287الفترة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 
ابق له.وانخفضت ايرادات الشركة خالل نفس الفترة من العام الس
مليون جنيه  123.498لتصل إلى  2020النصف األول من عام 

مليون جنيه، خالل نفس الفترة من العام السابق  148.583مقابل 
، 2020له.وحققت الشركة خالل الربع األول من العام الجاري 

مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية  1.88صافي ربح بلغ 
مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الربع  2.2مارس الماضي، مقابل 

من العام الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة حيث 
مليون  78.3مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  72.36سجلت 

 المصدر: مباشر جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

  2022-2021فى  %6.5يتوقع نمو االقتصاد المصرى ” النقد الدولى“

توقع صندوق النقد الدولي أن يعاود الناتج المحلي االجمالي في مصر 
، مع بدء استعادة العالم 2022-2021خالل العام المالي  %6.5النمو إلى 

لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتالقاها خالل العام الجاري جراء 
المستجد.وأكد صندوق ” كورونا“التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس 

النقد الدولي، في تقرير له، أن قدرة مصر على الوفاء بالتزامتها الخارجية 
كافية، وأنه مع انحسار األزمة العالمية واستمرار استقرار االقتصاد 

إلى  الكلي، من المتوقع أن تؤدي التحسينات في الوضع المالي والخارجي
ضمان استمرار وصول مصر إلى األسواق والقدرة الكافية على 

من الناتج  %21.8السداد.كما توقع تراجع مستوى الدين الخارجي إلى 
.وشدد الصندوق على ضرورة 2022-2021المحلي اإلجمالي خالل 

مواصلة التقدم في اإلصالحات الهيكلية وذلك إلطالق إمكانات النمو 
لوقت الذي تعد اإلصالحات الهيكلية مثل تحسين األعلى في مصر، في ا

المنافسة وتسهيل التجارة ضرورية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص 
وستساعد في تعزيز الحوكمة.وأضاف أن هذه الجهود ستسهم في تقوية 
شبكات األمان االجتماعي وفي تعزيز رأس المال البشري واستثمارات 

وستساعد على تمهيد الطريق لتحقيق األعمال ورفع اإلنتاجية اإلجمالية، 
واستدامة نمو أعلى وأكثر شموال بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص 

” االستعداد االئتماني“العمل.وأوضح الصندوق أن المراجعة أداء البرنامج 
ستتم من خالل مراجعات نصف سنوية، على أن تكون المراجعة األولى 

لي في وقت مبكر من صباح .وأصدر صندوق النقد الدو2020في ديسمبر 
اليوم الثالثاء التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 

 ”.االستعداد االئتماني“مليار دوالر على مدار عام ضمن حزمة  5.2

   المصدر: جريدة البورصة

وزير البترول: بدء مد شبكات الغاز الطبيعى لمنطقة شرق بورسعيد 
 الصناعية 

المال، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد شهد المهندس طارق 
مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وذلك 
بين الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وشركة سيناء للغاز 
المنفذة للمشروع، حيث وقع العقد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، 

ور، رئيس شركة سيناء للغاز المنفذة للمشروع، وفق والمهندس محمود أن
ما نشرته صفحة مجلس الوزراء.وبموجب العقد سيتم البدء في تنفيذ 
المشروع من خالل شركة سيناء للغاز التي ستقوم بتنفيذ الشبكات 

كم و  35األرضية الرئيسية للغاز الطبيعي بالمنطقة بإجمالى أطوال 
و بالشبكة القومية للغاز الطبيعي والخط أعمال المأخذ من خط شركة جاسك

 80الرئيسي المغذي لمحطة تخفيض ضغط الغاز المقرر تنفيذها بسعة 
ألف متر مكعب غاز في الساعة. وأكد المهندس طارق المال، وزير 
البترول والثروة المعدنية، عقب توقيع العقد أن الغاز الطبيعي هو شريان 

والصناعي وجذب االستثمارات وزيادة تنمية ورافد مهم للنمو االقتصادي 
القيمة المضافة، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تمضي قدماً فى تعظيم 
االستفادة من الغاز لتحقيق رؤية الدولة في التنمية االقتصادية واإلجتماعية 
بشكل مستدام خاصة مع توافر موارده بشكل كبير.وأضاف المال أن 

ي لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية يأتي في مشروع توصيل الغاز الطبيع
إطار مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ محاور استراتيجية 
الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء والتي تعد تنمية منطقة شرق بورسعيد أحد 
ركائزها ودعم خطط التنمية واالستثمار من خالل التوسع في مد شبكات 

  

  مصر أصبحت تمتلك أعلى معدل فائدة حقيقى فى العالم”: بلومبرج“

إن تباطؤ التضخم فى مصر خالل شهر ” بلومبرج“قالت وكالة أنباء 
العالم.أضافت أن أرقام يوليو جعلها صاحبة أكبر معدل فائدة حقيقية فى 

التضخم جاءت أقل من نظرة المحللين الذين توقعوا زيادة معتدلة فى 
يوليو.وقالت بلومبرج إن أكثر من ربع المصريين وظائفهم ما بين 

من األسر إلى المواد الغذائية األرخص  %90فبراير ومايو، ولجأت 
للتكيف مع الظروف الجديدة، وخفضت الحكومة في وقت سابق 

وقعاتها للنمو للعام المالي الذي يبدأ في يوليو، ولكن عمق التباطؤ ت
سوف يعتمد على متى ينخفض معدل اإلصابات بالفيروس.وال يزال 
معدل التضخم السنوي دون النطاق األدنى المستهدف من قبل البنك 

، ومع ذلك، %3ناقص أو زائد  %9المركزي حتى نهاية العام عند 
آرائهم أن يترك ” بلومبرج“ين الذين استطلعت يتوقع أغلب االقتصادي

 %9.25المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية على الودائع عند 
أغسطس.وقالت الوكالة إن  13عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 

وهي األعلى بين  %5أسعار الفائدة المعدلة وفق التضخم تزيد على 
، وأضافت أن تركيز ”بلومبرج“اقتصاد رئيسي تتبعهم  50أكثر من 

صناع السياسة سوف ينصب على األرجح على اآلفاق العالمية غير 
األكيدة وسوف يحافظون على جاذبية األصول المصرية للمستثمرين 

المصدر: جريدة  األجانب بعدما عادت التدفقات الرأسمالية الداخلة في يونيو.

 البورصة

ستطبقها مصر تحت اتفاقية  ما هى السياسات المالية والنقدية التى
  االستعداد االئتمانى؟

قال صندوق النقد الدولى، إنَّ سياسات الحكومة المدفوعة من قبل 
اتفاقية االستعداد االئتمانى تهدف إلى الحفاظ على االستقرار 
االقتصادى بالتزامن مع مواصلة تحسين إدارة الدين وتحفيز نمو يقوده 

ى تقرير المراجعة لبرنامج القطاع الخاص.أضاف الصندوق ف
االستعداد االئتمانى الموقع مع مصر أن هناك تحدياً رئيسياً هو تصميم 
سياسات صحيحة فى بيئة عدم يقين مرتفع، لذلك فإن الهدف األكبر هو 
خلق توازن بين توفير محفزات قصيرة األجل ضرورية لتقليل أثر 

اكم اختالالت فى الجائحة على الناس واالقتصاد بالتزامن مع منع تر
ً للمادة  من االتفاقية فمصر ملتزمة على  13المدى المتوسط.ووفقا

المدى المتوسط باستعادة المسار النزولى للدين العام واستكمال جهودها 
من  %36فى احتواء وخفض االحتياجات التمويلية، التى تمثل حوالى 

ز الكلى، إلى الناتج المحلى اإلجمالى حالياً، تشمل أقساط الديون والعج
سنوات، وستتم مرجعة ذلك سنوياً.وقالت  5خالل  %30ما دون 

الحكومة إنها ستستعين بخبرات الصندوق والبنك الدولى فى ذلك 
الخصوص كلما استدعت الحاجة، وأنه جاٍر العمل على مقابلة متطلبات 
جعل الدين بالعملة المحلية قابل للتسوية عبر منصة يوروكلير، من 

لسوق المحلي لقطاع أكبر من المستثمرين األجانب ومن أجل فتح ا
.وذكرت الحكومة 2021المتوقع االنتهاء من ذلك فى الربع األول من 

أنها قادرة على تغطية االحتياجات التمويلية ولديها سجل قوى فى ذلك، 
خاصة أن وجود قطاع محلى قوى يخفض مخاطر إعادة تمديد 

السندات طويلة األجل خالل  القروض.ونوهت بأنه تمت زيادة حصة
العامين الماضيين بالتزامن مع اتجاه خفض الفائدة على الجنيه، 

من  %70وعودتها للمستويات الطبيعية، مؤكدة التزامها بأن يكون 
صافى الطروحات المحلية خالل العام الحالى من األوراق المالية ذات 



 

 

ر مهم للطاقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يكتسب الغاز الطبيعي كمصد
في هذا اإلطار بعداً قومياً مهماً يحتم ضرورة تضافر الجهود والتنسيق 
الكامل بين قطاع البترول والهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس 
لسرعة تنفيذ المشروع ووضع كافة الجهود واإلمكانيات من أجل إنجازه 

سي في ظل أهميته في استكمال البنية التحتية للمنطقة في وقت قيا
الصناعية.ومن جهته، أكد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة االقتصادية 
لقناة السويس، على أهمية االتفاقية واعتبارها خطوة جديدة ناجحة تضاف 
لمنطقة شرق بورسعيد بشكل خاص وللمنطقة االقتصادية عامة، مشيراً 

تتعاون مع شركة سيناء للغاز لسرعة اإلنتهاء من تنفيذ مد  إلى أن المنطقة
وتوصيل شبكات الغاز وملحقاتها بالتزامن مع علميات تجهيز منطقة شرق 
بورسعيد بالبنية التحتية واالنتهاء من عمليات تحسين التربة، وذلك ضمن 

والتي ستشهد تنفيذ مشروعات  2025-2020الخطة الخمسية للمنطقة 
قع، منوهاً على أن شركة المنطقة االقتصادية للمرافق هي على أرض الوا

استشاري المشروع والمسؤولة عن استالم األعمال وصيانتها وهو ما يعد 
أمراً محفزاً للمستثمر ويعطي المستثمر ثقة في جدية المنطقة في دعم 
االستثمار وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المستثمر. ومن المخطط مع 

يل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد أن تبدأ العمل بالغاز الطبيعي بدء تشغ
بشكل فوري مما يسهم في تحقيق التشغيل االقتصادي اآلمن، وتوفير 
مقومات تنافسية للمنطقة ودعم البعد االقتصادي من خالل استخدام الغاز 
الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وأقل تكلفة من المنتجات البترولية السائلة، 

فيرها ألوجه استخدامات أخرى لالستهالك المحلي.حضر مراسم وتو
التوقيع الدكتور مجدى جالل رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ) 
إيجاس( والكيميائي سعد هالل رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات 
واللواء محمد عبدالعزيز براية، نائب رئيس الهيئة، ووليد جمال الدين، 

تنفيذي للهيئة، والمهندس مجدي صالح، العضو المنتدب لشركة المدير ال
  المنطقة االقتصادية للمرافق.

شف أن نصيب اآلجال الطويلة الستكمال جهود زيادة آجال الديون.وك
العطاءات قصيرة األجل إلجمالى صافى الطروحات المحلية سيسجل 

بنهاية مارس.وقال الصندوق،  %30بنهاية سبتمبر المقبل، و 40%
إنه تم االتفاق على أن تكون السياسات النقدية مدفوعة بالبيانات 

 6واستهداف توقعات التضخم لتبقيه ضمن النطاق المستهدف ما بين 
.وأكد التزام السلطات 2020سط الربع األخير من فى متو %12و

بسعر الصرف المرن مع مراكمة االحتياطيات تدريجياً، بعدما 
مليار دوالر خالل مارس وأبريل، نتيجة خروج  9.5انخفضت 

األجانب من سوق الدين المحلي، وتطويع البنك المركزي االحتياطيات 
جة فى االحتياطيات الرسمية واحتياطيات أخرى بينها ودائع غير مدر

الرسمية يحتفظ بها لدى البنوك التجارية لتمويل خروج استثمارات 
المحافظ المالية.وأشار إلى أن السلطات أكدت ضرورة ذلك الفعل فى 
سياق التقلبات الحادة فى أسواق المال العالمية وللحفاظ على ثقة السوق 

حاد فى المحلى.وأدى خروج رؤوس األموال األجنبية إلى انخفاض 
صافى األصول األجنبية، ورغم االرتفاع فى سعر الصرف الحقيقى 
الفعال، لكن الوضع الخارجى لمصر تم تقييمه بأنه متسق إلى حد بعيد 
مع األساسات السليمة واالصالحات الهيكلية والسياسات المرغوبة التى 

، وأن التوقعات تشير إلى أن الصدمة الحالية 2016تم تطبيقها من 
فقط.وتعهدت السلطات بجعل سعر الصرف يعكس قوى السوق  مؤقتة

وأن يقتصر التدخل فقط على األوضاع التى تشهد اضطراباً قوياً فى 
أوضاع السوق، ومنذ مايو الماضى وحتى اعداد التقرير تراجع الجنيه 

.وتوقع صندوق النقد الدولى زيادة صافى %3أمام الدوالر حوالى 
، وفى ظل 2021رات دوالر حتى مارس مليا 3االحتياطيات بحوالى 

االنخفاض فى التدفقات والفجوة التمويلية الكبيرة، فإنَّ الزيادة على 
األرجح ستبدأ مطلع العام المقبل، لكن فى غضون ذلك سيبقى 

من مقياس صندوق النقد لكفاية  %110االحتياطى النقدى يعادل 
الصرف االحتياطيات الدولية فى االقتصادات التى تطبق سعر 

 المصدر: جريدة البورصةالمرن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

  2018أسعار المنتجين في الواليات المتحدة ترتفع بأكبر وتيرة منذ 

ارتفعت أسعار المنتجين في الواليات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات 
أواخر خالل الشهر الماضي، لتكون أكبر زيادة شهرية منذ 

.وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب اإلحصاءات األمريكي، يوم 2018
بالمائة خالل  0.6الثالثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 

 0.2يوليو/تموز الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً مقارنة مع انخفاض 
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار .بالمائة في الشهر السابق له

بالمائة خالل  0.3المنتجين في أكبر اقتصاد حول العالم سوف ترتفع بنحو 
وتعتبر وتيرة الزيادة في أسعار المنتجين األمريكيين المسجلة خالل .الشهر

ً للبيانات، فإن 2018الشهر الماضي هي األكبر منذ أكتوبر عام  .ووفقا
المائة خالل ب 0.8تكاليف إنتاج السلع في الواليات المتحدة ارتفعت بنحو 

بالمائة في الشهر السابق له.وبالنسبة  0.2الشهر الماضي مقابل زيادة 
بالمائة في الشهر المنقضي بعد  0.5ألسعار الخدمات، فسجلت زيادة 

بالمائة في الشهر السابق له.أما أسعار المنتجين بعد  0.3تراجع بنحو 
بالمائة خالل  0.3استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة والتجارة، فسجلت زيادة 

الشهر الماضي وهي نفس وتيرة االرتفاع المسجلة في الشهر السابق 
 0.4له.وعلى أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنتجين تراجع بنحو 

بالمائة خالل يوليو الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 
 12:35بحلول الساعة وبالمائة في يونيو السابق له. 0.8ومقابل انخفاض 

 0.5مساًء بتوقيت جرينتش، تراجع الدوالر األمريكي مقابل اليورو بنحو 
   المصدر: مباشر دوالر. 1.1794بالمائة مسجالً 

  تحسن مفاجئ لثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا

تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا بشكل مفاجئ خالل الشهر 
أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد الجاري، في مزيد من اإلشارات على 

يتعافى بسرعة أكبر من قيود فيروس كورونا.وكشفت بيانات صادرة عن 
مؤشر "زد.إيه.دبليو"، اليوم الثالثاء، أن مؤشر رصد ثقة المستثمرين في 

نقطة خالل أغسطس  71.5اقتصاد ألمانيا لمدة ستة أشهر قادمة صعد إلى 
اضي.وكانت تقديرات المحللين نقطة المسجلة في الشهر الم 59.3مقابل 

نقطة خالل الشهر الجاري.لكن  57تشير إلى أن المؤشر سيتراجع إلى 
تقييم المستثمرين للوضع االقتصادي في ألمانيا قد تدهور قليالً، حيث 

 81.3نقطة خالل الشهر الجاري إلى سالب  0.4انخفض المؤشر بنحو 
لسريع استمرت في نقطة.وأوضح المسح أن آمال التعافي االقتصادي ا

النمو لكن تقييم الموقف الحالي يشهد تحسناً بوتيرة بطيئة.ويتوقع الخبراء 
المستطلع أرائهم رؤية تعافياً بشكل عام وخاصًة في القطاعات المحلية، 
وفقاً للمسح.وعلى صعيد آخر، تحسنت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة 

 64لشهر ليصل إلى نقطة هذا ا 4.4اليورو ليرتفع المؤشر بنحو 
نقطة.بينما تراجع مؤشر تقييم الموقف االقتصادي الحالي لمنطقة اليورو 

صباحاً  11:20نقطة.وبحلول الساعة  89.8نقطة إلى سالب  1.1بنحو 
بالمائة  0.5بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة األمريكية بنحو 

 المصدر: مباشر دوالر. 1.1792مسجالً 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 7,613.00 1.02% السعودية

 DFMGI 2,104.00 0.31% دبي

 ADI 4,375.00 0.16% ابوظبي

 MARKET-IXP 1,999,843.40 -3.16% الكويت

 BSEX 1,307.47 0.58% البحرين

 GENERAL 9,524.00 1.12% قطر

 MASI 10,254.00 -0.16% المغرب

 TUN20 6,722.00 0.28% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 27,686.91 -0.38% أمريكا

 S&P 500  3,333.69 -0.80% أمريكا

 NASDAQ 10,782.82 -1.69% أمريكا

 FTSE 100  6,154.34 1.71% لندن

 DAX 12,946.89 2.04% أمانيا

 Nikkei 225  22,843.96 0.41% اليابان

 %0.44- 1,908.20 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.15 45.01 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.15 42.09 البرميل نايمكس )دوالر(

 ترامب يدرس خفض ضريبة األرباح الرأسمالية

خفض ضريبة األرباح قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه يدرس 
الرأسمالية بالواليات المتحدة وكذا تقليص ضرائب الدخل لألسر ذات 

لمساعدة االقتصاد األمريكي على التعافي من التداعيات الدخل المتوسط 
االقتصادية لوباء فيروس كورونا.وقال ترامب للصحفيين في البيت 

أيضا خفض ضريبة األرباح … ندرس”األبيض أمس االثنين 
وكذلك خفض ضريبة … لرأسمالية مما سيخلق المزيد من الوظائفا

 المصدر: حابى“.الدخل لألسر ذات الدخل المتوسط

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.7 0.7 غ.م. 118.2 %24.1 5.31 شراء 3,822.0 4.28

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %106.6 13.01 شراء 3,422.6 6.3 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.8 0.8 7.9 7.5 %19.0 9.16 شراء 240.3 7.70

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 26/08/2020 25/08/2020 سهم مجاني لكل سهم اصلى 0.166666666 بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع النقديقيمة  أسم الشركة
 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  رواد -رواد السياحة 

 26/08/2020 21/06/2020 جنيه مصرى 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  نوع الجمعية الشركة اليوم

 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
 االلكترونىعبر تقنية التصويت عن بعد من خالل تقنية التصويت 

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

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

 الجيزة –العجوزة  –بمركز اعداد القادة تقاطع شارعى سالم سالم و عبد العظيم راشد  غير عادية االقطانالنيل لحليج  24/08/2020

 القاهرة -عابدين  -ش الجمهورية  17بمقر نادي الشركة الكائن في  عادية مصر لالسواق الحرة 24/08/2020

 مينا فارم لألدوية و الصناعات الكيماوية 26/08/2020
المنطقة الصناعية  15/4القطعه  – 2Aبمقر مصانع الشركة بالعنوان ) المنطقه الصناعية  عاديةغير 

 محافظة الشرقية( –مدينة العاشر من رمضان  -

29/08/2020 
العامة الستصالح االراضي و التنمية و 

 التعمير

 عادية
 القاهرة –بمقر الشركة بشارع الفيوم دار السالم 

 الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 30/08/2020
 –عمارات رامو شارع عمر بن الخطاب من طريق النصر  12بمقر الشركة الكائن في  عادية

 مدينة نصر القاهرة

 ليسيكو مصر 31/08/2020
العوايد  –المحمودية محور  –بمقر الشركة الكائن طريق اسكندرية القاهرة الزراعى القديم  عادية

 االسكندرية عن طريق االنعقاد االلكترونى و التصويت عن بعد -المنتزة ثالث  –البحرية 

 

 



 

 

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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

سعر أعلى 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 ()مصر
COMI 

63.8 -1.13 23.15- 807,192 51,425,064 87.10 51.20 43.71% 
 EAST ايسترن كومباني -الشرقية 

12.70 4.70 18.49- 1,058,175 13,262,169 17.80 9.99 7.08% 
القابضة المصرية 

 *الكويتية
EKHO 

1.06 -0.84 19.39- 64,942 69,085 1.52 0.82 5.84% 
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 

13.94 -0.50 8.41- 1,870,792 26,011,364 20.60 6.54 4.40% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

6.22 0.32 23.87- 6,152,770 38,353,548 12.00 4.04 3.98% 
 CLHO مستشفي كليوباتراشركة 

5.14 3.84 14.76- 2,235,933 11,461,273 6.85 3.78 3.23% 
 SWDY السويدى اليكتريك

7.25 3.13 36.96- 9,238,736 66,374,844 15.17 5.24 2.98% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

13.17 0.61 30.91 1,341,588 17,543,818 14.92 7.40 2.81% 
 ISPH ابن سينا فارما

8.10 1.38 17.09- 1,303,906 10,598,813 11.15 5.99 2.40% 
القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

13.00 0.00 6.34- - - 14.00 9.16 2.36% 
 JUFO جهينة للصناعات الغذائية

7.25 -2.42 15.99- 640,185 4,691,424 10.10 5.13 2.32% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

27.15 0.63 37.59- 768,208 20,745,892 45.15 24.60 2.10% 
 OCDI سوديك

12.55 -4.20 5.28- 1,466,777 18,522,776 17.75 6.10 1.89% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.36 -0.88 30.29- 8,580,947 28,701,038 5.60 2.40 1.72% 
 EFID ايديتا للصناعات الغذائية

9.35 0.21 37.58- 30,771 286,804 19.99 7.76 1.49% 
مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 

6.38 -0.93 18.93- 5,761,256 36,203,056 9.73 2.61 1.40% 
 ORWE النساجون الشرقيون للسجاد

5.71 -0.52 45.93- 1,268,141 7,287,100 7.83 4.50 1.36% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.52 4.04 13.14- 49,449,152 74,667,408 2.54 0.79 1.26% 
 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 

1.65 1.66 32.42- 30,061,041 49,209,712 2.87 0.81 1.12% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

6.88 0.44 23.39- 1,066,976 7,356,239 14.07 4.44 1.03% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.96 3.39 24.43- 7,554,021 29,474,148 6.16 2.38 0.85% 
 AUTO جى بى اوتو

2.48 -0.16 32.61- 14,484,473 36,370,732 4.85 1.41 0.84% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.49 -0.80 14.73- 5,739,501 14,434,173 3.45 2.13 0.73% 
 ORHD اوراسكوم للتنمية مصر

4.64 -0.43 31.96- 469,198 2,189,108 7.92 2.01 0.67% 
 ESRS حديد عز

6.30 0.64 39.48- 4,937,674 31,147,862 13.11 4.06 0.66% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.52 9.81 6.36- 199,320,778 99,036,488 0.75 0.28 0.63% 
البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 

11.07 0.73 44.90 485,777 5,384,110 11.56 6.35 0.48% 
 IRON الحديد والصلب المصرية

3.11 6.87 36.40 23,254,401 73,099,816 3.44 0.81 0.28% 
 DSCW دايس للمالبس الجاهزة

1.53 3.45 12.57- 39,589,392 60,637,652 1.93 0.68 0.19% 
 BTFH بلتون المالية القابضة

2.89 5.86 30.77 16,820,912 47,827,564 4.49 0.87 0.19% 

 * 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 يستند
 في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث 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 يحتوي
 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
  


