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 البنك المركزي المصري و بلومبرج: المصدر

 اإلقتصاد الكلي 
 (سلبى% )85وارتفاع الواردات بنسبة   %5.5 بنسبة تراجع صادرات مصر البترولية : اإلحصاء 
 (سلبي)بداية من اليوم % 01سداد الضريبة بغرامة : رئيس الضرائب العقارية 
  إيجابى(البنوك المحلية ترتفع فى يوليو ودائع العمالت األجنبية لدي) 

 

 القطاعات 
 “(محايد)  تصدر ضوابط ممارسة نشاط صانع السوق” الرقابة المالية 
  (سلبي)مليون دوالر شهريًا  051إرتفاع قيمة حصة الشركاء األجانب بحقول البترول إلى 

 

 الشركات  
  (سلبي)تراجعات السوق تربك خطة طرح الشرقية للدخان 
  (محايد)ملف ثروة كابيتال للتأمين أمام رئيس الوزرراء للموافقة على هيكل الملكية 
 (إيجابي)ألف فدان بنجر حتى اآلن إلنتاج السكر المحلي في الموسم القادم  008التعاقد على زراعة : الدلتا للسكر 
 الجديد وتقترب من تجهيز خط إنتاج  راية القابضة لإلستثمارات المالية تبدأ تصنيع التوك توك والموتوسيكل بمصنعها

 (إيجابي)الغساالت 
 

 

 

 خام برنت ذهب سعر الصرف معدالت الفائدة

 للبرميل/ دوالر لألوقية/ دوالر مصرى/دوالر إيداع إقراض

17.75% 16.75% 17.95 1,880.00 21.50 

-- -- -- 0.05% 0.80% 
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 (سلبى% )85وارتفاع الواردات بنسبة   %5.5 بنسبة تراجع صادرات مصر البترولية : اإلحصاء 
، 8100مقارنة بالفترة المماثلة من عام ، 8102يوليو  –خالل الفترة من يناير % 5.5شهدت صادرات مصر البترولية تراجعًا بنسبة 

مليار دوالر لذات األشهر  1.39مليار دوالر، مقابل  1.35أشهر من العام الجارى  0حيث بلغت قيمة الصادرات البترولية خالل أول 
يوليو  –من يناير رتفاعًا خالل الفترة إوفى المقابل شهدت واردات مصر البترولية %. 5.5من العام الماضى محققة انخفاضا بنسبة 

مليار  8.2أشهر األولى من العام الجارى،  0، حيث بلغ إجمالى الواردات البترولية خالل الـ 8100، مقارنة بمثيلتها من عام 8102
 (اليوم السابع) .مليار دوالر إجمالى واردات مصر البترولية خالل األشهر المماثلة من العام الماضى 8.0دوالر مقابل 

 

 (سلبي)بداية من اليوم % 01سداد الضريبة بغرامة : ئب العقاريةرئيس الضرا 
اليوم الثالثاء تحصل إضافة  قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضريبة العقارية، إن الضريبة العقارية التي تسدد بداية من

جنيه ولم  0111على الوحدة السكنية  إذا كانت الضريبة المستحقة: "وأوضحت حسين، في تصريحات%. 01إلى نسبة غرامة تعادل 
". جنيها 0011جنيها، ليصبح المبلغ المستحق اإلجمالي المطلوب سداده  011أي % 01تسدد حتى مساء امس، يغرم المالك 

عرب . )أكتوبر الحالي 05يونيو الماضي وحتى  0وأكدت أنه ال نية لمد مهلة السداد من دون غرامات من جديد بعد فرضها منذ 
 (انسفاين

 

  إيجابى(ودائع العمالت األجنبية لدي البنوك المحلية ترتفع فى يوليو) 
من إجمالي الودائع لدى البنوك % 88.32كشف البنك المركزي أن ودائع العمالت األجنبية لدي البنوك المحلية إرتفعت إلى مستوى 

خالل % 5.3النمو في الودائع بالعمالت األجنبية بلغ وقال المركزي إن معدل .بنهاية يونيو% 88.02بنهاية يوليو الماضي، مقابل 
 (عرب فاينانس. )نموا حققته في يونيو% 8.8يوليو الماضي، مقابل 
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 “(محايد)  تصدر ضوابط ممارسة نشاط صانع السوق” الرقابة المالية 
جراءات الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة قررت هيئة الرقابة المالية تعديل   80شروط وا 

وقال الدكتور محمد  .من قانون سوق المال، فى إطار إضافة الهيئة آليات جديدة، والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية
ماليين جنيه نقدًا، وأن  01أس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عمران، رئيس الهيئة، إنَّ القرار إشترط أال يقل الحد األدنى لر 

من مساهمات الشركة فى شركات مرخص لها من الهيئة بالعمل فى أنشطة متصلة بمجال األوراق المالية، % 51يكون أكثر من 
ق بخلق طلبات وعروض ويقوم صانع السو .ماليين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة 01وتخصيص مبلغ نقدى ال يقل عن 

دائمة على الورقة المالية التى يصنع سوقها لزيادة السيولة على السهم، وخفض الفارق السعرى بين سعر الطلب وسعر العرض على 
الورقة، محققًا عائدًا من الهامش السعرى بين عمليات البيع والشراء، وتحدد الجهة المنظمة الحد األقصى الواجب اإللتزام به من 

من متوسط قيم التداول % 81أضاف أن تخصيص مبلغ نقدى ال يقل عن  .ب صانع السوق للهامش بين سعر الطلب والعرضجان
اليومية للورقة المالية التى تتم صناعة السوق لها، على أن تراجع البورصة هذه النسبة كل ربع سنة على األقل، ويجب أال تقل هذه 

ألف جنيه للورقة المالية  011نيه للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية، وعن ألف ج 851النسبة فى جميع األحوال عن 
ونصَّ القرار على فصل نشاط صانع السوق عن األنشطة األخرى التى تزاولها الشركة، على أن  .المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق لألوراق تمسك الشركة حسابات وسجالت مستقلة لكل نشاط صانع السوق لص
 (جريدة البورصة) .المالية التى تتم صناعة السوق لها

 
  (سلبي)مليون دوالر شهريًا  051إرتفاع قيمة حصة الشركاء األجانب بحقول البترول إلى 
مليون دوالر شهريًا، فى سبتمبر الماضى، مقارنة  051فاتورة حصة الشركاء األجانب فى إنتاج حقول البترول والغاز لنحو إرتفعت 

مليون فى يوليو الماضى، وذلك نتيجة زيادة سعر خام برنت وربط آبار جديدة على اإلنتاج، وتختلف هذه القيمة وفقًا لألسعار  011بـ
بوزارة البترول، إنَّ فاتورة حصة الشريك األجنبى فى حقول الزيت إرتفعت نتيجة تغير سعر برنت من وقال مصدر  .العالمية للنفط

وأشار إلى أن إتفاقيات تنمية حقول البترول تنص على  .دوالرًا حالياً  28دوالرًا للبرميل، خالل يوليو الماضى، لنحو  08متوسط 
وأوضح المصدر، أنَّ قيمة حصة الشركاء  .وفقًا ألسعار النفط عالمياً  حصول مصر على حصة الشريك األجنبى من الزيت الخام،

. «نورس، وشمال اإلسكندرية، وُظهر، وأتول»األجانب فى حقول الغاز إرتفعت نتيجة زيادة اإلنتاج من اآلبار الجديدة، فى حقول 
جريدة ) .رى، بعد توقف إستيراد شحنات الغاز المسالوتراجعت فاتورة اإلستيراد الشهرية للوقود والغاز الطبيعى بدءًا من أكتوبر الجا

 (البورصة

 

  (سلبي)تراجعات السوق تربك خطة طرح الشرقية للدخان 
يعقد هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، إجتماعًا مع ممثلى لجنة الطروحات الحكومية، وشركة إن آى كابيتال، مستشار 

، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة الشرقية (هيرميس)ر المجموعة المالية الحكومة لبرنامج الطروحات، وبنك استثما
من أسهم األخيرة فى البورصة، بعد التراجعات الكبيرة التى شهدها % 2.5؛ لحسم الموعد النهائى لطرح (EAST.CA)للدخان 
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وثروة كابيتال ( CIRA.CA)األسابيع الماضية مثل ما حدث في اكتتاب القاهرة لإلستثمار والتنمية السوق خالل 
(SRWA.CA .) وقال هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، األسبوع الماضى، إنَّ طرح الشرقية للدخان سينفذ خالل الفترة من

جريدة . )مع تراجع سعر السهم؛ التزامًا ببرنامج الطروحات الحكومية أكتوبر الجارى، والحكومة لن تتجه للتأجيل حتى 85إلى  80
 (البورصة

 

 

 

 

  (محايد)ملف ثروة كابيتال للتأمين أمام رئيس الوزرراء للموافقة على هيكل الملكية 
ور مصطفى مدبولي أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية ملف شركتي ثروة للتأمين بفرعيها الحياة والممتلكات لرئيس الوزراء الدكت

حيث يتوزع هيكل ملكية ثروة لتأمين الممتلكات %. 01للموافقة على هيكل الملكية خاصة مع وجود مساهم أجنبي يمتلك أكثر من 
فيما يتوزع هيكل ملكية ثروة لتأمين . للشركة التجارية المتحدة اللبنانية% 05و ( SRWA.CA)لشركة ثروة كابيتال % 25بنسبة 

ويبلغ رأس المال . ألحد المستثمرين األفراد% 5للشركة التجارية المتحدة اللبنانية و % 05لشركة ثروة كابيتل و % 80الحياة بنسبة 
جريدة . )مليون جنية للشركتين مدفوع منه النصف 811مليون جنية بإجمالي  51مليون جنية و المدفوع  011المصدر لكل شركة 

 (المال

 

 (إيجابي)ألف فدان بنجر حتى اآلن إلنتاج السكر المحلي في الموسم القادم  008عة التعاقد على زرا: الدلتا للسكر 
ألف فدان بنجر سكر حتى اآلن بنظام  008على التعاقد مع المزارعين على زراعة ( SUGR.CA)نجحت شركة الدلتا بنجر السكر 

 31ألف فدان وذلك مقابل التعاقد على  081الحالي وهي الزراعة التعاقدية من إجمالي المساحة المستهدف التعاقد عليها خالل العام 
ألف فدان بنجر سكر من المساحات  013كما أنه تم زراعة . ألف فدان 01ألف فدان في نفس الفترة العام الماضي بزيادة قدرها 

 (جريدة المال. )ألف فدان خالل نفس الفترة من العام الماضي 30المتعاقد عليها حتى اآلن مقابل زراعة 

 

  راية القابضة لإلستثمارات المالية تبدأ تصنيع التوك توك والموتوسيكل بمصنعها الجديد وتقترب من تجهيز خط إنتاج
 (إيجابي)الغساالت 
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الفعلى لمصنع إنتاج التوك نتاج عن بدء اإل  (RAYA.CA)أعلن رئيس شركة راية القابضة لإلستثمارات المالية 
مليون جنيه من إجمالى  011ستثمارات إوكانت شركة راية قد رصدت للمصنع . توك والموتوسيكل بالسوق المحلية ومن ثم تصديرها

" سامسونج "قتربت من تجهيز خط إنتاج لتصنيع غساالت إوأكد أن شركته قد . 8102مليون جنيه فى عام  511إستثمارات 
وأشار رئيس الشركة  .من الغسالة المصنعة% 21وأضاف أن نسبة المنتج المحلى ستكون   .مليون دوالر 8غت نحو ستثمارات بلإب

لرغبة الشركة فى التنفيذ على إدارة  8102قد تصل إلى نصف التى ضخت فى  8103ستثمارات أقل فى إإلى أن راية ستضخ 
كتين تابعتين راية للتجارة والتوزيع و راية لتكنولوجيا المعلومات فى وفى سياق متصل أضاف أن شركته تنوى طرح شر . اإلستثمارات

 (جريدة المال. )ستقرار األوضاع بالبورصةإحال  8103البورصة فى النصف الثانى لعام 
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 الشركة أرباح اإلعتبار في آخذا للسهم، العادلة القيمة يدرس والذي المالي للتحليل طبقا هي التوصية تلك بأن العلم برجاء. إستثمارية قرارات أية إتخاذ في التقرير هذا في الواردة

 .البورصة في اللحظي والعرض الطلب إال اإلعتبار في تأخذ ال والتي الفني التحليل توصية مع التوصية هذه تتعارض أن ويمكن الطويل المدى على

 

 
 
 
 

 قســــــم البــــــحوث

   مصطفي شفيع/ األستاذ                               عالء أحمد/األستاذ            سالي ميخائيل /ة األستاذ   

 محلل مالي                                  محلل مالي                                                         مدير ادارة البحوث

MShafie@arabeyaonline.com                   Aahmed@arabeyaonline.com      SMikhail@arabeyaonline.com  

 

امل ندا/ االستاذة   

 محلل مالي

ANada@arabeyaonline.com 

 

 

مايكل أرميا/ األستاذ  

قسم التحليل الفنى مدير   

MArmia@arabeyaonline.com 

 

عمر حسين/األستاذ                  ريهام ياسر/ األستاذة                        

إدارة مبيعات األفراد مدير            المــــؤسسات  إدارة مبيعات مدير                            

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

معتز عشماوي/ األستاذ               ليلي طارق      /األستاذة                   

الفروع             – العضو المنتدب                             العضو المنتدب  

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الجديد للشركة اإللكتروني موقعال  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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