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قرارات  إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أيةتم إعداد هذا التقرير بواسطة 

ة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيج
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع 
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 أسعار السلع و الصرف و معدالت الفائدة.  

  

 التغير نقطة أساس مؤشرات سوق المال المحلية والعالمية   التغير السعر/الفائدة   أسعار السلع، والصرف و معدالت الفائدة

 EGX30 11,028.06 0.06%   %4.20 41.22 خام برنت )دوالر/ للبرميل(
 EGX70 EWI 1,871.15 0.13%  %0.23 1,959.61 الذهب )دوالر/ لألوقية(

 EGX100 EWI 2747.84 0.06%   %0.87 455 سعر حديد التسليح دوالر/طن
 NileX 967.24 0.55%  %1.03 1,767 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 S&P 500 3,407.50 0.07%   -- 15.80 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(

 NASDQ 11,476 0.10%  -- %9.25 إيداع
 Dow Jones 28,047 0.07%   -- %10.25 إقراض

 البورصة المصرية، بورصة لندن للمعادن ورويترزالمصدر: البنك المركزي المصري، بلومبرج، 
 

     .أخبار الشركات والمؤسسات 

     .أخبار القطاعات 

     .أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 
 

 أخبار الشركات والمؤسسات 
  2020% من بنك االستثمار العربي قبل نهاية 76االستحواذ على صندوق مصر السيادي وهيرميس يعتزمان إتمام صفقة  .

يعتزمان إتمام  (HRHO.CA)الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان أن صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس  قال
مليارات جنيه، وقال سليمان  5إلى عبر زيادة رأس المال  2020% من بنك االستثمار العربي قبل نهاية 76صفقة االستحواذ على 

 إن زيادة رأس المال المدفوع والمصدر للبنك سيؤدي إلى توافقه مع متطلبات رأس المال التي اشترطها قانون البنوك الجديد.
 المال

  من وحدته المصرية 100البنك األهلي المتحد البحريني يسعى لالستحواذ على %. لية، في بيان أعلنت الهيئة العامة للرقابة الما
% من أسهم 100% من البنك األهلي المتحد مصر )مكملة لنسبة 14.52أصدرته، الموافقة على تقديم عرض شراء اختياري لـ 

البنك(، مقدم من البنك األهلي المتحد البحريني وشركة "مصر استراتيجيا" )والتي نعتقد أنها شركة تابعة تأسست لغرض الصفقة(. 
 مليار جنيه. 1.29جنيه، بإجمالي نحو  29.78م في العرض بـ وجرى تقدير سعر السه

 إنتربرايز

  شركات أسمنت من مصر بحلول العام المقبل بسبب تخمة المعروض  6أو  5الفارج تتوقع خروج . توقع سولومون بومجارتنر
مصر بحلول العام المقبل، إذا شركات بالقطاع من  6أو  5أفيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفارج مصر لألسمنت، أن تخرج 

 استمرت أزمة تخمة المعروض واستمر تراجع الطلب. 
 إنتربرايز

  مرات في النصف األول من العام  4ماريدايف تضاعف خسائرها أكثر من . أعلنت شركة الخدمات المالحية والبترولية
مليون  18األول من العام الجاري، ليسجل  أضعاف خالل النصف 4ارتفاع صافي خسائرها بأكثر من  (MOIL.CA))ماريدايف( 

مليون دوالر في الفترة المماثلة العام الماضي، وتراجعت إيرادات الشركة خالل النصف األول  3.6دوالر، مقارنة بصافي خسائر بلغ 
 .مليون دوالر في الفترة المقارنة قبل عام 35.9مليون دوالر، مقابل  24إلى 

 إنتربرايز
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  إيميكس انترناشيونال»يستجيبون لعرض شراء « ل لحليج األقطانالني»كبار مساهمى » . يعتزم كبار مساهمى شركة النيل
بقيادة، سمير تحسين عفيفى الذى « إيميكس انترناشيونال»االستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة  (NCGC.CA)لحليج األقطان 

، أن سعر الشراء فى العرض المقدم «البورصة»فى فى تصريحات لـ% من أسهم الشركة. وكشف المساهم سمير عفي9.94يمتلك نحو 
 .حالًيا مناسب ولن يضار أو يظلم أى من المساهمين

 إنتربرايز
 

  أخبار القطاعات 
  وزارة البترول إلعالن األسعار الجديدة للوقود من البنزين والسوالر . وزارة البترول إلعالن األسعار الجديدة للوقود من تستعد

البنزين والسوالر بعد أسبوعين من اآلن، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة المعنية لتحديد أسعار الوقود في األسبوع األول من شهر 
ة الثانية على التوالي بسبب احتمالية أكتوبر المقبل، وتوقع الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة تثبيت األسعار للمر 

 حدوث موجة ثانية للفيروس نهاية شهر سبتمبر، وهو ما يمنع اتخاذ أي قرار سواء بالخفض أو االرتفاع.
 إيكونومي بلس

  ونا مجموعه من البنوك تدرس إمكانية تمديد فترة تأجيل أقساط القروض بالنسبة للشركات التي ال تزال متأثرة بتداعيات جائحة كور
 . يدرس عدد من البنوك إمكانية تمديد فترة تأجيل أقساط القروض بالنسبة للشركات التي ال تزال متأثرة بتداعيات جائحة كورونا

ولم تتعافى حتى اآلن، وقال مصرفيون إنه في حالة إبداء العميل رغبته في تمديد أجال سداد األقساط المستحقة لفترة جديدة، فسوف 
 كل شركة ووضعها المالي والتأكد من عدم قدرتها على السداد واتخاذ قرار بشأنها.يتم دراسة حالة 

 إيكونومي بلس
  مليار جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين خالل شهرين  1.4الحكومة تصرف . ،قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

مليار جنيه خالل شهري يوليو وأغسطس من  1.4الحكومة سددت نحو خالل اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية، إن 
مليار جنيه سددتها الحكومة خالل العام المالي  5.7المستحقات المتأخرة للمصدرين بموجب برنامج رد األعباء التصديرية، إلى جانب 

 مليارات جنيه في أقل من عام. 7، أي ما يصل يزيد عن 2020/2019الماضي 
 إنتربرايز

 

 خبار اإلقتصاد المحلي والعالميأ 
  المركزى يقرر استمرار إلغاء الرسوم والعموالت الخاصة بعمليات السحب النقدي . قرر مجلس إدارة البنك المركزى استمرار إلغاء

كل المصروفات الرسوم والعموالت الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف اآللي، واستمرار إعفاء العمالء من 
مليون جنيه تمثل  50والعموالت الخاصة بكافة خدمات التحويالت البنكية بالجنيه، باإلضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 

 قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.
 إيكونومي بلس

 ة تخفضان توقعاتهما للطلب على النفط أوبك والوكالة الدولية للطاق . أعلنت منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة أنه من المتوقع
)مقارنة بتوقعات في  2020مليون برميل يوميا في  91.7مليون برميل يوميا ليصل إلى  8.4أن يتراجع الطلب على النفط بنحو 

مليون برميل يوميا، أي بانخفاض  9.5فتتوقع تراجعا أكبر يصل إلى  مليون برميل يوميا(. أما أوبك 8.1أغسطس بتراجع يبلغ 
 % مقارنة بالعام الماضي.9.5

 إنتربرايز
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 قســــــم البــــــحوث
 

                                                                   مصطفى شفيع األستاذ /                                                                     
                                                                                                   أول   محلل مالي                                                           

       MShafie@arabeyaonline.com        
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

/ ريهام ياسراألستاذة                      األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    
        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 
 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 
الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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