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من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية  بحوث عربية أون الينتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

ن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عننها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إ إستخدام  ا 
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

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

  
 التغير الفائدة/السعر معدالت الفائدةوالصرف و أسعار السلع

 
 التغير نقطة أساس مؤشرات سوق المال المحلية والعالمية

 %0.98 75.50 خام برنت )دوالر/ للبرميل(
 

EGX30 10,498.52 1.98% 

 %1 1,778.13 الذهب )دوالر/ لألوقية(
 

EGX70 EWI 2,598.96 3.34% 

 %0 665 سعر حديد التسليح دوالر/طن
 

EGX100 EWI 3,535.65 3.29% 

 %1.9 2,915 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 

TAMAYUZ 4,112.44 0% 

 %0 15.76 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(
 

S&P 500 4,370.50 0.63% 

 -- %8.25 إيداع
 

NASDQ 15,087.75 0.42% 

 -- %9.25 إقراض
 

Dow Jones 34,030.00 0.69% 

 البورصة المصرية، بورصة لندن للمعادن ورويترزالمصدر: البنك المركزي المصري، بلومبرج، 
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 شركات مدرجه بالبورصه المصرية
 األخبار العامه جولة

  "ر ، CNFN.CAاستحوذت شركة كونتكت كارز، التابعة لـ "كونتكت المالية"  .كونتكت كارز تستحوذ على منصة "سعَّ
المتخصصة في شراء وبيع السيارات الجديدة والمستعملة، على شركة "سعر" بالكامل، وهي منصة توفر تقنية تسعير السيارات 

 حسبما أعلنت كونتكت المالية، دون اإلفصاح عن قيمة الصفقة.إضافة إلى المزادات الخاصة بالتجار، 
منصة "سعر" تسمح للعمالء بتسعير وبيع وشراء السيارات المستعملة. تتيح المنصة تكنولوجيا تمكن أصحاب والجدير بالذكر، أن 

إنها ستعمل مع فريق "سعر" على السيارات المعروضة للبيع بتسعيرها مجانا وتساعدهم على تحديد أفضل سعر. وقالت كونتكت كارز 
 دمج التكنولوجيا التسعير والمزادات الخاصة باألخيرة في منصة كونتكت، إلى جانب إطالق خدمات جديدة لعمالئها.

 المال

 

  يقتنص إنشاء مركز تحكم كهرباء بالدلتا ” السويدي –هيتاشي “تحالف . وشركة “هيتاشي إيه بي بي باور جريدز“فاز تحالف ،
، بعقد إنشاء مركز تحكم كهرباء في SWDY.CA% للسويدي إليكتريك 99.9دي إليكتريك للتجارة والتوزيع المملوكة بنسبة السوي

منطقة الدلتا بالمنصورة. ويهدف مركز التحكم إلى تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء وكفاءتها، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية 
الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام إدارة الطاقة والتحكم ” هيتاشي“العقد، تمد شركة  االقتصادية واالستدامة. وبموجب هذا

 اإلشرافي إلدارة الشبكة، ويوفر ذلك النظام واجهة متطورة وتجربة استخدام تتيح المزيد من المعرفة بحالة الشبكة.
 المال

 

  أبرم البنك التجاري الدولي مصرCOMI.CA  5لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ” فيزا“صفقة تجارية جديدة مع شركة 
 .سنوات، بأدوات رقمية جديدة تساعد على توسيع خيارات الدفع المحلية والدولية وتحسينها، حسبما أفاد بيان أمس 

 المال
 

 جولة نتائج األعمال
 ال يوجد

 
 شركات غير مدرجه بالبورصه المصرية

 “تدرس إنشاء مستشفى بالعاصمة اإلدارية الجديدة ” أالميدا .  تدرس مجموعة أالميدا للرعاية الصحية إنشاء مستشفى جديد
سرير. وقال فهد خاطر، رئيس مجلس اإلدارة ومالك مجموعة  300أفدنة وبطاقة استيعابية تصل  7بالعاصمة اإلدارية على مساحة 
م االتفاق على التفاصيل النهائية للتنفيذ حتى اآلن. وأضاف أنه تمت معاينة األرض بالعاصمة اإلدارية أالميدا للرعاية الصحية إنه لم يت

مليار جنيه  1.3وجارى دراسة المشروع. وتابع أن المجموعة تخطط الفتتاح مستشفى السالم في القاهرة الجديدة باستثمارات تصل 
سريرا. أوضح أن أالميدا تستهدف االنتهاء من تطوير مستشفى السالم  150نحو الشهر المقبل وتصل الطاقة االستيعابية للمستشفى 

مستشفيات هي دار  4سرير باستثمارات تصل مليار جنيه. وقال إن أالميدا تضم  100الدولي بالمعادي خالل أسبوعين بعد إضافة 
 الجديدة. أكتوبر ومستشفى السالم الدولي في المعادي وفي القاهرة 6الفؤاد بمدينة نصر و 

 إنتربرايس
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 «السجائر»تتقدم بمقترحين لتعديل مزاد « جابان توباكو » . قال أنتونى سميث، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية للتبغ
هو  إنها تقدمت بمقترحين للحكومة المصرية حول تعديل آليات الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر، األول« جابان توباكو إنترناشيونال»

عن المنتجات التقليدية فى المزاد، والثانى يتمثل فى طرح رخص متعددة ذات « السجائر اإللكترونية»فصل منتجات الجيل الجديد 
طاقات إنتاجية مختلفة، من شأنها خلق حالة من المنافسة القوية بين الشركات العاملة فى السوق وعدم اقتصار األمر على شركة 

أن المفاوضات مع الجهات الحكومية بشأن الرخصة التزال مستمرة، حتى بعد إغالق باب تلقى  –ات له فى تصريح –وحيدة. وأكد 
 العروض، وطالبنا بمد فترة تلقيها حتى نهاية العام.

 المال
 

 “مليار جنيه  1.3بـ ” بورسعيد للحاويات“تقنص صفقة أصول ” مصر للتأمين . بتغطية أصول وممتلكات فازت شركة مصر للتأمين
شركات تأمين أخرى، هي الدلتا  4مليار جنيه، بعد منافسة مع  1.3شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بإجمالي مبالغ تأمين 

وقناة السويس والمهندس والمصرية للتأمين التكافلي. وتشمل التغطية التأمينية كالا من آالت والمعدات ومخاطر الحريق والسطو 
 وعطل وأجسام السفن.

 المال
 

 علي الصعيد القطاعي
  شركات التطوير العقاري قد تواجه تدقيقا تنظيميا أكثر صرامة قريبا . ،كشف خالد عباس، نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية

كل عميل حتى تسليم  مقترحات لضبط السوق العقارية، تشمل إصدار الشركات العقارية وثيقة تأمين لصالح 3عن دراسة الوزارة 
الوحدة بهدف الحفاظ على حقوقه ومنع عمليات التالعب، ودراسة الحد األدنى لنسب التنفيذ في كل مشروع. وأضاف أن المقترح 
الثالث يتمثل في إلزام المطورين بعمل حساب بنكي لكل مشروع على حدة، على أن يكون هناك مراجع مالي سواء من هيئة الرقابة 

البنك المركزي، لتقديم تقرير ربع سنوي، للتأكد من أوجه الصرف، وتطابق عمليات السحب مع نسب التنفيذ الخاصة بكل المالية أو 
ا استمرار المناقشات للخروج بصيغة نهائية تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمطورين وكذلك العمالء.   مشروع، مؤكدا

 المال
 

 «بإلغاء قرار خفض إنتاج شركات األسمنت « حماية المنافسة»لمطالبة تجتمع « مواد البناء.  تعتزم الشعبة العامة لمواد البناء
باالتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماع نهاية سبتمبر الجارى لمطالبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بإلغاء 

جنيه فى الطن خالل  200ض إنتاجها، إذ تسبب ذلك القرار فى قفزة أسعار األسمنت بقيمة العمل بقرار السماح لشركات األسمنت بخف
شهرين فقط. كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية قد أعلن فى يوليو الماضى عن موافقته على تخفيض استخدام 

ا من شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرية، فى ا 23الطاقة اإلنتاجية فى   15ستجابة لطلبها، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا
، إن قرار حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر منتصف «المال»يوليو، ولمدة عام. وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة لـ

تاجية تسبب فى ارتفاعات متالحقة شركة أسمنت بخفض استخدام طاقتها اإلن 23يوليو الماضي، الخاص بموافقة الجهاز على طلب 
 فى أسعار األسمنت.

 البورصه
 

 أما علي صعيد اإلقتصاد المحلي والعالمي
  أشهر  8مليار دوالر في  4.1% وتسجل 11.6إيرادات قناة السويس تنمو . حسم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف

، 2022ث أكد الوزير، أن تطبيق الضريبة في موعده مطلع العام المقبل النهائي بشأن ضريبة األرباح الرأسمالية بالبورصة، حي
ا مرحلة أفضل مما  خاصة أن القانون صدر العام الماضي، كما طالب العاملون بالسوق. واعتبر وزير المالية أن سوق المال يعيش حاليا

ا إلى أن حصيلة ضريبة الدمغ ا. 70ة حالياا تسجل نحو كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا، الفتا  مليون جنيه شهريا
أن لدى الوزارة النية لطرح سندات خضراء في حدود مليار دوالر، خالل العام المالي الحالي، مضيفاا ” معيط“أضاف ومن جانب آخر، 

مجلس الوزراء ومع أن مصر مستمرة في وجودها باألسواق الدولية، لكن التوقيت والحجم مرتبطان بدراسات مختلفة والتشاور داخل 
 ”.رغم أن الفرصة ضعيفة“البنك المركزي وبنوك الطرح، فيما لم يستبعد طرح سندات بعمالت غير الدوالر واليورو 

 البورصه
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 أخبار أخري هامة
 مخاوف من تراجعت أسواق األسهم في آسيا وأوروبا والواليات المتحدة وسط : أزمة إيفرجراند تشعل عمليات بيع باألسواق العالمية

مليار دوالر قد تتخلف عن سداد فوائد مديونياتها  300أن شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند التي لديها ديون بأكثر من 
 للدائنين ولشركات األخرى.

ا بعد أن تكبدت األسهم األمريكية أكبر خسائر يومية لها في أربعة أشهر. وعلى الرغم من تمكن األسواق من تعويض بعض خسائره
بنسبة  500اتجه المستثمرون للشراء في التعامالت المتأخرة لالستفادة من تراجع أسعار األسهم، هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 

%، وتراجع مؤشر 2.1%، كما هبط مؤشر ناسداك المركب ألسهم التكنولوجيا بنسبة 1.7% قبل أن يغلق على تراجع قدره 2.9
%. وفي بؤرة األزمة، أغلق مؤشر هانج سينج في هونج كونج عند أدنى مستوى له خالل عام 71.األوروبي بنسبة  600ستوكس 

% ليغلق عند أدنى 7تقريبا، فيما هوى مؤشر هانج سينج العقاري، الذي يضم عددا من شركات التطوير العقاري الكبرى، بحوالي 
%، في 10رج في بورصة هونج كونج منخفضا بأكثر من . وفي الوقت نفسه، هبط سهم إيفرجراند المد2016مستوى له منذ عام 

دوالر للسند. ولحسن الحظ كانت األسواق الصينية مغلقة  0.25حين انزلق سعر إحدى إصدارات السندات بالشركة دون مستوى 
 بمناسبة عطلة رسمية.
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 بحوث عربية أون الين إدارة 

 مصطفى شفيع
 أول مالي محلل

                                                               MShafie@arabeyaonline.com   
 

 األستاذ/ باسم أبو غنيمه
  رئيس قسم التحليل الفنى

bghanima@arabeyaonline.com 
 
 

   ريهام ياسر                             عمر حسين                 
 تداول المؤسساتمدير إدارة                                   تداول األفرادمدير إدارة           

OHussein@arabeyaonline.com                  RYasser@arabeyaonline.com           
 

 ليلي طارق                     معتز عشماوي                
           الفروع   –العضو المنتدب                                 العضو المنتدب                 

 MHassan@arabeyaonline.com             LTarek@arabeyaonline.com         
 
 

www.arabeyaonline.com   موقع الشركة اإللكتروني        
www.aolbeg.com   موقع الشركة الخاص بالتداول        
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