
 

 

 

 

  

 تقرير األخبار اليومي

 1 التحلٌل المالى | إدارة البحوث | لتداول االوراق المالٌة (   EAC)المصرٌة العربٌة ثمار 

للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشركة المصر

 .ات المهنٌةمصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌر

 

 0202ٌولٌو    19 االحد

 ||اخبار عامة 

o  96وهً أدنى عدد إصابات ٌومٌة منذ  - امس حالة إصابة جدٌدة بالفٌروس 365تسجٌل  :  وزارة الصحة 

حالة  1029، من بٌنها 54940حالة وفاة، لٌرتفع بذلك إجمالً الحاالت المسجلة فً البالد إلى  36و -ماٌو 

 .ماما وخرجت من مستشفٌات العزل والحجر الصحًحالة تعافت ت 04535وفاة، و

o  كما ، دملٌون جرعة من اللقاح الذي ٌطوره معهد جٌنر بجامعة أوكسفور 03مصر حجزت : الصحه وزٌرة

 "مداخله تلٌفزٌونٌه." ةأنها تسعى للحصول على ترخٌص لتصنٌعه محلٌا وتصدٌره إلى الدول األفرٌقٌ

o سكاى نٌوز."الخرطوم تعلن قمة أفرٌقٌة مصغرة الثالثاء المقبل حول سد النهضة" 

 || المحلىاخبار االقتصاد  

o البورصة."الحكومة تعتزم إنشاء المجلس األعلى للتخطٌط برئاسة رئٌس الجمهورٌة" 

o  91-كوفٌد"مدٌرة صندوق النقد الدولً تشٌد بجهود مصر للتغلب على تداعٌات وباء: " 

لحماٌة المواطنٌن " 96-كوفٌد"قالت جورجٌٌفا إن مصر تعاملت بمنتهى السرعة منذ بداٌة وباء 

كما أشارت إلى أن . حماٌة االقتصاد، وإن البنك المركزي نفذ سٌاسات نقدٌة مالئمةوبالتالً 

 0.5مصر أدركت مبكرا الحاجة إلى مساندة إضافٌة، وأنها حصلت على تموٌل طارىء بقٌمة 

 االستعدادملٌارات دوالر بموجب اتفاق  2ملٌارات دوالر من صندوق النقد الدولً، إلى جانب 

 "مقابله تلٌفزٌونٌه". تستخدم ذلك التموٌل بمنتهى الحكمةاالئتمانً، وأنها 

o  فى اطار مواجهه  "االستثمار األوروبً"ملٌار دوالر من أفرٌكسٌم بنك و 3.9مصر تحصل على تموٌالت بـ

 "انتربراٌز."تداعٌات فٌروس كورونا 

o شركات السٌاحة ٌطالبون البنك المركزي بإعادة النظر فً نسب االستفادة من المبادرة التً كان قد  أصحاب

 6وتنص المبادرة، والتً تبلغ قٌمتها  ."96-كوفٌد"أطلقها لمساندة القطاع فً مواجهة تداعٌات فٌروس 

من قٌمة التموٌل لسداد رواتب وأجور العاملٌن بشركات السٌاحة، % 52 ملٌارات جنٌه، على تخصٌص

المتبقٌة ال تكفً لتموٌل مصروفات الصٌانة والتشغٌل % 92فٌما ٌرى أصحاب شركات السٌاحة أن نسبة الـ 

 "الشروق." ماألساسٌة لمنشآته

o ا صٌاغة برنامج جدٌد للمساندة التصدٌرٌة :وزٌرة التجارة والصناعة ًٌ بالتنسٌق والتعاون مع  ٌجرى حال

 "البورصة".كافة القطاعات التصدٌرٌة المستفٌد

 ||اخبار الشركات  

o ًالبنك األهلً  -«أمان هولدٌنج»لالستحواذ على حصة بـ« راٌة القابضة»ٌتقدم بعرض لـ « المصري األهل

 "المال." "القابضة أمان"ٌستهدف حصة أقلٌة بـ 

o ضةابلقل عهابت كةشرب ئٌةلنهاا بالمراحلفحة كورونا فً مصر إنتاج العقار الروسً لمكا: ٌرة الصحة وز 

 "المال." اصخ اعقطة ركش و ٌهدوالل

o  المال." أول عملٌة صكوكإصدار « ثروة للتروٌج»عامر جروب تدرس مع" 



 

 

 

 

  

 تقرير األخبار اليومي

 2 التحلٌل المالى | إدارة البحوث | لتداول االوراق المالٌة (   EAC)المصرٌة العربٌة ثمار 

للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشركة المصر

 .ات المهنٌةمصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌر

 

o «المال".ملٌارات جنٌه بنهاٌة العام 6إلى  «تموٌل القابضة»تعتزم رفع محفظة « ابتكار" 

o  وقالت الشركة ف) وع الخط السابععروض أمرٌكٌة وإنجلٌزٌة وصٌنٌة لمشر 3مصر لأللومنٌوم تتلقى ً 

ٌكتل األمرٌكٌة وكً هوم اإلنجلٌزٌة وتشالٌكو إنه تم الفض الفنً الٌوم فً وجود الشركات المتقدمة وهً ب

 "مباشر"..الصٌنٌة

o 50.2مقارنة بصافى ربح قدره  أشهر 6مالٌٌن جنٌه فً  923بؤرباحها إلى تقفز « القاهرة لالستثمار 

 "المال" .0296ملٌون جنٌه خالل الفترة المقارنة من 

o ًالرقابة المالٌة تطلب تعدٌل القٌمة العادلة لسهم الوفاء لالستثمار السٌاح  

الهٌئة العامة للرقابة المالٌة، تعدٌل دراسة القٌمة العادلة لسهم شركة الوفاء لالستثمار  طلبت

السٌاحً والمعدة بواسطة شركة سولٌوشن لالستشارات المالٌة فً األوراق المالٌة، حتى 

لسنة  9تتوافق مع معاٌٌر التقٌٌم المالً للمنشؤت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهٌئة رقم 

الغرض من إعداد راسة القٌمة العادلة لشركة المصرٌة لتطوٌر صناعة البناء المعدة .0294

بواسطة شركة كاسل لالستشارت المالٌة، هو زٌادة رأسمال الشركة النقدٌة والجاري تنفٌذها 

وأوضحت الهٌئة، أنه  - السٌاحٌةتثمار ولٌست لغرض االستحواذ على أسهم شركة الوفاء لالس

تم إرسال مجموعة من المالحظات على دراسة القٌمة العادلة لشركة المصرٌة لتطوٌر صناعة 

 "البورصة".البناء، إلى المستشار المالً المستقل

o ًمباشر." نركز حالٌاً على النشاط العقاري دون األدوٌة: االتحاد الصٌدل" 

o 5 مباشر." مجنٌه للسه 0...5بواقع  نهاٌة الحق فً كوبون العز للسٌرامٌك.. أغسطس" 

o «للطرح فى البورصة وزٌادة رأسمالها إلى ملٌار جنٌه« كابٌتال رٌنٌسانس»قد مع تتعا« جالٌنا القابضة 

 "المال."

 ||خبار عالمٌة أ

o ًمواقع اخبارٌة." مسإولو المالٌة بمجموعة العشرٌن ٌتعهدون بالمزٌد من الدعم لالقتصاد العالم" 

o  المال." بدعم من دراسة فرص ضخ المحفزات ٌصعد الجمعة 055مإشر ستاندر اند بورز" 

o المال."ر نتائج قمة االتحاد األوروبًتظامعة وسط اناألسهم األوروبٌة تستقر الج" 

 

 

 


