
 

 

 

ول السنة التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
 
 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر )  التغيرمن ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %9.90 %1.35- 11,918.40 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %5.01- 1.21- 2,123.36 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %3.11- 0.86- 2,078.53 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %1.63- 1.07- 3,047.36 100ا

 ▼ %31.19 0.97- 1,375.07 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

رباح والقوائم الماليةمساهمو بنك الشركة المصرفية العربية يقرون توزيع  ▪
 
 ال

 مليون دولر 21.1من "الحفر الوطنية" بقيمة  %90"فيرتو القابضة" تستحوذ على  ▪

حمر  ▪
 
نشاء مسار جديد للكابالت بين البحر ال المصرية لالتصالت توقع عقدًا لإ

 والمتوسط

نتاج السجائر في السوق  ▪ صدار رخصة جديدة لإ "ايسترن كومباني" توضح موقفها من اإ
 ريةالمص

رباحها بنهاية الربع الرابع من  ▪
 
 2020العز للسيراميك ترتفع با

طلس لالستثمار تعتزم طرح شركة تابعة في "نايلكس" ▪
 
 ا

سعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خالل  ▪
 
 2021المركزي المصري يثبت ا

رباح البنوك المصرية في  58.9البنك المركزي:  ▪
 
 2020مليار جنيه ا

مليار جنيه لتنشيط حركة التجارة  1.6ر ميناء السلوم البرى بتكلفة وزير النقل: تطوي ▪
 الدولية

 بنك مورجان ستانلي يتيح استخدام بيتكوين لتنمية ثروات عمالئه بناًء على رغباتهم ▪

مريكا يخسر  ▪
 
نفاق على السفر 1.5اقتصاد ا  تريليون دولر بسبب تراجع الإ

 2021يونات دولر في تريل 10جائحة كورونا تكبد القتصاد العالمي  ▪

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 85 113 3 

  

 انواع المستثمرين 
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 ORAS -أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي -سهم االحد 

 

 من هي شركة اوراسكوم كونستراكشون في سطور؟

سست الشركة عام 2015هي شركة عامة مدرجة في ناسداك دبي منذ مارس  
 
تعمل في مجال المقاوالت  1950. تا

وسط وشمال إفريقيا.الصناعية والبنية التحتية 
 
ساسية: الرائدة في منطقة الشرق اال

 
سواق ال

 
وسط ال

 
منطقة الشرق اال

الف مشروع في مصر والجزائر والعراق .قامت  28وشمال إفريقيا.تعمل الشركة في مجاالت الطاقة ولها ما يزيد عن 
ول مشروع 

 
كبر موالت تجارية في مصر. LEED Platinumالشركة بعمل ا

 
كبر  في إفريقيا وا

 
حاليا تقوم الشركة  ببناء ا

ثري في العالم في مصر.
 
 متحف ا

 شركات :  3تمتلك اوراسكوم 

  Weitz مريكي. تعململيون دوالر  847: المشروعات تحت التنفيذ للشركة تقدر ب
 
مريكية في  ا

 
سواق اال

 
الشركة في اال

 المشاريع الصناعية والتجارية. 
 Contrack Wattsسواقمليون دوالر  163للشركة تقدر ب  : المشروعات تحت التنفيذ

 
مريكي. اال

 
ساسية: الواليات  ا

 
اال

وسط وشمال إفريقيا.تقوم بمشاريع البنية 
 
مريكية )بما في ذلك المطلة على المحيط الهادئ( والشرق اال

 
المتحدة اال
 التحتية.

 BESIX Group سا 4.5: المشروعات تحت التنفيذ للشركة تقدر ب
 
سواق اال

 
وسط مليار يورو اال

 
سية: منطقة الشرق اال

وروبا. تعملوشمال إفريقيا 
 
 الشركة في مشاريع البنية التحتية والبحرية والتجارية الراقية.  وا

داء المالي والتشغيلي
 
 القاء الضوء على ال

رباحتراجعت  
 
خر  ا

آ
شهر بنسبة  9الشركة ال

 
ساس سنوي لتصل إلى  %33.6ا

 
مليون  66.6مقارنة بالفترة المماثلة على ا

 مليون دوالر . 100.3دوالر مقابل 
 3 اليتنقسم المبيعات مليار دوالر . 2.29 مقابلدوالر ليار م2.44لتصل إلى  %6.9الشركة بنسبة  مبيعاتارتفعت  

وسط %38.1 امريكا ومن اجمالي المبيعات  %60.5 حوالي مصراقسام :تبلغ نسبة مبيعات 
 
 .%1.4 الشرق ال

مليار دوالر،المشاروعات تحت التنفيذ من حييث القطاعات تبلغ البنية  5.3 المشروعات تحت التنفيذتبلغ قيمة  
يون مل 208.9كما بلغ رصيد النقدية  . %6.4 - %31.1اما المشروعات التجارية والصناعية تبلغ  %62.2التحتية 

مريكي في 
 
مرة مقارنة بمضاعف  5.16.بعتبر السهم رخيص حيث يبلغ مضاعف ربحية الشركة 2020سبتمبر  30دوالر ا

 مرة . 17.85ربحية القطاع 

  اخر اخبار الشركة

وراسكوم لإلنشاءات من قبل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لبناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في  
 
تم اختيار ا

رض اك توبر  من  مدينة السادس
 
 300فدانًا، بما في ذلك  27فدان ومساحة بناء  37ويتضمن المركز مساحة ا

ك ثر من سرير،
 
 مريض سنويًا. 120,000سيتسع لمعالجة مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب ال

وراسكوم لإلنشاءات وسيمنز والمقاولون العرب، وقع مذكرة تفاهم مع  
 
ن تحالف شركة ا

 
علنت الشركة ا

 
الهيئة القومية ا

ول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر.إن االتفاقية تشمل نظام شبكة 
 
نفاق،لتصميم وبناء وتشغيل ا

 
لل

ول خط قطار فائق السرعة عبر  1000سكك حديدية على طول 
 
مليارات دوالر، ويربط  3كم بقيمة  460كم، يمتد ا

 لعاصمة اإلدارية، وسيكون قابًل لنقل البضائع.مدينة العين السخنة بمدينة العلمين، مرورًا با

 مقاوالت التشييد القطاع / الصناعة
 ORAS كود السهم

 91.61 السهم سعر

 116.8 عدد السهم

س المال
 
 116.8 را

س المال السوقي
 
 681.3 را

 %22.8 التداول الحر

 %78.1 تغير السعر منذ سنة 

 %9.35 السنةتغير السعر منذ بداية 

 5.16 مضاعف الربحية *

 1.07 مضاعف القيمة الدفترية *

 %20.7 العائد على حقوق المساهمين*
 شهر ارباح فعلية 12النسب محسوبة آلخر  

 EGX 30 rebasedمقابل  ORASسهم  

 

 
  

 هيكل مساهمي الشركة 

 

 

 

 

 التغير السنوي 9M 2019 9M 2020 2019 2018 2017 البند
 %6.9 2,443.30 2,285.30 3,184.00 3,013.50 3,678.70 المبيعات

 %10.1- 246.00 273.50 363.50 340.10 324.70 مجمل الربح
 %33.6- 66.60 100.30 165.70 137.70 106.70 صافي الربح

 نقطة موئية 0.4- %2.7 %4.4 %5.2 %4.6 %2.9 هامش صافي الربح

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –التقرير االسبوعي 
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 أخبارالشركات المقيدة

 مساهمو بنك الشركة المصرفية العربية يقرون توزيع األرباح والقوائم المالية

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية, على قائمة 
, طبقاً القتراح مجلس اإلدارة.وقالت الشركة في 2020توزيع األرباح عن عام 

اليوم, إن الجمعية صدقت على الميزانية والقوائم المالية, بيان لبورصة مصر 
. وحقق البنك خالل 2020وتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البمك مركزه المالي 

مليون دوالر خالل العام الماضي, مقابل  20.44العام الماضي, صافي ربح بلغ 
رادات مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق له.وتراجعت إي 11.1

مليون  495.47مليون دوالر, مقابل  399.2الفوائد خالل العام الماضي إلى 
 .2019دوالر خالل 

 21.1من "الحفر الوطنية" بقيمة  %90"فيرتو القابضة" تستحوذ على 
 مليون دوالر

قالت شركة فاروس لتدوال األوراق المالية، أن شركة فيرتو القابضة، استحوذت 

أسهم شركة الحفر الوطنية.وأوضحت الشركة في بيان بالمائة من  90على 

مليون سهم في رأسمال شركة الحفر  4.5لبورصة مصر، أن شركة فيرتو اشترت 

دوالر.وباع المساهم  4.69مليون دوالر، بمتوسط سعر  21.1الوطنية، بقيمة 

بالمائة  89أحمد رشاد محمد كامل حصته في رأسمال شركة الحفر الوطنية البالغة 

مليون سهم، بينما باع خالد أحمد رشاد كامل حصته في رأسمال  4.45دد بع

ألف سهم،وباع شريف أحمد رشاد كامل  25بالمائة بعدد  0.005الشركة البالغة 

ألف سهم.وحققت  25بالمائة بعدد  0.005حصته في رأسمال الشركة البالغة 

ألف دوالر  507.88، أرباحاً بلغت 2020الشركة خالل التسعة أشهر األولى من 

مليون  1.53خالل التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

.وبلغت إيرادات نشاط الشركة خالل فترة التسعة 2019دوالر بالفترة المقارنة من 

 2.66مليون دوالر، مقابل إيرادات بلغت  6.8أشهر األولى من العام الجاري 

 ة من العام الماضي.مليون دوالر بالفترة المقارن

المصرية لالتصاالت توقع عقداً إلنشاء مسار جديد للكابالت بين البحر األحمر 

 والمتوسط

وقعت الشركة المصرية لالتصاالت، مع هيئة قناة السويس، وبالتنسيق مع إدارة 

اإلشارة بالقوات المسلحة، عقداً إلنشاء مسار جديد لكابالت األلياف الضوئية 

نت بين البحر األحمر والبحر المتوسط عبر طريق لخدمات اإلنتر

المرشدين.وأوضح بيان لوزارة االتصاالت صادر اليوم الخميس، أنه وفقاً للتعاقد 

تتعاون الجهات الثالث لمد كابالت األلياف الضوئية من خالل طريق المرشدين 

 على قناة السويس لتوصيل شبكات البنية التحتية للشركة المصرية لالتصاالت

وإمرار الكابالت الدولية وإتاحة خدماتها، ضمن جهود تطوير البنية التحتية لشبكة 

االتصاالت الدولية التابعة للشركة المصرية لالتصاالت.وقال البيان، إن تلك 

الخطوة تأتي في إطار خطة الشركة المصرية لالتصاالت االستراتيجية لالستفادة 

أعلى درجات التامين، باإلضافة إلى كونه من مسار حرم قناة السويس الذي يتميز ب

أقصر مسارات الربط األرضي بين نقطتي اإلنزال بالسويس وبور سعيد.وأشار 

إلى أنه بذلك ينضم إلى مجموعة مسارات الشركة المصرية لالتصاالت لربط 

حركة االتصاالت الدولية بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وربط تلك المسارات 

ة التحتية الخاصة بالمصرية لالتصاالت. وتكوين شبكة ارضية متكاملة بشبكة البني

وعالية الكفاءة، بما يعزز مكانة مصر استراتيجيا كمركز رئيسي لعبور كابالت 

االتصاالت الدولية.ويهدف التعاقد إلى تدعيم المكانة الدولية لمصر كمعبر رئيسي 

وأوروبا، واالستفادة من الموقع  لحركة االتصاالت الدولية بين قارات آسيا وأفريقيا

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

  1.62   98،777،110  دايس

  0.32   95،819،674  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.54   44،546،162  ليفت سالب مصر
  0.55   41،104،423  العربية لالستثمارات

  0.30   34،966،941  اوراسكوم المالية القابضة

 

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

 -14.74   1.62  دايس
 -10.00   12.15  ايسترن كومباني

 -9.99   7.12  جولدن تكس
 -9.93   1.03  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -9.92   86.25  السعودية المصرية لالستثمار والتمويل
 

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

  1.62   171،690،992  دايس
  41.26   107،143،664  االسماعيلية الجديدة للتطوير

  60.96   85،830،760  البنك التجاري الدولي
  35.00   56،954،780  فوري

  10.16   30،305،086  إم تي أي
 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  1.62   98،777،110  دايس
  0.32   95،819،674  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.54   44،546،162  ليفت سالب مصر
  0.55   41،104،423  العربية لالستثمارات

  0.30   34،966،941  اوراسكوم المالية القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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الجغرافي الفريد لقناة السويس بإنشاء عدة مسارات أرضية مؤمنة عبر طريق 

المرشدين لتأكيد دور مصر التنموي والمحوري في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات. شهد التوقيع عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

هيئة قناة السويس، وطارق الظاهر مدير إدارة اإلشارة وأسامة ربيع رئيس 

بالقوات المسلحة، وذلك بحضور عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

للشركة المصرية لالتصاالت، ومحمد نصر الدين مساعد وزير االتصاالت للبنية 

اء بين مختلف المعلوماتية الدولية.ويأتي التعاقد في إطار التعاون االستراتيجي والبن

القطاعات الحيوية في الدولة، ويعد تتويجاً لبروتوكول التعاون المشترك الذي 

يجمع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قناة السويس، وإدارة 

اإلشارة بالقوات المسلحة والذى تم توقيعه أيضا خالل اللقاء.من جهته، أكد عمرو 

هذا المسار الجديد سيحقق نقلة نوعية وإضافة طلعت وزير االتصاالت، على أن 

لقوة مصر االستراتيجية ومركزها الدولي في منظومة الكابالت البحرية الدولية، 

بما يمثله كمسار ذهبى للبنية المعلوماتية الدولية. فيما أعرب أسامة ربيع رئيس 

احات هيئة قناة السويس، عن ثقته في أن يثمر هذا االتفاق الهام عن تحقيق نج

ملموسة على أرض الواقع تصب في صالح تدعيم المكانة الدولية لمصر في مجال 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.وشدد على أن هيئة قناة السويس ال تدخر جهدا 

نحو المشاركة الفعالة في أية مشروعات وطنية بالتعاون مع مختلف قطاعات 

ر  طارق الظاهر مدير إدارة اإلشارة الدولة لخدمة األهداف التنموية الطموحة.وأشا

بالقوات المسلحة، إلى الجهود المبذولة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات وهيئة قناة السويس، والشركة المصرية لالتصاالت إلتمام هذا 

البروتوكول الذي يأتي تكليال للتعاون الدؤوب بين األطراف الموقعة له.وقع التعاقد 

أبو الحسن رئيس إدارة االتصاالت ونظم المعلومات بهيئة قناة كل من هشام 

السويس، وسيف هللا منيب نائب الرئيس التنفيذي للمصرية لالتصاالت للدولي 

 والمشغلين؛ بحضور محمد أحمد سعيد من إدارة اإلشارة بالقوات المسلحة.

في "ايسترن كومباني" توضح موقفها من إصدار رخصة جديدة إلنتاج السجائر 

 السوق المصرية

ايسترن كومباني، على ما نشر بخصوص نية الحكومة  -علقت شركة الشرقية 

المصرية في إصدار رخصة جديدة إلنتاج السجائر فى السوق المصرية.وقالت 

الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن إصدار الرخص التشغيلية في الدولة هو 

التنمية الصناعية، وأنها ليست طرفاً حق أصيل للحكومة المصرية من خالل هيئة 

في هذا القرار، وال توجد لديها معلومات رسمية بخصوص القرار.وأضافت 

الشركة، أنها تدرس العديد من المشروعات االستثمارية الجديدة التي ستعزز 

مكانتها في مجال التدخين وبدائل التبغ.وارتفعت أرباح الشركة خالل الربع الثاني 

مليار  1.37بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ  19بنسبة  2021-2020من 

مليار جنيه، بارتفاع  4.21جنيه.وكانت إيرادات النشاط بلغت خالل الربع الثاني 
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 2020ترتفع بأرباحها بنهاية الربع الرابع من العز للسيراميك 

(, عن ECAPالجوهره ) -أعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين  
, والتي أظهرت تحقيق صافي ربح 2020المؤشرات المالية للربع الرابع من 

مليون جنيه عن نفس  10.42مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ  15.67بلغ 
وفق بيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية.كانت الفترة من العام السابق, 

, تكبد 30/06/2020الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية فى 
مليون  23.627مليون جنيه, مقابل صافي ربح بلغ  20.989صافي خسائر بلغ 

بة تغير جنيه, خالل الفترة المقابلة من العام المالي السابق للفترة المذكورة, بنس
.وأرجعت الشركة أسباب خسائر في بيان للبورصة المصرية, %189بلغت 

إلى االنخفاض الحاد في الطلب على العديد من السلع والخدمات, التي من بينها 
 السيراميك, نتيجة التأثيرات السلبية للموجة األولى من موجات كورونا.

 أطلس لالستثمار تعتزم طرح شركة تابعة في "نايلكس"

افق مجلس إدارة شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائية على تفويض و

العضو المنتدب للشركة في اتخاذ الالزم نحو التفاوض مع وكالء القيد وأحد 

الرعاة الرسميين ودراسة العروضة المقدمة منهم وذلك بشان طرح شركة أطلس 

وسطة.وقالت الشركة سيوة للتنمية الزاعية التابعة بسوق الشركات الصغيرة والمت

في بيان لبورصة مصر اليوم، إن العضو المنتدب اقترح طرح الشركة للتوسع 

والنمو، واالستفادة من المزايا المتعددة التي توفرها بورصة النيل رغبة في 

مساعدتها في النمو والتوسع وفقاً لشروط ميسرة وذات مرونة عالية.وقرر مجلس 

لتواصل مع المكتب االستشاري لعمل التصميمات اإلدارة تكليف العضو المنتدب ل

بالمائة من المساحة  50الالزمة بشأن إقامة مركز طبي متقدم على مساحة 

المخصصة للخدمات التجارية واإلدارية الواقعة على المساحة الكلية ألرض 

الشركة في مدينة الشيح زايد، لعرضها على جهاز مدينة الشيخ زايد والحصول 

ت الالزمة.وحققت أطلس لالستثمار والصناعات الغذائية خالل على الموافقا

ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر  586.1صافي خسارة بلغ  2020

.وبلغ نصيب 2019جنيه جنيه في  3455الماضي، مقابل صافي ربح بلغ نحو 

ألف جنيه خسارة في  613.47ألف جنيه خسارة مقابل   571.7الشركة األم، 

ألف جنيه خسارة خالل  14.38، بيما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة 2019

.وارتفعت إيرادات 2019ألف جنيه أرباح خالل  616.93، مقابل 2020

مليون جنيه  21.44مليون جنيه، مقابل  22.62، إلى 2020الشركة خالل عام 

باح .وعلى صعيد القوائم المالية غير المستقلة، تراجعت أر2019حققتها خالل 

ألف  193ألف جنيه، مقابل  142.01الشركة خالل العام الماضي حيث سجلت 

 .2019جنيه في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 2021المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خالل 

معدل الفائدة للمرة أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت 

الثانية على التوالي خالل العام الجاري.وأوضح البنك المركزي في بيان صادر، 

اليوم الخميس،  أنه قرر اإلبقاء على معدل الفائدة على اإليداع واإلقراض لليلة 

بالمائة على الترتيب، وسعر العائد على العملية الرئيسية  9.25و 8.25واحدة عند 

بالمائة لكل منهما.وكان البنك المركزي، قد  8.75ئتمان عند وسعر الخصم واال

تثبيت أسعار الفائدة خالل اجتماعه السابق في الرابع من فبراير الماضي عند نفس 

معدالتها الحالية.وذكر البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع 

بالمائة في  4.3 من 2021بالمائة في فبراير  4.5بشكل طفيف في الحضر إلى 

.وجاء االرتفاع في فبراير 2020بالمائة في ديسمبر  5.4يناير الماضي، مقابل 

مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة األساس، والذى عكس ارتفاع مساهمة السلع  2021

غير الغذائية، في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً، بعدما ساهم في 

مدفوعاً باستمرار تالشي صدمة  2021للتضخم في يناير  انخفاض المعدل السنوي

 3.6العرض ألسعار الطماطم.واستقر المعدل السنوي للتضخم األساسي عند 

.ويذكر أن "المركزي" خفض 2021بالمائة للشهر الثاني على التوالي في فبراير 

، وذلك ضمن حزمة إجراءات 2020بالمائة خالل عام  4أسعار الفائدة بنحو 

 المصدر:مباشرها المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .اتخذ

 2020مليار جنيه أرباح البنوك المصرية في  58.9البنك المركزي: 

كشف البنك المركزي المصري في تقرير المركز المالي اإلجمالي للبنوك، عن 

أن .ونوه في التقرير إلى 2020مليار جنيه صافي أرباح في عام  58.9تحقيقها 

مؤشرات قائمة الدخل التي تشمل صافي العائد والمصروفات واألرباح، تمت بناء 

على بيانات مؤقتة، عن الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر بالنسبة للبنوك التي 

ديسمبر، وعن الفترة من أول يوليو إلى نهاية ديسمبر،  31ينتهي عامها المالي في 

يونيو.وكشفت بيانات البنك  30ها المالي في بالنسبة للبنوك التي ينتهي عام

المركزي المصري عن تحقيق البنوك )بخالف البنك المركزي(، صافي عائد بلغ 

مليار جنيه، وبلغت  193.9مليار جنيه، وصافي إيرادات نشاط بلغ  161.87

مليار جنيه.ووفقا للبيانات الصادرة قبل قليل، بلغ  135إجمالي المصروفات 

مليار جنيه،  325.76تريليون جنيه، واالحتياطات  5.17ئع بالبنوك إجمالي الودا

 239مليار جنيه، والسندات والقروض طويلة األجل  162.27والمخصصات 

مليار جنيه.وعلى جانب األصول، بلغ  174.77مليار جنيه، ورؤوس األموال 

لية تريليون جنيه، ورصيد األوراق الما 2.49إجمالي اإلقراض والخصم للعمالء 

مليار  55.26تريليون جنيه، والنقدية  2.778واالستثمارات في أذون الخزانة 

مليار جنيه، واألرصدة لدى  924.78جنيه، واألرصدة لدي البنوك في مصر 

 المصدر: حابيمليار جنيه. 304.87البنوك في الخارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليار جنيه لتنشيط حركة  1.6وزير النقل: تطوير ميناء السلوم البرى بتكلفة 

 التجارة الدولية 

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة وضعت خطة جاري تنفيذها 

لتطوير كافة الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع والتي تتضمن تطوير 

مليار جنيه وزيادة مساحته  1.6طويراً شامالً بتكلفة تجاوزت ميناء السلوم البري ت

إلى الضعف الستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا.وأضاف الوزير 

أن ميناء السلوم سيكون بوابة عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا 

ث ال تستغرق عملية وجارى تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحي

الكشف إال دقائق معدودة.وأوضح أنه جارى أيضاً تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات 

العوجة  –أرقين البري  –إلكترونياً باالضافة إلى أنه تم تزويد موانىء ) قسطل البري 

البري ( بأحدث أجهزة الكشف على البضائع وجارى تنفيذ عملية تحصيل تكلفة 

لموانئ إلكترونياً.وأشار إلى أن الوزارة وضعت مخخط شامل إلنشاء الخدمات بهذه ا

ميناء جاف ومركز لوجيستي علي مستوي جمهورية مصر العربية فى مدن  13

دمياط الجديدة  –برج العرب الجديدة  –العاشر من رمضان  –السادس من أكتوبر “

 –قسطل  –وم السل –الطور  –السادات  –سوهاج الجديدة  –بني سويف الجديدة  –

، لربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط بهدف تيسير حركة ”أرقين

التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل 

مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة األعمال وخاصة فيما 

ر الحدود.وفي سياق متصل قال وزير النقل إنه فى مجال يتعلق بمؤشر التجارة عب

النقل البحرى قامت الوزارة بتنفيذ عدد من اإلجراءات بالموانئ البحرية للمساهمة 

فى تسيير حركة التجارة حيث جارى نهو مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة 

إنشاء المراكز لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية كما تم تنفيذ أعمال 

اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية وجارى تنفيذ نظام معلومات مركزي عن 

البضائع.وقال إن هذه المنظومة تقوم علي تطبيق بعض اإلجراءات مثل تبادل 

المعلومات التجارية مع المشغلين اإلقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية ،تنفيذ 

جارة العابرة للحدود، إجراءات المعالجة قبل الوصول ) منظومة إدارة المخاطر للت

( وكذلك المشغلين اإلقتصاديين المعتمدين ) القائمة  ACIالتسجيل المسبق للشحنات 

البيضاء للمستوردين ( وفي هذا الصدد تم وضع خطه لتطبيق نظام المعلومات 

بميناء اإلسكندرية  المتكامل بالموانئ التجارية.وأضاف أنه تم البدء بتفعيل المنظومة

وذلك كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية علي كافة 

الموانئ المصرية مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة علي إجراءات اإلستيراد 

 والتصدير بميناء اإلسكندرية.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

استخدام بيتكوين لتنمية ثروات عمالئه بناًء على بنك مورجان ستانلي يتيح 
 رغباتهم

أصبح مورجان ستانلي أول بنك أمريكي كبير يتيح عملة بِتكوين لعمالء إدارة 
الثروات لديه.وأبلغ البنك مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية أنه سيسمح 

سي, نقال  صناديق تتيح تملك بِتكوين, حسبما أوردته سي إن بي 3باالستثمار في 
عن مصادر قالت إنها مطلعة اطالعا مباشرا.جاء ذلك بعد طلب عمالء إمكانية 

 61االنكشاف على العملة المشفرة.كانت بِتكوين قفزت إلى مستوى قياسي عند 
دوالر يوم السبت, لكنها تراجعت منذ ذلك الحين مع قيام  781.83ألفا و

عن خطط هندية لحظر العمالت المستثمرين بالبيع لجني األرباح وبفعل أنباء 
المشفرة.وتكتسب العملة المشفرة قبوال عاما في اآلونة األخيرة, مع مراهنة 
شركات مثل تسال عليها.وفي الشهر الماضي, أقام بنك نيويورك ميلون وحدة 
جديدة لمساعدة العمالء في االحتفاظ باألصول الرقمية والتعامل عليها.ووفقا 

ن االستثمار في الصناديق سيقتصر على من يملكون لتقرير سي.إن.بي.سي, فإ
ماليين دوالر على األقل  5أصوال ال تقل عن مليوني دوالر لدى البنك, تزيد إلى 

في حالة شركات االستثمار. وُيشترط في كلتا الحالتين أال يقل عمر الحساب 
 المصدر: أموال الغدأشهر. 6المفتوح مع البنك عن 

 تريليون دوالر بسبب تراجع اإلنفاق على السفر 1.5اقتصاد أمريكا يخسر 

, %42أفاد تقرير من اتحاد شركات أن إنفاق األميركيين على السفر تهاوى بنسبة 
, وسط قيود على تنقالت األفراد والشركات 2020مليار دوالر, في  492أو 

 5.6.وقال اتحاد شركات السفر األميركية إن القطاع فقد 19-الحتواء تفشي كوفيد
مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة العام الماضي, وإن تراجع حركة السفر قلص 

تريليون في  2.6تريليون دوالر من  1.5الناتج االقتصادي اإلجمالي إلى 
.كما هوت إيرادات الضرائب األميركية المحصلة من المسافرين بمقدار 2019

ومديره التنفيذي  .وأوضح روجر داو رئيس االتحاد2020مليار دوالر في  57
أنه في حين أشاع التقدم التدريجي للتطعيم األمل حيال انتعاش قد يكون في األفق, 
فمازال من غير الواضح متى سينهض الطلب على السفر نهوضا كامال دون 
دعم.ومع تطعيم ماليين األميركيين وإعادة فتح وجهات السفر, يبدي القطاع تفاؤال 

ع.وقالت ديزني اليوم إنه سيعاد فتح حدائقها الترفيهية بأن يعود الطلب خالل الربي
أبريل.وفي العام الماضي, هوت حركة النقل الجوي للركاب  30في كاليفورنيا 

, في حين قلل 1984إلى أدنى مستوياتها منذ  %60.1بالواليات المتحدة 
األميركيين من الرحالت عموما ولزم الماليين منازلهم.وبلغ إجمالي أعداد 

. 2019مليون في  922.6, انخفاضا من 2020مليونا في  368سافرين جوا الم
, إلى %13مليار ميل, أو  430.2وتراجعت حركة السيارات على الطرق 

 المصدر: أموال الغد .2001, أقل مستوى منذ 2020تريليون ميل إجماال في  2.83

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9،602.00 -0.60% السعودية

 DFMGI 2،601.00 -0.78% دبي

 ADI 5،746.00 -0.05% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،797.41 0.41% الكويت

 BSEX 1،459.41 -0.45% البحرين

 GENERAL 10،211.00 -0.81% قطر

 MASI 11،516.00 0.25% المغرب

 TUN20 6،804.00 0.20% تونس
 

 االسواق العالميةمؤشرات 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 33،148.00 0.40% أمريكا

 S&P 500  3،974.12 0.29% أمريكا

 NASDAQ 13،525.20 0.40% أمريكا

 FTSE 100  6،763.00 -0.60% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  30،216.75 1.01% اليابان

 %0.40 1،751.47 سعر األوقية )دوالر(الذهب 
 %0.29- 67.80 البرميل خام برنت )دوالر(

 %0.29- 64.41 البرميل نايمكس )دوالر(

 2021تريليونات دوالر في  10جائحة كورونا تكبد االقتصاد العالمي 

اليوم أنه حتى ” أونكتاد“ذكر تقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
إذا حدث تعافي أقوى من التوقعات خالل العام الحالي سيخسر االقتصاد العالمي نحو 

تريليونات دوالر من إجمالي الناتج المحلي نتيجة جائحة فيروس كورونا  10
المستجد وإجراءات اإلغالق لمكافحة الفيروس.وقال التقرير إنه رغم احتمال نمو 

في المائة فإن إجمالي الناتج المحلي  4.7ل االقتصاد العالمي خالل العام الحالي بمعد
تريليونات دوالر عما كان يمكن ان يكون عليه لو لم تحدث  10سيظل أقل بنحو 

الجائحة, وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد 
منذ بدء  في العالم.كان االقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له

تسجيل بيانات النشاط االقتصادي العالمي في أوائل االربعينيات من القرن 
الماضي,حسبما ذكر التقرير.وحذرت منظمة أونكتاد من أنه في حين اتخذت الدول 
الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الواليات المتحدة مؤخرا 

يون دوالر, وفي حين عاد االقتصاد الصيني إلى تريل 1.9بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 
النمو في أواخر العام الماضي, تعاني الدول األقل حجما واألفقر في مواجهة تداعيات 
الجائحة.وأشار التقرير األممي إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء األكبر من عبء 

يد القيود على ميزان التراجع االقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشد
أحد أكبر التراجعات في “المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها مما أدى إلى 

حتى “وقالت منظمة أونكتاد إنه ”.الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي
, مشيرة إلى أن ”أي تراجع صغير للنشاط االقتصادي يمكن أن يكون كارثيا

فرض القيود الحتواء الجائحة, كانت حادة على النحو المتوقع التداعيات الناجمة عن 
في االقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.ورفعت أونكتاد توقعاتها لنمو االقتصاد 

في المائة مشيرة إلى احتمال  4.7في المائة إلى  4.3العالمي خالل العام الحالي من 
الدولي قد ذكر في يناير الماضي أنه كان البنك ”.تعاف أقوى في الواليات المتحدة“

في المائة خالل العام الحالي, في حين توقع  4يتوقع نمو االقتصاد العالمي بمعدل 
 في المائة خالل العام الحالي. 5.5صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.8 0.9 غ.م. غ.م. %7.6 4.05 احتفاظ 2،232.9 3.76 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %81.9 16.86 شراء 5،036.1 9.27 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.7 10.9 %13.9- 9.60 احتفاظ 348.0 11.15 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2،995.8 2.80 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 42.6 46.9 7.3 10.1 

 0.5 0.5 5.8 4.1 %33.3 9.45 شراء 4،715.6 7.09 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 22/03/2021 21/03/2021 سهم لكل سهم اصلي 0.1428571428 سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية

 01/04/2021 31/03/2021 سهم مجاني لكل عشرة اسهم اصلية 1 بنك قناة السويس

 

 )التوزيعات النقدية( الكوبوناتجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 22/03/2021 17/03/2021 جنيه للسهم 0.600 عبور الند للصناعات الغذائية

 28/03/2021 23/03/2021 جنيه للسهم 3.000 دلتا للطباعة والتغليف

 31/03/2021 28/03/2021 جنيه 0.05القسط األول  والتعميرمصر الجديدة لالسكان 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 الجيزة –طريق مصر االسكندرية الصحراوى  –بقاعة االجتماعات بنادى القرية الذكية  عادية اميرالد لالستثمار العقاري 21/03/2021

23/03/2021 
A.T. LEASE التوفيق للتأجير

 أية.تي. ليس-التمويلي 

 عادية
 مقر الشركة عبر تقنية اإلتصال والتصويت عن بعد

 القاهرة -مدينة نصر  –ش الطيران  –بمقر الشركة  عادية العربية للصناعات الهندسية 23/03/2021

23/03/2021 
المصريين لالسكان والتنمية 

 والتعمير

عادية وغير 

 عادية
 الجيزة -طريق مصر اسكندرية الصحراوى –االجتماعات بنادى القرية الذكية بقاعة 

23/03/2021 
بورتو  -مجموعة بورتو القابضة

 جروب

عادية وغير 

 عادية
 عن طريق االنعقاد االلكترونى و التصويت عن بعد

23/03/2021 
 -مصرف أبو ظبي األسالمي

 مصر

عادية وغير 

 عادية
 القاهره -أ شارع البورصة الجديدة من شارع طلعت حرب 5البورصة بمقر البنك فرع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (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

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 60.96 0.68 2.97 1,416,130 85,830,760 70.25 51.20 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 35.00 2.32- 4.01 1,628,814 56,954,780 41.31 5.22 7.67% فوري 

 EAST 12.15 10.00- -7.25 1,901,872 23,151,954 15.39 8.57 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.15 0.86- 12.94 1,536,563 1,778,822 1.17 0.82 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.80 1.00- 0.48 26,066 542,439 24.24 9.65 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 14.50 1.26 0.69 618,619 8,887,691 16.10 6.54 4.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه

 TMGH 6.36 2.15- -2.15 756,478 4,854,829 7.72 4.04 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.47 1.08 -83.31 16,495,186 7,628,967 0.71 0.19 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.59 4.97- -1.08 1,246,880 5,761,677 5.62 3.78 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.47 4.28- -11.31 3,500,366 15,789,460 9.26 4.45 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 10.80 0.28 -10.00 706,934 7,577,080 14.80 7.40 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.76 1.05- -0.79 2,099,089 7,938,457 4.49 2.40 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 24.00 0.13 -17.38 26,590 637,306 33.08 23.04 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.87 1.14 13.99 119,414 2,009,744 17.40 5.55 1.68% سوديك

 SKPC 10.70 2.46- 15.93 123,954 1,339,360 11.67 4.44 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.56 8.25- -9.87 4,978,007 17,460,132 4.94 2.34 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.09 0.56- 4.26 613,145 4,343,164 8.06 3.85 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.03 3.83- -9.78 8,407 68,475 11.70 7.76 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 5.01 0.80 -17.60 1,247,610 6,231,441 7.59 2.61 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.68 1.02 21.30 1,819,409 3,038,450 1.83 0.79 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.56 2.15- 14.57 2,333,575 10,651,427 6.10 2.38 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.93 2.01- -6.39 650,823 1,914,150 3.52 1.41 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.27 1.17- -13.04 691,484 6,434,212 12.30 4.06 1.01% حديد عز

 CCAP 1.34 0.30- -6.97 3,546,658 4,717,335 1.78 0.81 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 10.16 5.40- 28.77 2,950,108 30,305,086 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 4.03 1.23- 22.12 1,030,481 4,163,120 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.75 2.38- 19.05 188,527 1,090,298 6.23 2.01 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.32 1.61 125.71 95,819,674 29,739,382 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.30 0.44 10,505,258 34,966,941 غ.م. -OFH 0.30 1.32 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.39 0.83- 1.70 953,367 2,273,806 2.84 2.13 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.70 1.03 9.74- 91,200 1,159,779 17.49 6.35 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 * 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
 وقت في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا , المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح , الفور على بريميير إخطار يرجى , المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 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
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