
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 30ا

10,802.29 -1.06% -0.40% ▼ 

 

ي جي اكس 
 
 50ا

2,075.73 -2.24 -7.14% ▼ 

ي جي اكس 
 
 70ا

2,026.91 -2.48 -5.51% ▼ 

ي جي اكس 
 
 100ا

2,979.65 -2.22 -3.81% ▼ 

 مؤشر النيل
1,373.02 -0.15 31.00% ▼ 

 عناوين االخبار

 الرقابة المالية تطالب دايس للمالبس بدراسة للقيمة العادلة للسهم ▪

سهم مجانية ▪
 
 مساهمو مستشفى النزهة يقرون توزيعات نقدية وا

 مساهمو المصرية لنظم التعليم يقرون تعديل القيمة االسمية للسهم ▪

دوية السنوية تنمو  ▪
 
 لال

 
رباح سبا

 
 بدعم عاملين %76ا

 3مليون دوالر خالل  350ونغو بتكلفة سامكريت تقتنص تدشين طريقين بالك ▪
 سنوات 

سكندرية ▪ رض بميناء االإ
 
سكندرية لتداول الحاويات تحصل على حق انتفاع ا  االإ

لك ترونية عام  ▪   2020مصر تسهم في قفزة لقطاع التجارة االإ

 في العام المالي المقبل  %6فيتش تتوقع نمو االقتصاد المصري بنسبة  ▪

 صندوق النقد الدولي: بوادر تعاف اقتصادي عالمي لكن ال تزال المخاطر كبيرة  ▪

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 31 166 3 

  

 انواع المستثمرين 
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(بيع)|     شراء  

;  مصريين 
;  عرب 64.08%
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;  أجانب
34.11%

;  مؤسسات
78.98%

;  أفراد
21.01%

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –الصباحي التقرير 

22/03/2021 



 

 

 أخبارالشركات المقيدة

 بدراسة للقيمة العادلة للسهمالرقابة المالية تطالب دايس للمالبس 

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة دايس للمالبس الجاهزة تكليف أحد 
المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجالت الهيئة بإعداد دراسة القيمة 
العادلة.وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر, اليوم, أن ذلك يأتي في ضوء 

دراسة للقيمة العادلة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد حقها في طلب 
أشهر أو نسبة أكثر من  3خالل منذ زمنية ال تتجاوز  %50بنسبة أكثر من 

أشهر بما ال يتناسب مع اتجاه مؤشرات  6خالل مدة زمنية ال تتجاوز  75%
 السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة.وأكدت الهيئة ضرورة تقديم ملخص

.وقررت الهيئة استمرار إيقاف 2021أبريل  20للقيمة العادلة للسهم قبل يوم 
التعامل على السهم لحين قيام الشركة بتكليف مستشار مالي مستقل وإخطار الهيئة 
بذلك.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اليوم إيقاف التداول على أسهم 

أشهر  9للمالبس الجاهزة عن أول  دايس للمالبس الجاهزة.وحققت شركة دايس
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى  77.02من العام الجاري, خسائر مستقلة بلغت 

مليون جنيه خالل الفترة نفسها  98.16نهاية سبتمبر الماضي, مقابل أرباح بلغت 
 700من العام الماضي.وتراجعت مبيعات دايس للمالبس خالل التسعة أشهر إلى 

مليون جنيه خالل الفترة نفسها من  979.94بنهاية سبتمبر, مقابل مليون جنيه 
 العام الماضي.

 مساهمو مستشفى النزهة يقرون توزيعات نقدية وأسهم مجانية

صدقت الجمعية لشركة مستشفى النزهة الدولي على مقترح توزيعات األرباح عن 

قت .وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الجمعية صد2020

من القيمة االسمية للسهم بما  %5على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بنسبة 

قرشاً للسهم قبل الضرائب على توزيعات األرباح.كما أقرت الجمعية  30يعادل 

مليون جنيه، ليستخدم  21.09توزيعاً ثانياً على المساهمين كأسهم مجانية بمبلغ 

العامة العادية باإلجماع على اعتماد في زيادة رأس المال.كما وافقت الجمعية 

أعضاء مجلس اإلدارة الجدد وهم )حازم محمد سمور رئيس المجلس وأعضاء 

المجلس إبراهيم عبدالغني، ومحسن محمد قطب، وعلى محمد صبور، وأحمد أنور 

النوري، ومحمد ياسر عبدالعاطي، ورانيا أحمد أبوشادي، ومحمد شوقي إبراهيم، 

يد عبدربه(.كما وافقت الجمعية على اعتماد تقرير مجلس وياسر يحيى عبدالحم

.وعلى مستوى قرارات 2020اإلدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية عن 

 6الجمعية العامة غير العادية، صدقت على تجزئة القيمة االسمية للسهم من 

 90 جنيهات إلى جنيه للسهم.كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المرخص به من

مليون جنيه.وصدقت الجمعية أيضاُ على زيادة رأس المال  525مليون جنيه إلى 

مليون جنيه كأسهم مجانية بواقع  105.4مليون جنيه إلى  84.3المصدر من 

سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.كما  0.25

ساسي للشركة.وبعد إرسال من النظام األ 7-6وافقت الجمعية على تعديل المادتين 

 قرارات الجمعية قررت البورصة المصرية إعادة التداول على السهم.

 مساهمو المصرية لنظم التعليم يقرون تعديل القيمة االسمية للسهم

صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة على 

قروش بدالً من جنيه.وأوضحت الشركة  10تعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح 

في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه ال يسري القرار إال بعد موافقة الهيئة العامة 

 7-6ض المجلس في تعديل المادتين للرقابة المالية.كما صدقت الجمعية على تفوي

من النظام األساسي للشركة، وذلك بعد موافقة الهيئة على تعديل القيمة االسمية 

 4و 46و 26وإنهاء كافة اإلجراءات ثم التعديل.وأقرت الجمعية تعديل المادة الـ

 2.34من النظام األساسي للشركة.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

 4.52منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت مليون جنيه 

 عرأسهم من حيث االرتفاع في الس 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  10.00   23.66  العربية الستصالح االراضي

  9.63   70.00  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

  9.03   42.39  االسماعيلية الجديدة للتطوير
  8.92   15.26  القاهرة للخدمات التعليمية

  7.03   14.00  المجموعة المصرية العقارية

 

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

 -9.99   26.48  جالكسو سميثكالين
 -9.99   1.28  ثمار

 -9.98   0.99  عامر جروب
 -9.97   24.74  راية

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
 9.24   9.94- 

 

 التداولأسهم من حيث قيمة  5أكبر 
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

  14.00   94،073،280  المجموعة المصرية العقارية
  42.39   30،955،150  االسماعيلية الجديدة للتطوير

  0.61   27،677،838  أطلس
  0.52   22،828،938  ليفت سالب مصر

  0.31   21،514،636  اوراسكوم لالستثمار القابضة
 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.31   68،243،460  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.30   45،653،309  اوراسكوم المالية القابضة

  0.61   45،148،385  أطلس
  0.52   43،103،073  ليفت سالب مصر

  0.61   18،845،100  الجيزة العامة للمقاوالت

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي السابق له.وتراجعت إيرادات الشركة 

مليون جنيه  14.47خالل الستة أشهر األولى من العام المالي الجاري لتسجل 

فترة من العام المالي مليون جنيه خالل نفس ال 16.2بنهاية ديسمبر، مقابل 

 الماضي.

 بدعم عاملين %76أرباح سبأ لألدوية السنوية تنمو 

كشفت المؤشرات المالية لشركة سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية، عن 

بالمائة، على أساس سنوي بدعم  76، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 2020

اليوم، أنها سجلت صافي ربح عاملين.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، 

مليون جنيه  8.58مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت  15.14بلغ 

مليون  49.75خالل العام السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 

.وأرجعت الشركة 2019مليون جنيه خالل  67.33جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 

مو مبيعاتها وانخفاض المصروفات التسويقية ارتفاع األرباح إلى ن

والعمومية.وقرر مجلس إدارة الشركة التوسع بأرض مصنع الشركة وإنشاء 

مليون جنيه.وكانت الشركة، سجلت صافي  50خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح  6.7ربح بلغ 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 1.82بلغت 

 اإلسكندرية لتداول الحاويات تحصل على حق انتفاع أرض بميناء اإلسكندرية

( ، الحصول على ALCNأعلنت شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ) 

حق انتفاع لساحة أرض الشركة التجارية لألخشاب بميناء اإلسكندرية عن طريق 

جنيهًا لكل متر مربع  70ألف متر مربع بسعر  33مزايدة بمساحة تقدر بنحو 

.وأضافت في بيان للبورصة %7سنوات قابلة للتجديد بزيادة سنوية  5شهريًا لمدة 

جنيهًا في اليوم، وكذلك  924المصرية، إن ذلك باإلضافة إلى رسوم نظافة للساحة 

 13جنيه في األسبوع األول و 9.8قدًما نحو  20مصاريف تخزين الحاوية الـ

حاوية تقريبًا،  3300جنيهًا بعد األسبوع األول، كما أن المساحة التخزينية للساحة 

أشهر لتجهيز الساحة اعتباًرا من تاريخ ورود خطاب  9وتم إعضاء الشركة مهلة 

التخصيص، والتي سوف تستغلها الشركة في تخزين الحاويات.كانت الشركة قد 

األعمال عن النشاط التجاري واالستثماري عن الفترة من  أعلنت عن نتائج

، حيث حققت الشركة أرباًحا بلغت 31/01/2021حتى  1/07/2020

جنيه خالل  823،476،118جنيه وذلك نظير أرباح بلغت 747،109،859

 الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة.

 3مليون دوالر خالل  350سامكريت تقتنص تدشين طريقين بالكونغو بتكلفة 
 سنوات 

(, العقود الرسمية SMCSمهندسون ومقاولون ) -وقعت سامكريت مصر 
دوالر, مليون  350لتدشين مشروعين جديدين للطرق بدولة الكونغو بقيمة 

سنوات.أكد فادى قلدس, مدير  3والمستهدف اإلنتهاء من تسليمهم نهائيا خالل 
 188تطوير األعمال بالمجموعة, أن مشروع الطريق األول ُيقام على مسافة 

كم وهو طريق قومى يربط بين مدينتين رئيسيتين فى الكونغو إحداهما كانت 
روع الطريق الثانى يرتبط بأحد تمثل العاصمة القديمة للدولة , مشيرا إلى أن مش

الموانئ التى تقوم بتنفيذها شركة أبناء حسن عالم.لفت إلى أنه وفقا للتوجيهات 
القائمة بشأن المشروعات الجديدة فى إفريقيا فمن المقرر اإلنتهاء من أعمال 

سنوات.وأوضح أن  3تسليم مشروعى الطرق خالل فترة زمنية ال تتعدى 
حزمة من المشروعات التنموية فى مجاالت المياه  المجموعة تتطلع لتنفيذ

والطرق والنقل والطاقة فى مصر والدول األفريقية ودول الخليج وذلك فى إطار 
إستراتيجيتها للتوسع بمحفظة األعمال, مشيرا إلى أن المجموعة تتواجد فى دول 
ليبريا وأوغندا والكونغو ومدغشقر , وتدرس خالل الفترة الراهنة تنفيذ 

روعات أخرى جديدة بإفريقيا.أضاف أن سامكريت قامت مؤخرا بتقديم مش
عروض لتدشين مشروع ضخم للطرق بدولة مدغشقر يدعم الربط بين مطار 

كم, كما تقدمت بعروض بشأن مشروع  600الدولة والمدن الرئيسية بطول 
طريق آخر, وُتولى المجموعة أهمية لهذه المشروعات خالل الفترة 

مجموعة سامكريت تنفيذ مشروعات متعلقة بمجال المياه بداخل  الراهنة.وتدرس
دولتى تنزانيا وأوغندا وذلك ضمن خطتها للتوسع بمشروعات البنية التحتية 
بالخارج.وقال فادى قلدس, مدير تطوير األعمال بالمجموعة, أنه يجرى التطلع 

وأوغندا إلى المشاركة فى تنفيذ عدة مشروعات خاصة بالمياه بدولتى تنزانيا 
وخالل الفترة المقبلة سيتم توقيع التعاقدات النهائية بشأنها.وأوضح خالل 
مشاركته باجتماع المجلس التنفيذ لالتحاد األفريقى لمنظمات مقاولى التشييد , 
أن مجموعة سامكريت تتطلع إلى توسيع التعاون فى مجاالت العمل المختلفة مع 

ول إفريقيا, حيث تمتلك خبرات جيدة فى الحكومات المحلية واإلقليمية وبداخل د
تنفيذ مشروعات عمالقة بالتعاون مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص أيضا 
والذى يمثل شريكا رئيسيا فى العديد من المشروعات.أشار إلى أن استراتيجية 
المجموعة تركز على تنويع محفظة المشروعات المتعاقد عليها كما تؤمن بأهمية 

والتكنولوجيا وتبادل الخبرات مع مختلف الكيانات العاملة بالمهنة, نقل المعرفة 
مضيفا أنه باالتفاق على تنفيذ مشروعين للطرق فى دولة الكونغو يجرى التركيز 
على تأسيس مدرسة للتدريب المهنى بالدولة .أضاف أن الخطة التوسعية 

التى تتعلق للمجموعة تركز على التعاون مع الدول األفريقية فى المشروعات 
بتنمية البنية التحتية واستيعاب الزيادة السكانية بإفريقيا, الفتا إلى أن قطاع 
المقاوالت المصرية يفخر بوجود شركات حكومية كبرى تتقدمها شركة 
المقاولون العرب تعمل فى العديد من الدول األفريقية وتمثل الذراع الحكومى 

مجموعة فى إفريقيا تستهدف تنفيذ فى إفريقيا .تابع: أن الخطة التوسعية لل
مشروعات متنوعة فى مجاالت النقل والبنية التحتية والطاقة ومشروعات السكك 
الحديدية باإلضافة إلى توفير التمويل الالزم لهذه المشروعات, وبحث تكوين 

 شراكات جادة مع القطاع الخاص والعام .

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

  2020مصر تسهم في قفزة لقطاع التجارة اإللكترونية عام 

تقود مصر والسعودية واإلمارات قفزة في قطاع التجارة اإللكترونية في الشرق 

" العمالء على 19-األوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، إذ أجبرت جائحة "كوفيد

التوجه للتسوق عبر اإلنترنت، وفقا لدراسة جديدة نشرت األسبوع 

بقيمة  %52نطقة بنسبة وارتفعت قيمة قطاع التجارة اإللكترونية في المالماضي.

منها من مصر  %80، جاءت نسبة 2020مليار دوالر بحلول نهاية عام  22بلغت 

والسعودية واإلمارات، بحسب ما كشفته ومضة ومركز ليجاتوم للتنمية وريادة 

منصتا سوق ونون تهيمنان على األعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

لسوقية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. من الحصة ا %50القطاع بأكثر من 

وأسست الشركتان، جنبا إلى جنب مع شركات أخرى أصغر مثل طلبات )اطلب 

سابقا(، البنية التحتية الرقمية والمادية الالزمة للعمل في المنطقة، وشجعت 

المستثمرين على دعم التجارة اإللكترونية والشركات الناشئة في السوق، وفقا 

لقفزة في سوق التجارة اإللكترونية عززت نمو الخدمات اللوجستية اللتقرير.

والتكنولوجيا المالية: الزيادة في التسوق عبر اإلنترنت جعلت خدمات التوصيل 

، زادت 2020وفي عام والدفع عبر اإلنترنت ضرورية إلتمام عمليات الشراء.

نوي بما يزيد عن استثمارات التكنولوجيا المالية ألكثر من الضعف على أساس س

ومكن انتشار شركة فوري للمدفوعات اإللكترونية، مليون دوالر خالل العام. 78

التي أصبحت أول شركة تكنولوجية مصرية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دوالر 

العام الماضي، العمالء ممن ليس لديهم حسابات بنكية من إتمام معامالت عبر 

نما بالتوازي قطاع توصيل الخدمات لتلبية الطلب اإلنترنت بسهولة أكبر، فيما 

المتزايد، ما سرع من وتيرة تبني التقنيات الجديدة لتحسين البنية التحتية للخدمات 

قطاع التجارة اإللكترونية مزدهر حتى قبل الجائحة، إذ استثمر نحو اللوجستية.

نية في الشرق مليون دوالر في الشركات الناشئة في قطاع التجارة اإللكترو 665

من إجمالي  %20، أي ما يقرب من 2019و 2016األوسط وشمال أفريقيا بين 

من  %80واليوم، حجم المبلغ المستثمر في الشركات الناشئة خالل هذه الفترة.

في  %71الشباب العرب يتسوقون عبر اإلنترنت بصورة متكررة، مقارنة بنسبة 

األوسط وشمال أفريقيا من  ، إذ يقول نصف سكان منطقة الشرق2019عام 

الشباب إن وتيرة تسوقهم عبر اإلنترنت زادت عقب الجائحة، طبقا لتقرير 

من المتوقع استمرار االزدهار خالل هذا العام، إذ يستعد قطاع التجارة ومضة.

على  %35اإللكترونية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألن يشهد نموا قدره 

من  %47مليار دوالر. وقال نحو  30بما يقدر بـ ، 2021أساس سنوي في عام 

، ولدى 2021العمالء في المنطقة إنهم يتوقعون زيادة وتيرة تسوقهم إلكترونيا في 

دعم القطاع: تسريع وتيرة من العمالء المصريين توقع مماثل. %40ما يقرب من 

"أن يشجع نمو التجارة اإللكترونية في المنطقة ينبغي أن يسير على نحو من شأنه 

ويعزز التعاون اإلقليمي، ويحث على الدفع بمزيد من السياسات الحكومية بشأن 

ينبغي على الحكومات أن عمليات الشراء والتوريد عبر اإلنترنت"، طبقا للتقرير.

تطبق سياسات تتيح المزيد من حلول الدفع الرقمية في المعامالت العابرة للحدود 

شركات، فضال عن دعم الشركات الناشئة من خالل وتعزز الثقة بين العمالء وال

تسهيالت ائتمانية وحوافز. كما يجب أن تسعى المنطقة إلنشاء سوق جمركية 

 موحدة، تعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع وتعزز ثقة المستثمرين.

 

 

 

 

 

 في العام المالي المقبل  %6فيتش تتوقع نمو االقتصاد المصري بنسبة 

أوضحت وزراة التخطيط والتنمية االقتصادية في تقرير صادر عنها، أن وكالة 

في العام المالي  %6بنسبة "فيتش" للتصنيف االئتماني تتوقع نمو االقتصاد المصري 

خالل العام المالي  %3المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 

الجاري.أضاف التقرير أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة 

، 21/2022في العام المالي  %6السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي إلى 

م في مصر استمر في االتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ مشيًرا إلى أن التضخ

.وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لـ"فيتش" 20/2021خالل العام المالي  %5في المتوسط 

فإن اإلصالحات المالية واالقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف 

قتصاد كبير استطاع مصر والتوقعات المستقبلية، باإلضافة إلى امتالك مصر ال

المحافظة على االستقرار والمرونة خالل األزمة الصحية العالمية. كما أضافت 

"فيتش" أن أداء االقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة 

من قبلها خالل العام الماضي.كما لفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى 

، وأشار 2021خالل  %3نمية اإلفريقي نمو االقتصاد المصري بنسبة توقع بنك الت

البنك إلى أن النمو االقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق اإلصالحات 

، مشيًرا إلى أن مصر واحدة من الدول اإلفريقية القليلة 2016االقتصادية ابتداء من 

.وأشار %3.6يقدر بـ  2020خالل عام  التي حظيت بتوقعات أن تسجل نمًوا إيجابيًا

والمقدر  2019البنك إلى أن االقتصاد المصري حقق نمًوا بمعدل أبطأ مما تحقق في 

، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل االستهالك المحلي المرتفع، كما %5.6بـ 

-أوضح البنك اإلفريقي للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة كوفيد

من الناتج المحلي  %0،5، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيًا بمعدل 19

اإلجمالي.وأوضح تقرير الوزارة أن بنك التنمية اإلفريقي قد أشار إلى أن تخفيف 

الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على االقتصاد المصري كان من نتائج 

على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند  إصالحات أوضاع المالية العامة والذي ساعد

، مشيًرا إلى قوة 2020من الناتج المحلي اإلجمالي دون تغير خالل عام  8%

من الناتج المحلي  %8التحويالت المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 

تراجع التضخم إلى نسبة  2020، موضًحا أنه خالل عام 2020اإلجمالي في عام 

، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح 2019خالل عام  %13.9ارنة بنسبة مق 5.7%

 أكثر تكيفًا.



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 صندوق النقد الدولي: بوادر تعاف اقتصادي عالمي لكن ال تزال المخاطر كبيرة 

أشار المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي, يوم السبت, إلى ظهور بوادر 
تعاف اقتصادي عالمي, لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة منها ظهور 

فري أوكاموتو, وقال جيسالالت جديدة من فيروس كورونا, وفق ما نقلته حابي.
النائب األول لمديرة صندوق النقد الدولي, إن الصندوق سُيَحدث في مطلع أبريل 

لتعكس التحفيز المالي اإلضافي  %5.5توقعات يناير للنمو العالمي التي كانت 
وفي خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية في الواليات المتحدة, دون أن يذكر تفاصيل.

الصيني, أثار أوكاموتو مخاوف حول التباين المتزايد بين االقتصادات المتقدمة 
مليون شخص تحت خط الفقر المدقع  90واألسواق الناشئة في ظل وقوع حوالي 

 منذ ظهور الوباء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9،496.00 -0.03% السعودية

 DFMGI 2،562.00 -0.86% دبي

 ADI 5،714.00 -0.16% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،814.50 0.16% الكويت

 BSEX 1،466.44 0.03% البحرين

 GENERAL 10،199.00 -0.18% قطر

 MASI 11،465.00 0.00% المغرب

 TUN20 6،807.00 -0.22% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 32،410.00 -0.67% أمريكا

 S&P 500  3،913.10 -0.06% أمريكا

 NASDAQ 13،215.24 0.76% أمريكا

 FTSE 100  6،709.00 -1.05% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29،174.15 -2.07% اليابان

 %0.76- 1،731.43 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %1.15- 63.79 البرميل خام برنت )دوالر(

  %1.29- 60.63 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 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 0.8 غ.م. غ.م. %13.0 4.05 احتفاظ 2،126.0 3.58 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %88.2 16.86 شراء 4،867.7 8.96 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.4 10.8 %12.7- 9.60 احتفاظ 343.3 11.00 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2،953.0 2.76 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 42.0 46.2 7.2 9.9 

 0.4 0.5 5.7 4.0 %35.8 9.45 شراء 4،629.1 6.96 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( جدول الكوبونات

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

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

 31/03/2021 28/03/2021 جنيه 0.05القسط األول  مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 

 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 –بقاعة االجتماعات بنادى القرية الذكية 

23/03/2021 
بورتو  -القابضةمجموعة بورتو 

 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 5بمقر البنك فرع البورصة 

24/03/2021 
 -االسكندرية للخدمات الطبية 

 االسكندرية -المركز الطبى الجديد 
 االسكندرية -محطة الرمل  –شارع صفية زغلول  -بمقر النادى السورى غير عادية

24/03/2021 
سي أي كابيتال القابضة 

 لالستثمارات
 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة المسموعة و المرئية عادية

 العربية للمحابس 25/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة -مدينة نصر  –بمقر الشركة 

 االزاريطة االسكندرية –يوليو  26طريق  95بمقر الشركة الكائن فى  عادية  المتحدة لالسكان والتعمير 25/03/2021

 جى بى اوتو 25/03/2021
عادية وغير 

 عادية

اسكندرية طريق مصر  28الكيلو  –قاعة االجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى اكاديمى 

 ابو رواش –الصحراوى 

25/03/2021 
فاروتك النظمة التحكم 

 واالتصاالت

عادية وغير 

 عادية
 المهندسين -البطل احمد عبد العزيز  –ش عبد الحميد لطفى  16بمقر الشركة الكائن فى 

 



 

 

 (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 59.52 1.80- 0.54 101,681 6,119,976 70.25 55.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 33.70 3.63- 0.15 552,737 18,723,328 41.31 5.46 7.67% فوري 

 EAST 12.49 2.63 -4.66 115,251 1,430,053 15.39 9.43 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.16 0.26- 13.24 1,599,768 1,854,500 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.01 3.84- -3.33 159,455 3,306,694 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 14.20 1.18- -1.39 225,847 3,237,319 16.10 7.70 4.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه

 TMGH 6.33 1.40- -2.62 455,416 2,897,177 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.44 5.63- -84.48 7,698,262 3,406,446 0.71 0.22 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.47 3.25- -3.66 563,431 2,535,415 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.30 4.66- -14.68 2,460,752 10,590,015 9.26 4.20 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 10.40 2.99- -13.33 423,387 4,431,522 14.80 8.79 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.66 3.17- -3.43 1,933,131 7,155,336 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 23.45 2.17- -19.28 15,830 379,014 30.98 23.04 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.70 0.77- 12.84 17,132 286,595 17.40 7.05 1.68% سوديك

 SKPC 10.60 1.94- 14.84 1,002,538 10,757,253 11.67 4.88 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.30 5.98- -16.46 459,350 1,559,128 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 6.96 1.69- 2.35 514,521 3,597,865 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.10 2.99- -8.99 105,733 866,895 11.40 7.76 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.71 5.61- -22.53 1,922,314 9,182,882 7.59 3.00 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.65 1.20- 19.13 3,263,681 5,431,228 1.83 0.91 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.41 3.29- 10.80 2,258,343 10,032,221 6.10 2.60 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.80 4.76- -10.54 788,741 2,262,501 3.52 1.66 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 8.96 3.66- -15.95 553,075 4,995,162 12.30 4.80 1.01% حديد عز

 CCAP 1.29 2.86- -9.97 5,221,593 6,843,509 1.78 0.94 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.74 5.16- 23.45 1,575,869 15,835,172 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.80 5.94- 15.15 1,837,592 7,040,605 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.49 5.02- 13.66 304,735 1,688,125 6.23 2.26 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.31 0.65- 120.69 68,243,460 21,514,636 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.29 0.44 13,837,656 45,653,309 غ.م. OFH 0.30 0.00 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.38 0.42- 1.28 1,374,327 3,250,724 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.90 1.42 8.32- 246,829 3,109,133 17.49 7.15 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 بريميير أيةشركة  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
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