
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▼ %2.84- %2.45- 10,537.22 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %10.87- 4.02- 1,992.28 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %10.49- 5.27- 1,920.16 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %8.15- 4.51- 2,845.34 100ا

 ▼ %29.88 0.85- 1,361.29 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

سمال  ▪
 
فصاح زيادة را  "راميدا""الرقابة المالية" تقر ا 

سمال "بالم هيلز" ▪
 
فصاح تخفيض را  "الرقابة المالية" تقر نشر ا 

سهم مجانية 15 ▪
 
س المال عبر ا

 
مين تناقش زيادة را

 
بريل.. المهندس للتا

 
 ا

 2020"رواد السياحة" تتحول للخسائر خالل  ▪

على تصنيف ائتماني لبنك مصري من "وكالة  ▪
 
 "CI"بنك القاهرة" يحصل على ا

رباح "العالمية لالستثمار" تتراجع  ▪
 
 2020خالل  %16ا

لية ” جامع”و” النواب“لقاءات مرتقبة بين ”: البورصة”رئيس لجنة الصناعة لـ ▪
 
لبحث ا

 ”الصناعة الموحد“صياغة قانون 

 تنفيذية لقانون الجمارك الجديدتكشف مالمح مشروع الالئحة ال« المالية» ▪

 توقعان اتفاقيتين جديدتين في غرب البحر المتوسط« شل مصر»وزارة البترول و ▪

وروبا  ▪
 
جراءات عزل في ا مال التعافي بسبب ا 

 
 النفط يهبط مع انحسار ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
انخفض االسهم التي 
 سعرها

االسهم التي لم 
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 أخبارالشركات المقيدة

 "الرقابة المالية" تقر إفصاح زيادة رأسمال "راميدا"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية, على نشر تقرير اإلفصاح الخاص بشركة 
للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية وفقاً ألحكام العاشر من رمضان 

من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة  48المادة 
.وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر 2021مارس  1الشركة المنعقد بتاريخ 

اليوم, إنها وافقت على نشر افصاح الشركة بخصوص السير في إجراءات زيادة 
مليون جنيهن  250مليون جنيه إلى  192.15أس مال الشركة المصدر من ر

مليون جنيه, عن طريق توزيع أسهم زيادة مجانية على مساعمي  57.85بزيادة 
, 2020سهم مجاني لكل سهم أصلي.وحققت الشركة خالل  0.3الشركة بواقع 
بلغت مليون جنيه خالل العام الماضي, مقابل أرباح  111.51أرباحاً بلغت 

, مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وبلغ صافي 2019مليون جنيه في  81.67
, مقابل أرباح 2020مليون جنيه في  112.18أرباح مالكي الشركة األم نحو 

.فيما بلغت خسائر الحقوق غير المسيطرة 2019مليون جنيه في  82.39بقيمة 
ألف جنيه في  714.24, مقابل خسائر بقيمة 2020ألف جنيه في  665.5نحو 

, مقابل 2020مليون جنيه بنهاية  960.16.وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2019
مليون جنيه إيرادات خالل العام السابق له.وعلى مستوى األعمال  893.9

مقابل أرباح  2020مليون جنيه خالل  112.9المستقلة, بلغت أرباح الشركة 
 ق له.مليون جنيه في العام الساب 82.98بقيمة 

 "الرقابة المالية" تقر نشر إفصاح تخفيض رأسمال "بالم هيلز"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير اإلفصاح الخاص بشركة بالم 

من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن  48هيلز للتعمير، وفقاً ألحكام المادة 

.وقالت الهيئة في بيان 2021برايرف 28قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 

للبورصة اليوم، إن مجلس إدارة الشركة وافق في وقت سابق على السير في 

 6.16مليار جنيه إلى  6.23إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 

مليون جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة  72.7مليار جنيه، بتخفيض 

 2مليون سهم بقيمة  36.35بإجمالي  2020الظاهرة بالقوائم المالية في 

مليون جنيه بعد  717.76، أرباحاً بلغت 2020جنيه.وحققت الشركة خالل 

الضريبة وحقوق األقلية خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح 

.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خالل 2019مليون جنيه في  846.78بلغت 

مليار  6.22، مقابل إيرادات بلغت 2020مليار جنيه في  5.21العام الماضي إلى 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 2019جنيه في 

مليون جنيه  579.9، مقابل أرباح بلغت 2020مليون جنيه خالل العام  562.43

 .2019في 

 أسهم مجانية أبريل.. المهندس للتأمين تناقش زيادة رأس المال عبر 15

قرر مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، دعوة الجمعية العامة العادية وغير 

أبريل المقبل.وأوضحت الشركة في بيان  15العادية لالنعقاد يوم الخميس الموافق 

لبورصة مصر، اليوم االثنين، أن العمومية العادية ستناقش النظر في استخدام 

لشركة في زيادة رأس المال مليون جنيه من رصيد األرباح المرحلة ل 47.5

مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم  235مليون جنيه إلى  187.5المصدر من 

 2.5مليون جنيه، وقيمة اسمية  47.5مليون سهم بقيمة إجمالية  19مجانية لعدد 

جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد األرباح المرحلة طبقاً للمركز المالي في 

 0.2533يتم توزيع األسهم المجانية على المساهمين بواقع .وأضافت أنه س2020

سهم مجاني لكل سهم أصلي.كما ستناقش العمومية إعادة تشكيل مجلس اإلدارة 

باستخدام أسلوب التمثيل النسبي والتصويت التراكمي نظراً لتغيير هيكل 

ركة المساهمين.فيما تضمن جدول أعمال العمومية غير العادية، زيادة رأسمال الش

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

 411.63 11.00 القومية لالسمنت

 15.58 140.00 فودافون

 10.00 110.00 اكتوبر فارما
جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
10.99 7.12 

 4.91 6.62 فيركيم

 

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

 -37.34 2.50 مصر -يونيفرت 
 -23.33 3.55 اإلسكندرية لألسمنت

 -19.76 19.00 أورانج
 -16.67 0.15 مصر جنوب افريقيا لالتصاالت

 -10.00 3.15 العربية وبولفارا
 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 
 سعر االغالق التداولقيمة  السهم

 58.70 86،081،184 البنك التجاري الدولي
 10.00 82،489،280 بنك االتحاد الوطنى

 13.24 45،605،484 المجموعة المصرية العقارية
 31.99 39،157،180 فوري

 4.26 30،006،816 إبن سينا فارما
 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

 0.30 52،173،465 اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.28   36،861،006  اوراسكوم المالية القابضة

  0.48   36،239،268  العربية لالستثمارات
  0.51   34،248،130  ليفت سالب مصر

  0.89   28،649،709  بورتو القابضة

 

  قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر خمس 
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مليون جنيه بقيمة اجمالية  187.5مليون جنيه بدالً من  235المصدر ليصبح 

جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد  2.5مليون جنيه وقيمة اسمية  47.5

األرباح المرحلة في نهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم توزيع األسهم المجانية 

الهيئة العامة للرقابة المالية،  سهم مجاني لكل سهم أصلي. وكانت 0.253بواقع 

وافقت على نشر تقرير اإلفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال 

المصدر لشركة المهندس للتأمين.وحققت الشركة خالل النصف األول من العام 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية  69.43المالي الجاري، صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  72.36ل أرباح بقيمة ديسمبر الماضي، مقاب

العام المالي الماضي.وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خالل النصف األول لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس الفترة  94.5مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  79.88

ف األول من من العام المالي الماضي.كانت القوائم المالية المستقلة للشركة النص

مليون جنيه منذ  49.02العام المالي الجاري، أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل  72بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 

 نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 2020"رواد السياحة" تتحول للخسائر خالل 

 2020رواد، خالل  -المجمعة لشركة رواد السياحة أظهرت البيانات المالية 

تحولها للخسارة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر 

اليوم، أنها حققت خسارة )نصيب مساهمي الشركة القابضة( خالل العام الماضي 

مليون جنيه خالل عام  45.95مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  14.22بلغ 

، 2020مليون جنيه في  3.07صيب الحقوق غير المسيطرة خسارة .وبلغ ن2019

مليون  17.29.وبلغ صافي خسارة العام 2020مليون جنيه خالل  3.3مقابل ربح 

.وعن القوائم 2019مليون جنيه ربح خالل  49.27، مقابل 2020جنيه خالل 

بل مليون جنيه، مقا 4.16، تراجعت األرباح إلى 2020المالية المستقلة خالل 

أشهر  9.وحققت الشركة خالل الـ2019مليون جنيه في  34.53أرباح بلغت 

مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  3.594ربحاً صافياً بقيمة  2020األولى من 

مليون جنيه خالل الفترة نفسها من العام السابق له.وارتفعت اإليرادات  17.229

مليون جنيه، مقابل  8.431إلى أشهر األولى من العام الجاري  9األخرى خالل الـ

مليون جنيه خالل الفترة نفسها من العام المقارن له.وعلى مستوى األعمال  2.354

مليون جنيه،  8.134المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خالل الفترة نفسها لتصل لـ

 مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. 6.742مقارنة بـ

 

"بنك القاهرة" يحصل على أعلى تصنيف ائتماني لبنك مصري من "وكالة 
CI" 

أعلن طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة 
(BQDC عن قيام وكالة ,)CI Rating Capital Intelligence  للتصنيف

+ مع نظرة مستقبلية مستقرة, Bاالئتماني بتأكيد تصنيف بنك القاهرة بدرجة 
والذي يعد أعلى تصنيف ائتمانى تمنحه الوكالة لبنك مصري.وأضاف فايد في 
بيان صادر مساء أمس, أن الوكالة استندت في تقييمها على العديد من مواطن 

ا كفاءة اإلدارة وتنوع األنشطة, إلى القوة التي يتمتع بها بنك القاهرة ومن أبرزه
جانب نجاح البنك في تحقيق معدالت ربحية مرتفعة, إلى جانب ارتفاع معدل 
العائد على األصول, وقاعدة الودائع الكبيرة التي يمتلكها البنك والتي توفر 
السيولة الكافية لمواجهة المخاطر.وقال "فايد": إن التصنيف يعكس مدى نجاح 

المتواصلة واستراتيجية العمل بالبنك على الرغم من التحديات خطط التطوير 
التي يشهدها العالم أجمع نتيجة أزمة "كورونا", مؤكداً استمرار تطلع البنك 
لتحقيق مزيٍد من التطور والنمو من خالل سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز 

الجدير بالذكر  على إدارة المخاطر واإلبقاء على قوة المركز المالي للبنك. ومن
ومقرها الرئيسي في دولة  1982أن وكالة "كابيتال انتيليجنس" قد تأسست عام 

من  300قبرص, وتقوم بتقديم خدمات التصنيف االئتماني حالياً ألكثر من 
 دولة مختلفة بأنحاء العالم. 28المؤسسات المالية والشركات الكبرى في 

 2020الل خ %16أرباح "العالمية لالستثمار" تتراجع 

كشفت المؤشرات المالية المجمعة للشركة العالمية لالستثمار والتنمية، عن العام 

بالمائة على أساس  15.7، تراجع أرباح الشركة بنسبة 2020الماضي 

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

حتى نهاية  2020بداية يناير مليون جنيه منذ  2.19) مالي الشركة األم( بلغ 

مليون جنيه أرباح خالل العام السابق له  2.61ديسمبر الماضي، مقابل 

ألف جنيه، مقابل خسائر بقيمة  136.وسجلت حقوق األقلية خسائر بنحو 2019

مليون  2.06نحو  2020ألف جنيه.بينما بلغ صافي ربح الفترة العام خالل  6.6

.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام 2019 مليون جنيه في 2.6جنيه مقابل 

مليون جنيه  7.77مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  18.54الماضي لتسجل 

.كانت القوائم المؤشرات المالية المستقلة للشركة العالمية لالستثمار 2019خالل 

مليون جنيه منذ بداية  2.22والتنمية، كشفت عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباح خالل  2.4حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل  2020ر يناي

مليون جنيه منذ  1.72.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 2019العام السابق له 

مليون جنيه أرباح خالل  1.91بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

اً خالل التسعة نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة هامشي

مليون جنيه خالل  4.42مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  4.46أشهر لتسجل 

 نفس الفترة من العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

” جامع”و” النواب“لقاءات مرتقبة بين ”: البورصة”رئيس لجنة الصناعة لـ

 ”الموحدالصناعة “لبحث آلية صياغة قانون 

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ الصناعة هى 

الركيزة األساسية لنمو االقتصاد المصرى، وتحقيق رؤية الدولة المستهدفة بنهاية 

، لذلك يتطلب األمر مراجعة القوانين والقرارات المنظمة لها ووضعها فى 2030

، أن اللجنة «البورصة»لـ« محمود»قانوناً حالياً.وأضاف  50قانون واحد، بدالً من 

عرضت األمر على نيفين جامع، وزيرة التجارة الصناعة، وأبدت استعدادها 

للمشاركة عن طريق ممثلين عن الوزارة، ومن المقرر أن تدعو اللجنة وزير 

لمتعلقة التجارة والصناعة إلى البرلمان خالل الفترة المقبلة؛ لمناقشة بعض األمور ا

بتلك الخطوة.أوضح أن اللجنة عقدت اجتماعاً، خالل األيام الماضية، وناقشت 

آليات تنقيح تلك القوانين، ورأت أن الحل األمثل سن تشريع جديد يحمل اسم قانون 

الصناعة الموحد يناط به تنظيم العملية االستثمارية والصناعية معاً.وذكر أن لجنة 

لس القوانين المنظمة للصناعة وما يتعلق بها، وتبين الصناعة طلبت من مكتبة المج

مرة،  20قانوناً، وتم إجراء تعديالت على كل قانون أكثر من  50أنها وصلت إلى 

فى حين ما زالت بعض التحديات والمشكالت التى تواجه القطاعات الصناعية 

وفكر الدولة قائمة.وأشار إلى أن القانون المنظم للصناعة حالياً ال يتماشى مع رؤية 

حالياً؛ نظراً إلى المتغيرات التى طرأت على العملية الصناعية واالستثمارية فى 

تم إصدار قانون »العالم بعد التطور التكنولوجى الذى شهده العالم مؤخراً.وتابع: 

 1958، ثم تعديله مرة ثالثة فى سنة 1938، وتم تعديله سنة 1924للصناعة سنة 

جميع قوانين الصناعة، وهذا لن يتماشى مع استراتيجية  وهذا األخير انبثقت منه

، الذى يترأس لجنة الصناعة، «محمود»وأشار «.الدولة الجديدة ومع األلفية الحالية

أنَّ اللجنة رشحت أحد أعضائها وهو النائب شحاتة أبوزيد؛ لتشكيل لجنة مصغرة، 

منظمة للعملية الغرض منها التنسيق مع وزارة الصناعة بغرض جمع القوانين ال

الصناعية إلعادة صياغتها فى قانون واحد وذلك بحضور المستثمرين ورجال 

 المصدر: جريدة البورصةاألعمال واتحاد الصناعات وممثلين عن التجارة والصناعة.

 توقعان اتفاقيتين جديدتين في غرب البحر المتوسط« شل مصر»وزارة البترول و

روة المعدنية، مع شركة شل مصر اتفاقيتين وقع طارق المال وزير البترول والث

جديدتين في منطقة حوض هيرودوت بالمياه العميقة في غرب البحر 

المتوسط.وأضاف المال في بيان صادر اليوم االثنين، أن االتفاقيتين هما امتيازي 

شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية، حيث تستحوذ شركة شل مصر، من خالل 

)القائم  %63ليميتد المملوكة للشركة بالكامل على نسبة شركة بي جي دلتا 

بالعمليات(، بالشراكة مع شركة نوبل انيرجي ايجيبت )شركة تابعة لشركة 

، حيث تغطي القطاعات الممنوحة %10، وشركة ثروة للبترول %27شيفرون( 

 كم مربع.وأوضح أن االتفاقيتين تأتيان استكماالً الستراتيجية 6477مساحة قدرها 

شركة شل بتركيز استثماراتها في مصر في مناطق االمتياز البحرية والمياه 

العميقة بما يحقق تنمية متزايدة في سلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي، خاصة 

وأن مناطق امتياز غرب البحر المتوسط تعد من المناطق الواعدة.وقال خالد قاسم 

ستكشافات الجديدة تأتي متوافقة رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، إن اال

مع استراتيجية شل للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحرية 
والمياه العميقة في مصر بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة، حيث تكثف الشركة 

نطقة إلى أنشطتها االستكشافية المتعددة في كافة المواقع المصرية للمساهمة في تحويل الم

وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم الحفر في منطقة غرب المتوسط ”مركز إقليمي للطاقة.

سنوات من تاريخ  3خالل مرحلة االستكشاف الثانية، والتي من المتوقع أن تبدأ خالل 

سنوات.كما يتضمن التزام الشركة بالعمل في المراحل االستكشافية  3التصديق لتستمر 

تقنية المسح السيزمي، فضالً عن عمليات االستكشاف والتنقيب في األولى استخدام 

 المصدر: أموال الغدالمراحل الالحقة.

 

 تكشف مالمح مشروع الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد« المالية»

 السيارات المستوردة ألغراض السياحة معفاه بشكل كامل.. عدا الليموزين بشرط

أعلن دكتور محمد معيط، وزير المالية ، اليوم اإلثنين طرح الالئحة التنفيذية لمشروع 

قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي عبر الموقع اإللكتروني للوزارة.وطرح 

وزير المالية أهم مالمح الالئحة والتي تشمل أن السيارات المستوردة ألغراض 

” الليموزين“ة الجمركية، باستثناء سيارات السياحة معفاه بشكل كامل من الضريب

ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة  400التى يتم إعفاؤها حتى 

الجمركية.وأضاف أن مشروع الالئحة التنفيذية يؤكد عدم اإلخالل بأي إعفاءات 

ن مقررة في القوانين األخرى السارية.وأشار وزير المالية إلى أن هذا المشروع تضم

النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق االقتصادية ذات 

الطبيعة الخاصة، دون اإلخالل بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين 

بهذه األنظمة طبقًا ألحكام القوانين الخاصة االستثمار، والمناطق االقتصادية ذات 

الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر الطبيعة الخاصة.وأجاز للمستخلص 

سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم  5للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 

إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير 

الوقوع فى المخالفات.وأوضح الوزير، أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، 

الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح األخطاء  والنظام

التي « اإليضاحات»المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، كما يجوز تعديل 

للمعاينة، وتصحيح األخطاء « الطرود»يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد 

لجمركى، وتعديل الوجهة النهائية المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد اإلفراج ا

للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل المالحى، أو 

شركات الطيران، أو وكالء الشحن.ولفت إلى أن مشروع الالئحة التنفيذية تضمن 

حصًرا دقيقًا للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد 

ستحق عنها الذى ال يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المقابل الم

، حتى فى حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع «التحكيم»المنازعات عبر 

االكتفاء بالفاتورة الجمركية التى تشمل توصيفًا كامالً للبضاعة التى سبق أن تم 

ات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة، أو كتالوج

البيان الجمركى.وأشار الوزير إلى أن مشروع الالئحة التنفيذية، يشمل ضمانات كافية 

لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع 

الجمارك، عند إجراء المراجعة الالحقة للبيانات الجمركية التى تم اإلفراج عن 

البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية وال تستهدف التفتيش، بل 

االطالع على األوراق والسجالت والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن 

لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضًرا فى مواجهة صاحب الشأن يتم 

جباته المقررة قانونًا، وما أسفرت فيه إثبات كل اإلجراءات، بعد إحاطته بحقوقه ووا

عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه.ويتم عرض تقرير المراجعة 

الالحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، التخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات 

الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلم 

شأن.وقال الوزير إن مشروع الالئحة التنفيذية، يسهم فى إرساء فلسفة أن صاحب ال

الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات 

بالموانئ مهلة ثالثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث ال تزيد مدة بقاء 

حفيزية للمجموعة الذهبية من البضائع على ثالثة أشهر، موضًحا أن هناك مزايا ت
؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، «القائمة البيضاء»المشغل االقتصادى المعتمد 

منها: تقليل زمن اإلفراج الجمركى، وتفعيل المسار األخضر، وتقليل عمليات المعاينة 

ة ما لم تشترط التحقق والفحص، واالكتفاء بالمراجعة المستندية فى تطبيق االتفاقيات الدولي

كضمان عند تطبيق األنظمة الجمركية دون « التعهد»، وقبول «على البضاعة»من المنشأ 

 المصدر: المالالحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 النفط يهبط مع انحسار آمال التعافي بسبب إجراءات عزل في أوروبا 

عاودت أسعار النفط الهبوط يوم االثنين مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود 
إجراءات عزل عام في أوروبا إلبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود, 

دوالر  64.19بالمئة إلى  0.5سنتا ما يعادل  34هكذا نشرت حابي.ونزل برنت 
سنتا ما  21بتوقيت جرينتش. وفقد الخام األمريكي  0608للبرميلبحلول الساعة 

دوالر لبرميل. وهبط العقدان أكثر من ستة بالمئة  61.21بالمئة إلى  0.3يعادل 
تمديد إجراءات “األسبوع الماضي.قال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا 

واإلغالق الجزئي في فرنسا يستمران في الضغط على معنويات العزل في ألمانيا 
وتعتزم ألمانيا تمديد إجراءات العزل الحتواء ”.االستهالك في االتحاد األوروبي

للشهر الخامس على التوالي وفقا لمسودة مقترح, بعدما  19-اإلصابات بكوفيد
على  فاقت اإلصابات الجديدة مستويات تقول السلطات إنها ستضغط كثيرا

المستشفيات.في غضون ذلك, بدأت شركات طاقة أمريكية استغالل الصعود 
السابق ألسعار النفط نتيجة التفاؤل بشان عودة الطلب وأضافت أكبر عدد من 
الحفارات الستخراج النفط منذ يناير في األسبوع المنتهي يوم الجمعة.وقالت 

ة, الذي يحظى بمتابعة شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها يوم الجمع
وثيقة, إن عدد حفارات النفط والغاز, وهو مؤشر أولي لإلنتاج مستقبال, ارتفع 

في األسبوع الماضي وهو األعلى منذ أبريل  411بمقدار تسعة حفارات إلى 
بالمئة من  70.وزاد عدد الحفارات على مدار األشهر السبعة الفائتة وزاد نحو 

 حفارا. 244ند مستواه المتدني في أغسطس ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9،547.00 0.51% السعودية

 DFMGI 2،548.00 -0.15% دبي

 ADI 5،728.00 -0.10% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،788.05 -0.65% الكويت

 BSEX 1،470.76 0.01% البحرين

 GENERAL 10،225.00 -0.02% قطر

 MASI 11،443.00 -0.20% المغرب

 TUN20 6،886.00 1.16% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 32،696.00 -0.11% أمريكا

 S&P 500  3،940.59 0.70% أمريكا

 NASDAQ 13،377.54 1.23% أمريكا

 FTSE 100  6،726.00 0.26% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  28،995.92 -0.61% اليابان

 %0.01 1،738.80 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %1.21- 63.84 البرميل خام برنت )دوالر(

  %1.35- 60.73 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

المال رأس 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.7 0.7 غ.م. غ.م. %24.1 4.05 احتفاظ 1،936.0 3.26 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %93.8 16.86 شراء 4،726.4 8.70 شركة حديد عز

 1.1 1.1 17.0 10.0 %5.5- 9.60 احتفاظ 317.1 10.16 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2،974.4 2.78 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 42.3 46.5 7.2 10.0 

 0.4 0.4 5.6 3.9 %57.2 10.69 شراء 4،522.7 6.80 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
 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

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  -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 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  95الشركة الكائن فى بمقر  عادية  المتحدة لالسكان والتعمير 25/03/2021

 جى بى اوتو 25/03/2021
عادية وغير 

 عادية

طريق مصر اسكندرية  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 58.70 2.48- -0.84 1,456,040 86,081,184 70.25 55.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 31.99 5.55- -4.93 1,210,349 39,157,180 41.31 5.46 7.67% فوري 

 EAST 11.21 9.67- -14.43 1,699,518 19,913,448 15.39 9.43 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.14 1.90- 11.47 717,630 821,880 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.00 3.57- -3.38 107,866 2,159,063 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 14.20 0.91- -1.39 1,578,417 22,178,330 16.10 7.70 4.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه

 TMGH 6.20 2.52- -4.62 1,341,618 8,444,567 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.41 7.01- -85.37 8,847,264 3,698,844 0.71 0.22 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.35 3.33- -6.25 1,913,856 8,609,940 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.26 0.93- -15.48 6,917,361 30,006,816 9.26 4.18 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 10.20 2.58- -15.00 808,044 8,295,786 14.80 8.79 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.63 1.89- -4.22 3,850,155 13,962,751 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.99 3.97- -20.86 52,236 1,207,612 30.98 22.99 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.26 2.81- 9.86 90,573 1,481,641 17.40 7.05 1.68% سوديك

 SKPC 10.15 5.41- 9.97 622,544 6,457,009 11.67 4.88 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.28 3.24- -16.96 1,099,146 3,539,925 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 6.80 2.72- - 517,546 3,588,305 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.50 3.66 -4.49 1,063,447 8,848,169 11.40 7.76 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.47 6.49- -26.48 3,885,574 17,711,434 7.59 3.00 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.62 2.64- 16.97 3,175,245 5,164,341 1.83 0.91 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.22 4.95- 6.03 5,058,937 21,748,578 6.10 2.60 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.60 9.41- -16.93 1,909,991 5,075,530 3.52 1.66 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 8.70 3.65- -18.39 1,224,102 10,854,376 12.30 4.80 1.01% حديد عز

 CCAP 1.19 9.15- -17.00 9,284,496 11,461,657 1.78 0.94 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.60 4.48- 21.67 2,532,639 24,239,956 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.65 4.70- 10.61 2,705,928 10,022,933 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.20 6.14- 7.66 470,466 2,486,722 6.23 2.26 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.30 6.03- 112.09 52,173,465 15,573,758 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.28 0.44 10,556,204 36,861,006 غ.م. -OFH 0.28 6.93 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.30 2.95- -2.13 2,533,370 5,839,806 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 11.50 -8.73 18.27- 334,170 4,074,698 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 ورالمنش 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
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