
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %1.32- %2.20 10,702.18 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %12.29- 1.94 1,960.59 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %13.51- 1.81 1,855.29 70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %9.78- 2.02 2,795.00 100ا

 ▼ %26.05 1.45- 1,321.21 لنيلر امؤش

 عناوين االخبار

سالمي ▪ بوظبي الإ
 
س المال  -مساهمو ا

 
 المرخص بهمصر يقرون زيادة را

جير التمويلي يقرون توزيع كوبون نقدي للسهم ▪
 
 مساهمو التوفيق للتا

رباح ▪
 
 مساهمو العربية للصناعات الهندسية يقررون ترحيل ال

لى الدولية للمحاصيل تعّدل القيمة ال ▪  جنيه 334.19عادلة لسهم النيل للزراعة اإ

دوية" خالل  ▪
 
رباح "ممفيس لال

 
شهر 8قفزة في ا

 
 ا

 مليون دولر خالل عامين 300المصرية الكويتية تستهدف استثمار القابضة  ▪

جراءات فتح الحسابات المصرفية ▪ رشادات تبسيط اإ  المركزي المصري يصدر اإ

حالل المركباتالوزراء المصري يصدر قرارًا باشتراطات "الحا ▪ خضر" بمبادرة اإ
 
 فز ال

نشاء صندوق لدعم ال ▪  سيولة ببورصة مصرالرقابة المالية تتفق مع "المركزي" على اإ

سعار النفط ترتد بنحو  ▪
 
 بعد جنوح سفينة حاويات في قناة السويس المصرية  %3ا

ميركية رغم ارتفاع الدولر ▪
 
 الذهب يصعد مع انخفاض عائدات السندات ال

 

 ستثمرين )مليون جنيه(مالت المصافي تعا 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 108 91 3 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبارالشركات المقيدة

 مصر يقرون زيادة رأس المال المرخص به -مساهمو أبوظبي اإلسالمي

مصر, على  -لمصرف أبوظبي اإلسالمي عامة غير العاديةوافقت الجمعية ال
مليارات جنيه, وتعديل  7مليارات جنيه إلى  4زيادة رأس المال المرخص به من 

المادة السادسة من النظام األساسي للبنك.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر, 
قوائم المالية اليوم, إن الجمعية العامة العادية أقرت الميزانية وقائمة الدخل وال

 .ووافقت الجمعية على توزيع حصة من األرباح الصافية2020األخرى عن عام 
على العاملين ومجلس اإلدارة طبقاً لحساب التوزيع بالقوائم  2020المحققة في 

.وحقق المصرف أرباحاً خالل العام الماضي 2020المالية المستقلة عن عام 
, 2019مليار جنيه خالل  1.22ح بلغ مليار جنيه, مقابل صافي رب 1.19بقيمة 

خل البنك من العائد إلى مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفع صافي د
.وعلى 2019مليار جنيه في  3.077مليار جنيه, مقابل صافي بلغ  3.106

مستوى األعمال المستقلة, ارتفعت أرباح المصرف خالل العام الماضي لتسجل 
 .2019مليار جنيه خالل  1.102أرباح بقيمة  مليار جنيه, مقابل 1.15

 وزيع كوبون نقدي للسهممساهمو التوفيق للتأجير التمويلي يقرون ت

أية.تي.ليس، على -صدقت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي 

القوائم المالية وحساب توزيع األرباح المقترح عن العام الماضي.وقالت الشركة 

ان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، إن العمومية وافقت على مقترح مجلس في بي

 22.51جنيه لكل سهم بقيمة إجمالية  0.195وبون نقدي بواقع اإلدارة بتوزيع ك

مليون سهم.واعتمدت العمومية تقرير مجلس  114.931مليون جنيه توزع على 

ت على عضوية اإلدارة عن نشاط الشركة للعام الماضي والتعديالت التي طرأ

 مجلس اإلدارة، وقررت إخالء طرف المجلس عن الفترة.وقررت الجمعية العادية

سنوات برئاسة هديل صالح  3انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة 

مليون جنيه،  74.138عبدهللا كامل.يشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 

 2020ت الشركة إيرادات خالل .وحقق2019مليون جنيه خالل  67.159مقابل 

الل العام المنصرم مليون جنيه خ 523.76مليون جنيه، مقارنة بـ 514.47بقيمة 

 74.058بقيمة  2020له.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت أرباحاً خالل 

 .2019مليون جنيه خالل  67.26مليون جنيه مقابل 

 األرباح مساهمو العربية للصناعات الهندسية يقررون ترحيل

القوائم المالية اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للصناعات الهندسية، 

وحساب توزيع األرباح عن العام الماضي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 

مصر، اليوم األربعاء، أن العمومية وافقت على مقترح مجلس اإلدارة بترحيل 

توفير سيولة نقدية لتمويل جانب من مشروع أرباح المساهمين عن العام الماضي، ل

ية صدقت على تقرير مجلس اإلدارة عن التوسعة والتطوير.وأضافت أن العموم

نشاط الشركة، والقوائم المالية للعام الماضي، وإخالء طرف المجلس عن 

الفترة.كما وافقت الجمعية على عقود المعاوضة التي أبرمت العام الماضي، 

دارة في إبرام العقود خالل العام الجاري.وحققت الشركة والترخيص لمجلس اإل

، مقابل 2020يون جنيه خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر مل 7.3أرباحاً بلغت 

.وارتفعت مبيعات الشركة خالل العام 2019مليون جنيه في  6.32أرباحاً بلغت  

نيه في مليون ج 62.33مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  69.29الماضي إلى 

 العام السابق له.

 جنيه 334.19النيل للزراعة إلى الدولية للمحاصيل تعّدل القيمة العادلة لسهم 

قالت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن تقرير مراقب الحسابات عن دراسة 

القمية العادلة الخاصة بسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية أظهر وجود 

المقدمة.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم  خطأ في الدراسة

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

  63.10   17.99  القومية لالسمنت

  9.99   16.19  االهرام للطباعة والتغليف

  9.99   35.44  العبور لالستثمار العقارى
  9.98   25.68  وادي كوم إمبو

  9.97   12.80  دلتا لالنشاء والتعمير

 

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

 -24.48   19.00  أورانج
 -18.29   22.11  للطباعة والتغليفدلتا 

 -9.99   7.12  جولدن تكس
 -9.99   15.14  المهنس للتأمين

 -9.98   15.34  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة
 

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

  1.41   162،284،240  سداي
  60.00   73،635،744  البنك التجاري الدولي

  70.49   48،693،204  موبكو
  42.01   47،060،252  االسماعيلية الجديدة للتطوير

  11.90   46،441،508  ايسترن كومباني
 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  1.41   112،497،467  دايس
  0.29   47،294،458  لالستثمار القابضةاوراسكوم 

  0.50   33،804،719  ليفت سالب مصر
  0.28   33،614،499  اوراسكوم المالية القابضة

  0.87   25،637،870  بورتو القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مراقب الحسابات أظهر وجود خطأ في التجميع بالدراسة،  األربعاء، أن تقرير

جنيه.وكان مجلس  337.8جنيه بدالً من  334.19لتصبح القيمة العادلة للسهم 

العادلة إدارة الدولية للمحاصيل الزراعية، اعتمد في أكتوبر الماضي دراسة القيمة 

اد دراسة القيمة لسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية.وقالت إن سبب إعد

العادلة هو سعي شركة بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية، والتي تساهم 

بالمائة، إلى بيع جزء من  24.16فيها الدولية للمحاصيل بشكل مباشر بنسبة 

اعات الغذائية.وتمتلك شركة بولي سيرف أسهمها في شركة النيل للزراعة والصن

ركة النيل للزراعة والصناعات بالمائة في ش 25.29للزراعة نسبة 

مليون جنيه خالل العام المالي  25.36الغذائية.وحققت الشركة أرباحاً بلغت 

مليون جنيه في العام المالي السابق  122.008الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليون جنيه، مقابل  505.52الل العام المالي الماضي له.وبلغت مبيعات الشركة خ

مليون جنيه في العام المالي السابق له.وسجلت الشركة  507.06مبيعات بلغت 

حتى نهاية مارس  2019مليون جنيه منذ بداية يوليو  17.99صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  113.29الماضي، مقابل 

مليون  327.25تراجعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل الماضي.و

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  364.03ة مارس، مقابل جنيه بنهاي

 الماضي.

 أشهر 8قفزة في أرباح "ممفيس لألدوية" خالل 

أعلن مجلس إدارة شركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع أرباح 

 480أشهر من العام المالي الجاري بنسبة  8قبل الضرائب خالل أول  الشركة

ئة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم بالما

مليون جنيه خالل الفترة  23.73األربعاء، أنها سجلت أرباح قبل الضرائب بلغت 

ن جنيه خالل مليو 4.09من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ة خالل الثمانية أشهر نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشرك

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  334.2مليون جنيه، مقابل  360.32إلى 

 7المالي السابق له.يشار إلى أن الشركة حققت أرباح قبل الضرائب خالل أول 

 3.32مليون جنيه، مقارنة بنحو  21.27بنحو  أشهر من العام المالي الجاري

رنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات النشاط مليون جنيه في الفترة المقا

مليون جنيه عن نفس  290.12أشهر، مقابل  7مليون جنيه خالل  316.69إلى 

 الفترة من العام السابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر خالل عامينمليون  300ف استثمار القابضة المصرية الكويتية تستهد

قال شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن 

مليون دوالر خالل العام الحالي والقادم، ليرتفع  300الشركة تستهدف استتثمار 

مليار دوالر.وأضاف  1.9مليار دوالر إلى  1.6إجمالي استثمارات الشركة من 

 100م، أن االستثمارات الجديدة تشمل يان لبورصة مصر، اليوالزيات في ب

مليون دوالر لشراء حصص األقلية بالشركة التابعة، باإلضافة إلى االستحواذات 

وتأسيس كيانات اقتصادية جديدة.وأشار العضو المنتدب للشركة، إلى أن 

مليون دوالر في استكمال المشروعات  200االستثمارات تشمل أيضاً 

اء مشروعات استثمارية جديدة.وأوضح الزيات، أن ثمارية القائمة، وإنشاالست

مليون دوالر الستكمال مشروع إنشاء مصر إلنتاج  80االستثمارات تشمل 

مليون دوالر لتنمية عدد من اآلبار المنتجة بمنطقة حقل  75الخشب المضغوط، و

ستثمار امتياز شمال سيناء البحرية المملوك للشركة التابعة ناسكو لال

مليون دوالر لزيادة الطاقة التوليدية  15مل االستثمارات أيضاً المحدودة.وتش

لمحطة برج العرب المملوكة للشركة التابعة "الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء 

مليون  12مليون دوالر إلنشاء مصنع إلنتاج حمض الكبريتيك، و 18"كهربا"، و

التابعة سبريا  ج الفرومايكا بالشركةدوالر لزيادة الطاقة اإلنتاجية لخط إنتا

 116.296، بقيمة 2020مصر.يشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح خالل 

، مع األخذ في 2019مليون دوالر خالل  115.601مليون دوالر، مقابل 

مليون  116.3االعتبار حقوق األقلية.وبلغ صافي أرباح مالكي الشركة األم نحو 

.فيما بلغت أرباح 2019مليون دوالر في  115.6، مقابل 2020دوالر في 

مليون  35.5، مقابل 2020مليون دوالر في  37.6الحقوق غير المسيطرة نحو 

 557.89لتصل إلى  2020.وارتفعت إيرادات الشركة خالل 2019دوالر في 

مليون دوالر خالل العام المنصرم له.وبشأن  523.941مليون دوالر، مقارنة بـ

 %69.62بنسبة  2020ركة خالل فقد تراجعت أرباح الشالقوائم المستقلة، 

مليون  13.089، مقابل 2020مليون دوالر بنهاية ديسمبر  3.98لتصل إلى 

 .2019دوالر أرباحاً خالل 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 المركزي المصري يصدر إرشادات تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية

وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل ري، بالتنسيق مع أصدر البنك المركزي المص

اإلرهاب، إرشادات للبنوك بشأن تطبيق اإلجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن 

بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو االدخارية طرف البنوك 

بسهولة ويسر.كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن 

ت باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة حرة، فتح الحساباال

أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاط اقتصادي في حالة عدم توافر مقر ثابت أو 

مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش 

تلك وأكد البيان، أن المملوكة لهم، وفقاً لبيان للمركزي صادر اليوم األربعاء،

التوجيهات خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة 

البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك.وشملت اإلرشادات أنه في حالة اختالف 

البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات 

تم االكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة وذج فتح الحساب يالتي يقدمها المواطن في نم

مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل 

إلثبات الوظيفة.ويمكن كذلك تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار 

يتوافر  الحسابات إذا لم إلثبات العنوان. وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح

للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن االكتفاء بعقد ملكية، حتى 

ولو كان عقداً ابتدائياً، أو عقد إيجار.وأوضح بيان المركزي، أن اإلرشادات اهتمت 

بالفئات التي ال تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء، وكذلك 

رة، وتم معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم الحرف والمهن الحأصحاب 

أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة 

للتطبيق.وتابع "مثل التأكد من صحة بياناتهم من خالل المتعاملين معهم أو عن 

 الطرق المتاحة".طريق صفحات التواصل االجتماعي إذا توافر ذلك وغيرها من 

الرقابة المالية تتفق مع "المركزي" على إنشاء صندوق لدعم السيولة ببورصة 

 مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، االتفاق مع البنك المركزي المصري 

على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، بما يعمل على زيادة حجم 

مرين جدد، باإلضافة إلى زيادة المالءة صرية، ودخول مستثالسيولة بالبورصة الم

والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر، اليوم، 

إن ذلك في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم األسواق ومنها 

ضح الت بالبورصة.وأوبورصة األوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعام

محمد عمران، أن البنك المركزي المصري يعمل دائماً على دعم األسواق 

واستدامتها، وأن هناك اهتماماً متزايداً بدور سوق األوراق المالية في دعم خطط 

التنمية االقتصادية بالدولة المصرية.وأشار عمران، إلى أن هذا التوجه يأتي من 

المناخ االستثماري وتنشيط ري بضرورة تهيئة إيمان البنك المركزي المص

بورصة األوراق المالية من خالل العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية 

من خالل هذا الصندوق.وأشاد رئيس الهيئة بالمبادرات المستمرة التي يقوم بها 

البنك المركزي المصري لدعم األسواق وكذلك بالتنسيق والتعاون المستمر بين 

 الجانبين.

 

الوزراء المصري يصدر قراراً باشتراطات "الحافز األخضر" بمبادرة إحالل 

 المركبات

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً تضمن تحديد نسبة 

"الحافز األخضر" المقررة للمشاركين في مبادرة إحالل المركبات المتقادمة بأخرى 

على "الحافز األخضر".وبحسب بيان طات الحصول تعمل بالغاز الطبيعي، واشترا

صادر اليوم األربعاء، نّصت المادة األولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات 

األجرة )التاكسي(، وسيارات "الميكروباص" التي تعمل باألجرة، والسيارات 

سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحالل هذه  20المالكي، التي مضى على صنعها 

خرى جديدة، حافزاً مالياً يسمى "الحافز األخضر" مقابل إحالل مركباتهم المركبات بأ

 القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

ووفقاً للقرار فإن نسبة "الحافز األخضر" للسيارات األجرة )التاكسي( :نسبة الحافز

سيارات ألف جنيه، وفي حالة  45بالمائة من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى  20تبلغ 

ألف  65بالمائة من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى  25"الميكروباص" تكون النسبة 

بالمائة من قيمة  10ات المالكي فستكون جنيه، أما نسبة "الحافز األخضر" للسيار

ألف جنيه.وأشارت المادة الثانية إلى أن منح "الحافز  22السيارة الجديدة بحد أقصى 

في المادة األولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقاً األخضر" المنصوص عليه 

والبترول للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية 

والثروة المعدنية.وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خالل 

اذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" اتخ

مبادرة إحالل السيارات المنصوص عليها في المادة األولى من هذا القرار، وذلك 

يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة،  وفق البروتوكول الذي

وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.ونّص القرار على  أنه على وزارة 

ل "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" أداء قيمة المالية من خال

ح مالك "الحافز األخضر" المنصوص عليها في المادة األولى من هذا القرار لصال

السيارة محل اإلحالل بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء 

ال بيع، وتصنيع سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مج

وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكوالت لهذا الغرض، وذلك بعد 

 تخريدها.تسليمه سيارته القديمة للصندوق ل

وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز األخضر، :اشتراطات

لية "صندوق تمويل شراء والتي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة الما
بعض مركبات النقل السريع" التخاذ اإلجراءات الالزمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة 

ام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكوالت التي ستبرم القديمة بااللتز

نه يُشترط في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.كما أ

للحصول على الحافز األخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة )سيارة األجرة "التاكسي"، 

باألجرة( بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة  وسيارات "الميكروباص" التي تعمل

البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ 

بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة." وأن تكون السيارة البديلة  الترخيص إال

من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة 

بالغاز الطبيعي، باإلضافة إلى االلتزام بالقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في 

إليها في المادة الثالثة من هذا القرار".ونّصت المادة الخامسة على أن  البروتوكوالت الُمشار

ندوق تمويل شراء بعض مركبات تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة "ص

النقل السريع" في تنفيذ مبادرة إحالل السيارات المنصوص عليها في المادة األولى من هذا 

لغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة القرار بأخرى جديدة تعمل با

الفورية لكافة متطلبات  المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خالل االستجابة

تنفيذ المبادرة المشار إليها.وأشارت المادة السادسة إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

منح حوافز مالية لمشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات  ؛ بشأن تنظيم2010لسنة  3184

 . 2021 لسنة 99والسيارات األجرة وسيارات نقل الركاب، والُمعدل بالقرار رقم 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

بعد جنوح سفينة حاويات في قناة السويس  %3أسعار النفط ترتد بنحو 
 المصرية 

بعد جنوح سفينة حاويات في  %3ارتفعت أسعار النفط في تعامالت اليوم بنحو 
قناة السويس المصرية وتكدس السفن األخرى داخل القناة.وارتفعت أسعار خام 

دوالراً للبرميل, وصعدت أسعار خام تكساس بأكثر  62.7إلى  %3برنت بنحو 
 Ever Givenدوالراً للبرميل.هذا وجنحت سفينة  59إلى حوالي  %3من 

التايوانية في قناة السويس بسبب رياح  Ever Greenالمستأجرة من قبل شركة 
ام قوية مفاجئة والتي تسببت في انحراف جسم السفينة في المجرى المائي واالرتط

 .%6بالقاع والجنوح.يذكر أن أسعار النفط قد تراجعت أمس بأكثر من 

 ركية رغم ارتفاع الدوالرالذهب يصعد مع انخفاض عائدات السندات األمي

مارس مع استقرار عائدات سندات الخزانة  24ارتفعت أسعار الذهب األربعاء  
د الدوالر األميركية قرب أقل مستوى في أسبوع, في حين تجاهل المعدن صعو

في أعقاب تأكيد رئيس الفدرالي األميركي أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق 
دوالر  1730.25إلى  %0.2الفورية  السيطرة.وصعد الذهب في السوق

بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود الذهب  06:40لألونصة بحلول الساعة 
ائدات دوالر لألونصة.وتراجعت ع 1728.60إلى  %0.2األميركية اآلجلة 

مارس آذار بينما تخطى الدوالر أعلى مستوى في  16السندات ألقل مستوى منذ 
ونغرس األميركي أمس أنه يتوقع ارتفاع أسبوعين بعدما صرح باول أمام الك

معدل التضخم خالل العام لكن الزيادة "لن تكون كبيرة جدا أو دائمة".وعلى صعيد 
دوالر لألونصة, في  2602.70عند المعادن النفيسة األخرى, استقر البالديوم 

إلى  %0.2دوالر, بينما نزل البالتين  25.12إلى  %0.2حين زادت الفضة 
 ر.دوال 1166.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9،464.00 -0.27% السعودية

 DFMGI 2،487.00 -1.13% دبي

 ADI 5،675.00 -1.23% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،775.75 -0.12% الكويت

 BSEX 1،465.00 0.04% البحرين

 GENERAL 10،207.00 -0.06% قطر

 MASI 11،434.00 0.45% المغرب

 TUN20 7،075.00 1.62% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 32،516.00 0.29% أمريكا

 S&P 500  3،889.14 -0.55% مريكاأ

 NASDAQ 12،961.89 -2.01% أمريكا

 FTSE 100  6،713.00 0.20% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  28،729.88 1.14% اليابان

 %0.02- 1،733.92 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %1.58- 63.39 البرميل خام برنت )دوالر(

  %1.88- 60.03 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 

 0.7 0.7 غ.م. غ.م. %28.5 4.05 احتفاظ 1،870.6 3.15 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %82.3 16.86 شراء 5،025.2 9.25 شركة حديد عز

 1.2 1.3 19.3 11.3 %16.4- 9.60 احتفاظ 358.6 11.49 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2،953.0 2.76 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 42.0 46.2 7.2 9.9 

 0.5 0.5 5.8 4.1 %50.4 10.69 شراء 4،728.9 7.11 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 01/04/2021 31/03/2021 سهم مجاني لكل عشرة اسهم اصلية 1 بنك قناة السويس

 

 قدية()التوزيعات الن جدول الكوبونات

 التوزيعتاريخ  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

 للمحابسالعربية  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

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

 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 

27/03/2021 
الدوية والصناعات االسكندرية ل

 الكيماوية

 عادية
 القاهرة –االميرية  –ش السواح  8المؤتمرات الكبري في شركة ممفيس لالدوية بقاعة 

 دقهلية -المنصورة  –شارع الجيش  79 عادية الدولية لألسمدة والكيماويات 27/03/2021

27/03/2021 
السعودية المصرية لالستثمار 

 والتمويل

 عادية
 المسموعهت االتصال الحديثة المرئية و بواسطة تقنيا

27/03/2021 
العربية لالدوية والصناعات 

 الكيماوية

 عادية
 القاهرة –االميرية  –ش السواح  8بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة ممفيس لالدوية 

 القاهرة -سيتي  جاردن -ش توفيق دياب  4بمقر الشركة  عادية الغربية االسالمية للتنمية العمرانية 27/03/2021

27/03/2021 
الفنار للمقاوالت العمومية 

 واالستيراد واإلنشاءات والتجارة

 عادية
 القاهرة الجديدة –التجمع االول  –الدور االول  – 4حى البنفسج  98بفيال 

27/03/2021 
القاهرة لالدوية والصناعات 

 الكيماوية

 عادية
 القاهرة –االميرية  –السواح ش  8ية بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة ممفيس لالدو

 المالية و الصناعية المصرية 27/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 محافظة الغربية –بالنادى الرياضى للشركة بكفر الزيات 

27/03/2021 
المصرية الدولية للصناعات 

 ايبيكو -الدوائية 

 عادية
 B1الصناعية االولى  المنطقة –بمقر الشركة الرئيسى بمدينة العاشر من رمضان 

 المصريه لمدينة االنتاج االعالمى 27/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 بمقر الشركة المصرية لمدينة االنتاج االعالمى بالسادس من اكتوبر

 محافظة الشرقية –البنوك بمدينة العاشر من رمضان بنادى الرواد بحى  عادية المنصورة للدواجن 27/03/2021

 بالقاعة المفتوحة –بطريق صالح سالم  –بمقر دار الحرس الجمهورى  عادية ز مصرغا 27/03/2021

 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 27/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 التجمع الخامس –أرابيال كونترى كلوب 

 كورنيش المعادى –ابراج عثمان  –شارع المروة  14بمقر ادارة الشركة  عادية سويف لالسمنتمصر بنى  27/03/2021

 قنا -مصر لالسمنت  27/03/2021
 -هليوبوليس  –قاعة امباسادور شارع الصاعقة من شارع الثورة  –بدار حرس الحدود  عادية

 القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (EGX 30 index) 30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

ل التغير من أو

 العام %
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 60.00 2.02 1.35 1,229,846 73,635,744 70.25 55.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 33.95 2.94 0.89 263,727 8,945,513 41.31 5.61 7.67% فوري 

 EAST 11.90 5.97 -9.16 4,031,519 46,441,508 15.39 9.43 7.03% ايسترن كومباني -ة الشرقي

 EKHO 1.12 0.53- 10.20 337,122 378,895 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 21.00 4.37 1.45 407,934 647,5618, 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 13.82 1.00- -4.03 636,781 8,875,507 16.10 7.97 4.05% الماليه هيرمس القابضهالمجموعه 

 TMGH 6.40 2.73 -1.54 442,544 2,813,622 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.44 1.62 -84.34 14,344,632 6,364,542 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.55 2.02 -1.94 5,278,178 24,283,720 5.62 4.16 2.46% باتراشركة مستشفي كليو

 ISPH 4.53 5.84 -10.12 5,878,509 26,627,516 9.26 4.06 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 10.81 4.65 -9.92 1,902,085 20,575,948 14.80 8.79 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.62 0.84 -4.49 1,745,441 6,392,481 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.99 0.65- -20.86 175,130 4,055,121 30.98 22.55 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.26 0.73- 9.86 16,838 275,104 17.40 7.65 1.68% سوديك

 SKPC 10.10 0.80 9.43 153,333 1,579,409 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.35 0.60 -15.19 533,501 21,826,99 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.11 3.19 4.56 1,048,609 7,519,083 8.06 4.30 1.29% للسجادالنساجون الشرقيون 

 EFID 8.50 2.53 -4.49 114,919 974,701 11.35 7.76 9%1.1 ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.53 1.12 -25.49 1,620,419 7,397,374 7.59 3.23 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.62 1.50 17.26 3,803,743 6,236,985 1.83 0.98 1.14% للتعميربالم هيلز 

 PIOH 4.27 2.40 7.29 2,856,743 12,336,579 6.10 2.66 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.60 0.76- -16.93 1,327,563 3,517,827 3.52 1.81 1.09% لزيوت المعدنيةاالسكندرية ل

 ESRS 9.25 4.28 -13.23 941,954 8,706,253 12.30 5.06 1.01% حديد عز

 CCAP 1.19 2.41 -17.07 6,078,886 7,302,261 1.78 1.03 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 10.17 5.83 8.902 3,563,838 36,271,800 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.80 0.00 15.15 495,064 1,918,248 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.40 0.92- 11.80 156,574 ,664843 6.23 2.26 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.29 0.35 104.93 47,294,458 13,730,354 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 9,324,161 33,614,499 غ.م. OFH 0.28 1.85 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.30 0.43- -2.13 2,562,220 5,941,925 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 11.73 1.38 16.63- 203,971 2,457,018 17.49 7.20 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 بريميير منشركة  أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في دةالوار 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 ريرالتق هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية
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