
 

 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 30ا

10,870.46 1.57% 0.23% ▲ 

 

ي جي اكس 
 
 50ا

1,951.72 -0.45 -12.69% 
▼ 

ي جي اكس 
 
 70ا

1,842.89 -0.67 -14.09% 
▼ 

ي جي اكس 
 
 100ا

2,788.93 -0.22 -9.97% 
▼ 

 شر النيلؤم
1,307.74 -1.02 24.77% ▼ 

 عناوين االخبار

م جروب"  ▪ م ا  سمال "ا 
 
فصاح زيادة را سهم مجانيةالرقابة المالية تقر ا 

 
 عبر ا

 قرشًا على المساهمين 25"المصرية العقارية" توصي بتوزيع كوبون  ▪

ي كابيتال يقرون توزيع كوبون  ▪
 
 قرشًا للسهم 20مساهمو سي ا

بريل.. مساهمو "رامي 18 ▪
 
س اا

 
سهم مجانيةدا" يناقشون زيادة را

 
 لمال عبر ا

عادة تشكيل مجلس ال   ▪ رباح وا 
 
 دارةمساهمو "فاروتك" يقروت عدم توزيع ا

وراسكوم كونستراكشون تقترح توزيع  ▪
 
رباحًا على المساهمين 27ا

 
 مليون دولر ا

عمار مصر" تستهدف استثمار  ▪  مليار جنيه في مشروع سكني بالشيخ زايد 37.8"ا 

▪  
 
قتصاد المصري فريقي للتالبنك ال  خالل العام الجاري  %3نمية يتوقع نمو ال 

ثر الصادرات المصرية بسعي الصين لتفا ▪
 
 ؟« الخليج»قية تجارة حرة مع هل تتا

رئيس البورصة : نستعد لستقبال طروحات جديدة تعزز الفرص الستثمارية  ▪
 للمصريين بالخارج

مريكيةجي بي مورجان يتوقع استمرار صعود عوائد السن ▪
 
 دات ال

دنى مستوى منذ بداية الوباء ▪
 
مريكية تتراجع ل

 
عانة البطالة ال  طلبات ا 

 

 المستثمرين )مليون جنيه(صافي تعامالت  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 123 64 11 

  

 انواع المستثمرين 
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(بيع)|     شراء  

;  مصريين 
79.32%

;  عرب 
5.30%

;  أجانب
15.37%

;  مؤسسات
;  أفراد45.54%

54.45%
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 ABUK -شركة ابوقير لالسمدة والكيماويات  –حد اال سهم

 

 من هي شركة أبو قير في سطور؟

بوقير  
 
زوتية واالسمدة المخلوطة من ثالثة مصانع هي ا

آ
 1تنتج الشركة العديد من االسمدة اال

بوقير 
 
بوقير  2وا

 
( من المصانع 2020مليون طن امونيا سنويا ) 1.15، بإجمالي انتاج 3وا

  .الثالثة

سعار العالمية بينما يتم توجيه  %45لشركة ر اتصد 
 
من  %55من انتاجها الى الخارج باال

سعار المدعمة. وقد بلغت الصادرات في العام المالي 
 
حوالي  2020االنتاج للسوق المحلي باال

لف طن اسمدة صلبة ما يعادل حوالي  997
 
سمدة.  %47ا

 
 من انتاج اال

الغاز الطبيعي، حيث تحصل عليه بسعر مدعم لى ا عتقوم الشركة بتصنيع االسمدة اعتماد 
من انتاجها من  %55دوالر للمليون وحدة حرارية، في المقابل تبيع الشركة حوالي  4.5عند 

االسمدة في السوق المحلي بالسعر المدعم، اال ان حصول الشركة على الغاز بالسعر المدعم 
دني من هامش االرباح في حالة انخف

 
 سعار العالمية لليوريا. االاض يضمن لها حدًا ا

 المالي والتشغيلي األداءالقاء الضوء على 

شهر  
 
ولى من ارتفعت إيرادات الشركة بشكل سنوي في الستة ا

 
لتسجل  %1بواقع ، 2021اال

 مليار جنيه بالنصف المقارن. 3.996مليا جنيه مقارنة بإيرادات  4.035

 1.83سنويا، ليرتفع الهامش بواقع  %5.9مليار جنيه اعلى بنسبة  1.59جاء مجمل الربح  
 .%39.5نقطة مئوية ليسجل 

ول من جاءت نتائج اعمال الشركة  
 
إيجابية وجيدة عل مستوى  2020/2021في النصف اال

 1.147اإليرادات واالرباح وكانت مدعومة بزيادة كميات المبيعات من السماد والتي سجلت 
ول 

 
  .مليون طن خالل فترة المقارنة 1.092ب مقارنة  2021مليون طن في النصف اال

سعار  2020/2021نتوقع المزيد من التحسن خالل النصف الثاني من العام  
 
في ظل ارتفاع ا

زوتية ارتفاعا 
آ
سمدة اال

 
سعار اال

 
سمدة، حيث سجلت ا

 
اليوريا عالميا وزيادة الطلب على اال
  اضيالم فبرايردوالر للطن يوم  336ملحوظا منذ بداية العام اذ وصت الى 

مرة مقارنة بمضاعف ربحية مؤشر السوق المصري البالغ    9.65يبلغ مضاعف ربحية الشركة  
يبلغ العائد على ح. المساهمين معدل عالي جدا مقارنة بالقطاع وبباقي الشركات  مرة.  10.65

 . %43الصناعية، 

 اسمدة وكيماويات القطاع / الصناعة

 ABUK كود السهم

 21.00 سعر السهم

 1,261.88 سهمال عدد

س المال
 
 1,892.81 را

س المال السوقي
 
 26,499.39 را

 %29.8 التداول الحر

 %58.3 تغير السعر منذ سنة 

 %1.5 تغير السعر منذ بداية السنة

 9.65 مضاعف الربحية *

 4.18 مضاعف القيمة الدفترية *

 %43.3 العائد على حقوق المساهمين*
 فعلية شهر ارباح 12خر النسب محسوبة آل

 EGX 30 rebasedمقابل  ابوقيرسهم 

 

 

 هيكل مساهمي الشركة

 
 

 التغير السنوي 2021- 1النصف  2020 -1النصف  2019/2020 2018/2019 2017/2018 البند

 %1.0 4,035.2 3,996.9 7,881.7 8,584.5 7,553.0 المبيعات
 %5.9 1,594.2 1,505.9 2,866.1 3,440.5 2,674.3 مجمل الربح
 %3.6 1,491.5 1,439.8 2,694.9 3,157.1 2,420.0 صافي الربح

 نقطة مئوية 0.9 %37.0 %36.0 %34.2 %36.8 %32.0 هامش صافي الربح

 شركة بريميير -إدارة البحوث  – االسبوعيالتقرير 
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 أخبارالشركات المقيدة

 تقر إفصاح زيادة رأسمال "إم إم جروب" عبر أسهم مجانية الماليةالرقابة 

شر تقرير اإلفصاح الخاص بشركة إم لرقابة المالية, على نوافقت الهيئة العامة ل
( من قواعد القيد 48إم جروب للصناعة والتجارة العالمية, وفقاً ألحكام المادة )

 10نعقد بتاريخ بالبورصة المصرية, وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة الم
دارة كان .وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر اليوم, إن مجلس اإل2021مارس 

ون ملي 479.53قد قرر السير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 
مليون جنيه, عن طريق توزيع  119.88مليون جنيه بزيادة  599.41جنيه إلى 

سهم مجاني لكل سهم  0.25اقع أسهم زيادة مجانية على مساهمي الشركة بو
ة من أرباح العام المالي قرشاً ممول 62أصلي بالقيمة االسمية للسهم وقدرها 

مليون جنيه  370.499.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 2020المنتهي في 
.وبلغت 2019مليون جنيه خالل  475.59, مقابل أرباح بقيمة 2020خالل 

مليون جنيه بنهاية ديسمبر,  366.41نحو  2020أرباح مالكي الشركة األم خالل 
ما بلغت أرباح الحقوق غير .في2019مليون جنيه خالل  459.466مقابل 

مليون  16.12قابل مليون جنيه, م 4.08المسيطرة خالل العام الماضي نحو 
 8.68لتصل إلى  2020.وتراجعت مبيعات الشركة خالل 2019جنيه خالل 

.وعلى صعيد القوائم غير 2019نيه خالل مليار ج 9.83مليار جنيه, مقابل 
 356.71خالل العام الماضي إلى المجمعة, تراجعت أرباح الشركة المستقلة 

 .2019مليون جنيه خالل  390.36مليون جنيه, مقابل 

 قرشاً على المساهمين 25"المصرية العقارية" توصي بتوزيع كوبون 

قرشاً للسهم  25العقارية، بتوزيع أوصى مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية 

رأسمال الشركة المصدر  بالمائة من 12.5ماليين جنيه تعادل  10الواحد بتكلفة 

لبورصة والمدفوع في ضوء السيولة المتاحة للشركة.وقالت الشركة في بيان 

أبريل المقبل،  28مصر، اليوم، إن المجلس دعا النعقاد الجمعية العامة العادية يوم 

انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، والنظر في التصرف في أرباح  لمناقشة

ة التنفيذية، بالموافقة على قيام شركة تارجيت .وأوصى المجلس، اللجن2020

المخرون العقاري للشركة.يشار إلى  بالتوقيع على عقود بيع وتأجير بعض وحدات

بل صافي مليون جنيه، مقا 16.02بلغ  2020أن الشركة حققت صافي ربح خالل 

.وتراجعت إيرادات الشركة خالل عام 2019مليون جنيه خالل  39.05ربح بلغ 

مليون جنيه خالل عام  79.48مليون جنيه، مقارنة بـ 20.93ى إل 2020

 16.02ستقلة، حققت الشركة صافي ربح بلغ .وعلى مستوى األعمال الم2019

مليون جنيه خالل  39.05مليون جنيه خالل العام الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 

 العام السابق له.

 للسهمقرشاً  20مساهمو سي أي كابيتال يقرون توزيع كوبون 

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات المالية، 

مليون جنيه في صورة كوبون  200على توزيع أرباح على المساهمين بمبلغ 

دفعات، وفقاً للتدفقات النقدية للشركة.وقالت الشركة  3على قرشاً للسهم  20بواقع 

الشركة صدقت على القوائم المالية المستقلة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن 

افي ربح خالل العام ص 2020.وحققت الشركة خالل عام 2020والمجمعة عن 

ه مليون جني 541.76مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  474.61الماضي بقيمة 

خالل العام المنصرم له، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجع إجمالي 

 2.63مليار جنيه، مقابل  2.36لتصل إلى  2020ة خالل عام إيرادات الشرك

ألرباح المستقلة، حققت الشركة أرباحاً .وعلى مستوى ا2019مليار جنيه خالل 

ون جنيه خالل عام ملي 83.98، مقابل 2020مليون جنيه في  169.13بلغت 

2019. 

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

  10.00   38.94  العبور لالستثمار العقارى
  10.00   10.12  الشرقية الوطنية لالمن الغذائي

  9.99   20.91  النصر لألعمال المدنية
  9.97   12.13  مصر للفنادق

ار العقاري الخليجية الكندية لالستثم

 العربي
 74.99   9.92  

 

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

 -9.98   15.34  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة
 -9.94   7.07  الوطنية لالستثمارات الماليةاالسكندرية 

 -9.93   36.48  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
ضة لالستثمارات تمنت القابجراند انفس

 المالية
 9.25   9.84- 

 -8.54   21.21  العربية الستصالح االراضي
 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 
 االغالقسعر  قيمة التداول السهم

  1.42   82،513،760  دايس
  61.00   78،584،144  البنك التجاري الدولي
  1.89   32،789،052  العربية لحليج األقطان

  35.00   32،114،804  فوري
  12.16   28،492،782  ايسترن كومباني

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 االغالقسعر  كمية التداول السهم 

  1.42   59،060،346  دايس
  0.29   34،881،784  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.48   29،296،139  العربية لالستثمارات
  0.47   24،365،203  أطلس

  0.69   24،215،298  العربية ادارة االصول

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 نيةأبريل.. مساهمو "راميدا" يناقشون زيادة رأس المال عبر أسهم مجا 18

-قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية

أبريل المقبل، ستناقش زيادة  18راميدا، إن الجمعية العامة المقرر عقدها يوم 

 7و 6إصدار أسهم مجانية، وتعديل المادتين رأسمال الشركة المصدر من خالل 

مصر، اليوم، أن الجمعية  من النظام األساسي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة

دارة بشأن توزيع العامة العادية ستناقش في اليوم ذاته المقترح المقدم من مجلس اإل

أرباح الشركة على مساهمي الشركة في صورة أسهم مجانية ممولة من أرباح 

.وحققت الشركة 2020عام واألرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن عام ال

مليون جنيه خالل العام الماضي، مقابل  111.51حاً بلغت ، أربا2020خالل 

، مع األخذ في االعتبار حقوق 2019مليون جنيه في  81.67أرباح بلغت 

يون جنيه في مل 112.18األقلية.وبلغ صافي أرباح مالكي الشركة األم نحو 

.فيما بلغت خسائر 2019مليون جنيه في  82.39، مقابل أرباح بقيمة 2020

، مقابل خسائر بقيمة 2020ألف جنيه في  665.5ر المسيطرة نحو الحقوق غي

مليون  960.16عت إيرادات الشركة إلى .وارتف2019ألف جنيه في  714.24

خالل العام السابق مليون جنيه إيرادات  893.9، مقابل 2020جنيه بنهاية 

مليون جنيه  112.9له.وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 

 مليون جنيه في العام السابق له. 82.98مقابل أرباح بقيمة  2020الل خ

 مساهمو "فاروتك" يقروت عدم توزيع أرباح وإعادة تشكيل مجلس اإلدارة

ألنظمة التحكم واالتصاالت، على وافقت الجمعية العامة العادية لشركة فاروتك 

ة عن نشاط الشركة الميزانية العمومية والحسابات الخنامية وتقرير مجلس اإلدار

، وذلك لتدعيم المركز المالي 2020، وعدم توزيع أرباح عن عام 2020في 

كة.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن الجمعية وافقت على للشر

ارة.ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إعادة تشكيل مجلس اإلد

ركة، واعتماد تشكيل مجلس اإلدارة من النظام األساسي للش 21تعديل المادة 

مليون  1.834، صافي خسائر بقيمة 2020الجديد.وحققت الشركة خالل عام 

.وتراجعت 2019ألف جنيه خالل عام  184.338جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 

مليون جنيه، مقارنة  1.507لتصل إلى  2020شركة خالل عام إيرادات ال

 .2019مليون جنيه خالل  2.241بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون دوالر أرباحاً على  27كونستراكشون تقترح توزيع أوراسكوم 

 المساهمين

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، على إجراء 

دوالر للسهم  0.2312، بمبلغ 2020لى المساهمين خالل توزيع أرباح ع

يون دوالر.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، مل 27الواحد، بإجمالي مبلغ 

يوم، إن المجلس وافق على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ال

ل مليون دوالر خال 97.1، أرباحاً بلغت 2020.وحققت الشركة خالل 2020

مليون دوالر في  131.1، مقابل أرباح بلغت 2020الفترة من يناير إلى ديسمبر 

ن مقابل 2020ر في مليون دوال 90.9.وبلغت أرباح مساهمي الشركة 2019

، بينما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة 2020مليون دوالر في  121.3

رتفعت .وا2019مليون دوال في  9.8، مقابل 2020مليون دوالر في  6.2

مليار دوالر  3.18مليار دوالر، مقابل  3.37إلى  2020إيرادات الشركة خالل 

، فقد تحولت الشركة  2020.وعلى مستوى األعمال المستقلة خالل 2019في 

مليون  12.17مليون دوالر خسائر، مقابل أرباح بلغت  7.4إلى الخسارة بتحقيق 

 .2019دوالر في 

بالشيخ مليار جنيه في مشروع سكني  37.8إعمار مصر" تستهدف استثمار "

 زايد

فدان  500قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إنه تم توقيع عقد تخصيص مساحة 

خ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلقامة مشروع سكني في مدينة الشي

متكامل.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه من المتوقع أن يصل 

مليار جنيه مصري.وحققت  37.8االستثمارات في هذا المشروع إلى حجم 

، 2020مليار جنيه خالل  1.67الشركة خالل العام الماضي، صافي ربح بلغ 

، مع األخذ في االعتبار حقوق 2019مليار جنيه خالل  1.73مقابل أرباح بلغت 

ر جنيه مليا 4.68األقلية.وتراجعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 

.وعلى صعيد القوائم غير 2019مليار جنيه خالل  5.67بنهاية ديسمبر، مقابل 

، 2020مليار جنيه خالل  1.67المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة إلى 

 .2019مليار جنيه خالل  1.73مقابل أرباح بلغت 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 خالل العام الجاري %3قتصاد المصري البنك األفريقي للتنمية يتوقع نمو اإل

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توقعات 

األفريقي للتنمية لكل من االقتصاد المصري واألفريقي بعد جائحة البنك 

كورونا.وبحسب إنفوجرافيك لمركز المعلومات، توقع البنك األفريقي للتنمية 

، بنسبة 2022المصري معدالت نمو ما قبل جائحة كورونا في استعادة االقتصاد 

 ،2019في  %5.6، و2020في  %3.6، و2021في  %3، مقابل %4.9نمو 

مقارنة بأغلب االقتصادات العالمية.فيما شهدت القارة األفريقية بشكل عام انكماشاً 

لها ” أسوأ ركود“، في 2020بالمائة في 2.1في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

مليون أفريقي أصبحوا  30عاماً.كما أعلن البنك، أن ما يقرب من  50منذ أكثر من 

مليون أفريقي تحت خط الفقر  39قع دخول ، وتو2020تحت خط الفقر المدقع في 

.من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية األفريقي أن ينمو الناتج 2021المدقع في 

، نتيجة للتعافي 2021في  %3.4 المحلي اإلجمالي ألفريقيا من جديد بنسبة

التدريجي للسياحة، وتخفيف اإلجراءات االحترازية.وأشار البنك إلى عدة عوامل 

سهم بشكل إيجابي في تحقيقي معدالت نمو أفضل للقارة، من بينها: يمكن أن ت  

التوزيع العادل للقاحات، واالستمرار في عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل 

ة الحرة إلفريقيا القارية.في الوقت ذاته، حذر البنك من عوامل ي توقع التفاقية التجار

اإلفريقي، أبرزها تراكم الديون،  مع استمرار الجائحة أن ت عرقل انتعاش االقتصاد

وانخفاض أسعار السلع األساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية، 

 المصدر: أموال الغدوغيرها.

عزز الفرص االستثمارية ستقبال طروحات جديدة ترئيس البورصة : نستعد ال

 للمصريين بالخارج

صرية، عن استقبال كشف الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة الم

سوق األوراق المالية المقيدة طروحات جديدة خالل الفترة القليلة المقبلة بما يتيح 

الجاذبة لالستثمار،  منتجات استثمارية منها شركة تعمل في قطاع من القطاعات

هذا فضالً عن إمكانية قيام المغتربين بالمشاركة في الطروحات الحكومية عند 

ى هامش لقائه مع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الطرح.وأضاف فريد عل

الهجرة، أن االستثمار طويل األجل والتنويع في األدوات المالية من أحد أهم 

تضيف لما هو متاح للمدخرين والمستثمرين من قنوات  األدوات االستثمارية التي

ورصة  إن استثمارية أو ادخارية كالعقار وأدوات الدخل الثابت.وقال رئيس الب

هناك منتجات مالية متنوعة تتيح لمختلف أنواع المستثمرين االستثمار في سوق 

األوراق المالية المقيدة سواء بطريقة مباشرة من خالل األسهم والسندات المقيدة 

وصناديق االستثمار المتداولة والصناديق العقارية المقيدة وبطريقة غير مباشرة 

تي تستثمر في األسهم والسندات وأذون من خالل صناديق االستثمار ال

الخزانة.وأشار إلى أن الموقع اإللكتروني للبورصة يتضمن حالياً قائمة بكل 

شركات الوساطة في األوراق المالية، وكذا موقعهم الجغرافية للتيسير على 

 المصدر: أموال الغد المتعاملين الراغبين في بدء عملية االستثمار بالبورصة.

 

 

 ؟« الخليج»الصادرات المصرية بسعي الصين التفاقية تجارة حرة مع تتأثر هل 

تسعى الصين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حركة مع دول الخليج، وفقًا لتصريحات 

وزير الخارجية الصيني على هامش زيارته للسعودية، فيما ترى المجالس ” وانغ يي“

حدة األثر السلبي على فف من التصديرية أن انخفاض الجمارك في هذه السوق سيخ

الصادرات المصرية حال التطبيق، وطالبت بخفض تكلفة اإلنتاج لضمان استمرار 

المنافسة.وقفزت صادرات مصر لدول الخليج العربى خالل العام الماضى، لتسجل 

، بزيادة 2019مليار دوالر خالل  4.2مقابل  2020مليار دوالر خالل عام  5.1

خالل عام، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة  %21 بنسبة قاربت المليار دوالر

واإلحصاء.وتعتبر دول الخليج من أكبر األسواق التصديرية أمام صادرات األثاث 

والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، ويدخل المنتج المصري 

عربية.قال دول البدون جمارك وفقا إلتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين ال

المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن 

سيخفف من حدة األثر  %6و5انخفاض الجمارك في دول الخليج التي تتراوح بين 

السلبى حال التطبيق، لكنها ستكون عقبة جديدة أمام الصادرات في ظل ارتفاع تكلفة 

، أن المجلس يسعى «البورصة»، لـ «لصيادا» تصنيع المنتجات المحلية.أوضح 

لخفض المصروفات وتكاليف اإلنتاج في مختلف المراحل وهذه الخطوة ستجعل 

المنتج المصري منافس في مختلف الدول وستجعله قادًرا على مواجه الصيني وغيره 

سواء في الدول العربية أو أى سوق أخرى.وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس 

، %5ي لمواد البناء، أن معظم الجمارك على مواد البناء تسجل لتصديرالمجلس ا

، ”جمال الدين“وهذه النسبة سيكون تأثيرها محدود حال إعفاء المنتج الصينى.أوضح 

أن اإلمارات تحتل الترتيب األول فى أكبر الدول المستوردة من مصر مواد بناء بنحو 

الرابع فى أكبر الدول المستورة ترتيب مليار دوالر، فيما تأتى السعودية فى ال 2.1

مليون دوالر.قال وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديري  317من مصر بنحو 

لألثاث، إن دخول الصين في اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج يمثل تهديدا لصادرات 

، أن السعودية واإلمارات هى أكبر ”عبد الحليم“األثاث المصرى لهذه السوق.أوضح 

أمام قطاع األثاث ودخول الصين سيضيع على المنتج المصرى ميزته سوقين 

التنافسية أمام المنتج الصينى.أكد ضرورة االستعداد لهذه الخطوة من خالل تفعيل 

برنامج دعم الصادرات وتطبيق النموذج الصينى والتركى فى دعم الصادرات، 

ة فى الدول التى للتجزئوتدعم منتجاتها ماليًا فضال عن دعمها إلقامة معارض 

بدون ” تستهدفها وتحقق بذلك وجوًدا قويًا من خالل منتج بسعر منافس وحاضر.تابع: 

برنامج دعم صادرات قوي وفعال لألثاث سيكون المنتج المصري مهددا في أكبر 

أسواقه، لذا يجب توفير منتج بجودة عالية وسعر تنافسي وحاضر بهذه 

الدول استقبااًل للصادرات المصرية بنحو  ة أكبروتصدرت اإلمارات قائم”.الدول

، تلتها 2019مليار دوالر خالل  2.059مقابل  2020مليار دوالر خالل عام  2.8

مليار دوالر بدون  1.686المملكة السعودية التى بلغت الصادرات المصرية إليها 

ن مليو 250.7تغيير عن العام السابق عليه.وسجلت الصادرات إلى الكويت نحو 

، وإلى البحرين 2019مليون دوالر خالل  274.2مقابل  2020ر خالل عام دوال

مليون دوالر خالل فترة المقارنة ذاتها،  62.9مليون دوالر مقابل  139.3ارتفاًعا لـ

  المصدر: جردية البورصةألف دوالر. 171ألف دوالر مقابل  396وإلى قطر من 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 توقع استمرار صعود عوائد السندات األمريكيةمورجان يجي بي 

توقع بنك جي بي مورجان خالل مذكرة صادرة اليوم الخميس بأن يواصل العائد 
 %1.5على السندات األمريكية ارتفاعه خالل الفترة المقبلة ليستقر بين مستويات 

قبل  , ثم مع قدوم المزيد من التدفقات المالية إلى السندات من%1.75إلى 
ديق التقاعد وشركات التأمين فقد يدعم ذلك استمرار صعود عائد صنا

السندات.وأشار جي بي مورجان إلى أنه بعد ذلك يجب أن يتحرك عائد السندات 
تدريجيا بعد ارتفاع العائد الحقيقي  %2سنوات إلى مستويات  10األمريكية نحو 

وف أمريكا قد ان بنك أبناءا على هدف التضخم للفيدرالي األمريكي.وك %0نحو 
سنوات لهذا العام من  10قام سابقا بتعديل توقعاته لعائدات سندات الخزانة ألجل 

.وبالمثل, يتوقع بنك ويلز فارجو ارتفاع عائدات سندات %2.15إلى  1.75%
بحلول منتصف العام الجاري  %2سنوات لتصل إلى  10الخزانة األمريكية ألجل 

سنوات خالل مقتبل  10مريكية أجل خزانة األ.وهبطت عوائد سندات ال2021
األسبوع الجاري مع تخارج المستثمرين من الليرة التركية, وتحولهم لسندات 
الخزانة األمريكية.ويستمر سعر الذهب في التراجع خالل الفترة الحالية, بتأثير 

 المصدر: حابيمن قوة مؤشر الدوالر.

 منذ بداية الوباء نى مستوىطلبات إعانة البطالة األمريكية تتراجع ألد

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الواليات المتحدة بأكثر توقعات المحللين خالل 
األسبوع الماضي, لتسجل أدنى مستوى منذ بداية وباء كورونا.وأظهرت بيانات 
صادرة عن وزارة العمل األمريكية, اليوم الخميس, تراجع طلبات إعانة البطالة 

 20ألف طلب في األسبوع المنتهي في  684تحدة إلى يات المالجديدة في الوال
ألف طلب عن األسبوع السابق له.وتعتبر القراءة الحالية  97مارس, بانخفاض 

 14لطلبات إعانة البطالة األمريكية هى األدنى منذ األسبوع المنتهي في 
ن تريليو 1.9, مع إقرار حزمة التحفيز المالي بقيمة 2020مارس/آذار لعام 

في وقت سابق من الشهر الجاري.وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن دوالر 
ألف طلب خالل نفس  727طلبات إعانة البطالة األمريكية سوف تهبط 

الفترة.وتراجع المتوسط األسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الواليات المتحدة 
طلب ألف  736ألف طلب, ليصل إلى  13خالل األربعة أسابيع الماضية بنحو 

في األسبوع الماضي.كما هبطت طلبات إعانة البطالة المستمرة خالل األسبوع 
مليون  3.870ألف طلب, لتصل إلى  264مارس بنحو  13المنتهي في 

 المصدر: مباشرطلب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9،418.00 -0.49% السعودية

 DFMGI 2،496.00 -0.79% دبي

 ADI 5،727.00 -0.32% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،771.03 -0.20% الكويت

 BSEX 1،464.26 -0.01% البحرين

 GENERAL 10،168.00 -0.44% قطر

 MASI 11،499.00 0.06% المغرب

 TUN20 7،070.00 -0.13% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 33،078.00 1.41% مريكاأ

 S&P 500  3،974.54 1.66% أمريكا

 NASDAQ 13،138.72 1.24% أمريكا

 FTSE 100  6،769.00 1.41% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29،176.70 1.56% اليابان

 %0.32 1،732.40 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %3.91 64.36 رميلالب خام برنت )دوالر(

  %3.69 60.72 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 0.8 غ.م. غ.م. %22.2 4.05 احتفاظ 1،965.7 3.31 كيما –يماوية المصرية الصناعات الك

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %77.7 16.86 شراء 5،155.6 9.49 شركة حديد عز

 1.2 1.3 19.3 11.3 %16.5- 9.60 احتفاظ 358.9 11.50 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 3،049.3 2.85 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 مراجعةال

قيد 

 المراجعة
-- 43.4 47.7 7.4 10.2 

 0.5 0.5 5.9 4.2 %47.2 10.69 شراء 4،828.7 7.26 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 01/04/2021 31/03/2021 مجاني لكل عشرة اسهم اصليةسهم  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
 الجيزة –طريق مصر االسكندرية الصحراوى  –بنادى القرية الذكية  عادية أودن لالستثمارات المالية 28/03/2021

 غير عادية العقارياميرالد لالستثمار  28/03/2021
الذكية طريق مصر اسكندرية  الحى المالى بالقرية B 135بمقر الشركة مبنى 

 الصحراوى

 عادية سماد مصر )ايجيفرت( 28/03/2021
ميدان مصطفى  –شارع وادى النيل  2فى العنوان الكائن بالدور السادس بالعقار رقم 

 الجيزة -المهندسين  –محمود 

 ةالقاهر -بفندق الفورسيزونز نايل بالزا  عادية مجموعة طلعت مصطفى القابضة 28/03/2021

28/03/2021 
مرسيليا المصرية الخليجية 

 لالستثمار العقارى

عادية وغير 

 عادية
 االسكندرية -رشدى  –ب تنظيم شارع سوريا  33بالمركز الرئيسى للشركة الكائن فى 

28/03/2021 
التعبئة و يونيفرسال لصناعة مواد 

 يونيباك -التغليف و الورق 

عادية وغير 

 عادية
 2المنطقة الصناعية ب  -لعاشر من رمضانبمقر الشركة بمدينة ا

29/03/2021 
EAC  )المصرية العربية )ثمار

 لتداول االوراق المالية

عادية وغير 

 عادية
 الدقى –شارع وزارة الزراعة  20بمقر الشركة 

29/03/2021 
االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية 

 واالستثمار

 عادية
 المنيا –ة بنى مزار بمقر الشركة شارع عثمان بن عفان شرق محط

29/03/2021 
الجيزةالعامة للمقاوالت 

 واالستثمارالعقارى

 عادية
 القاهرة –باب اللوق  –شارع الفلكى  46فى مقر الشركة 

29/03/2021 
للمقاوالت الصعيد العامة 

 واإلستثمار العقارى

 عادية
 القاهرة -يوليو  26أ شارع 5بمقر الشركة الرئيسى الكائن فى 

29/03/2021 
العروبة للسمسرة فى األوراق 

 المالية

عادية وغير 

 عادية
 ميدان الفلكي باب اللوق6بمقر الشركة 

 المصرية لالتصاالت 29/03/2021
طريق مصر اسكندرية  28لالتصاالت بالقرية الذكية الكيلو بمقر الشركة المصرية  عادية

 الجيزة من خالل وسائل االتصال الحديثة -الصحراوى 

 الملتقي العربي لالستثمارات 29/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 عبر تقنية االتصال و التصويت عن بعد

29/03/2021 
النيل لالدوية والصناعات 
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 (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 61.00 1.89 3.04 1,290,376 78,584,144 70.25 55.75 6.66%3 مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 35.00 3.18 4.01 920,394 32,114,804 41.31 5.89 7.67% فوري 

 EAST 12.16 5.56 -7.18 2,295,242 28,492,782 15.39 9.78 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.15 2.31 12.75 786,710 889,528 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 21.99 3.73 6.23 228,723 4,938,698 24.24 10.05 4.52% اتكيماويابوقير لالسمدة وال

 HRHO 14.10 1.15 -2.08 1,762,109 24,643,544 16.10 7.97 4.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه

 TMGH 6.34 0.31- -2.46 1,687,866 10,649,741 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.44 0.45- -84.27 5,510,757 2,395,896 0.71 0.23 3.60% كتريكالسويدى الي

 CLHO 4.60 0.00 -0.86 49,639 228,460 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.69 3.53 -6.94 2,700,386 12,322,819 9.26 4.06 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 10.90 0.74 -9.17 39,8457 7,992,914 14.80 9.30 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.76 2.73 -0.79 2,502,392 9,296,089 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 24.00 3.67 -17.38 414,092 9,678,224 30.45 22.55 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.50 0.98 11.49 67,297 1,099,409 17.40 57.6 1.68% سوديك

 SKPC 10.12 1.75- 9.64 95,430 960,661 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.50 2.34 -11.39 1,756,141 6,131,107 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.26 1.26 6.76 749,200 5,382,753 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.45 0.35- -5.06 221,885 1,891,016 11.35 7.76 1.19% ا للصناعات الغذائيةايديت

 HELI 4.86 6.35 -20.07 2,826,956 13,248,302 7.59 3.23 1.14% الجديدة لالسكان والتعميرمصر 

 PHDC 1.69 3.05 22.02 3,965,061 6,606,816 1.83 0.99 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.46 3.24 12.06 2,374,226 10,221,172 6.10 2.66 1.10% بضة بايونيرز القا

 AMOC 2.63 0.75- -15.97 2,375,779 6,140,638 3.52 1.88 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.49 2.71 -10.98 359,938 3,348,120 12.30 5.06 1.01% حديد عز

 CCAP 1.24 832. -13.94 6,219,755 7,549,851 1.78 1.03 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 10.25 0.69 29.91 994,753 10,165,662 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.84 0.78- 16.36 592,577 2,286,741 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.41 0.37 12.01 1,089,072 5,895,202 6.23 62.2 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.29 0.69- 106.36 34,881,784 10,047,388 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 5,954,319 21,687,750 غ.م. OFH 0.28 0.36 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.40 3.45 2.13 4,137,849 9,670,717 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.42 3.07 11.73- 254,341 3,031,930 17.49 7.20 0.46% بنك المصري لتنمية الصادراتال

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو راءش 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 نع 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 بحثيال 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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