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نتاج يقرون توزيع ا  مساهمو المصرية لمدينة الإ

 مساهمو غاز مصر يقرون توزيع كوبون نقدي بقيمة جنيه للسهم ▪

لى مساهمو المالية والصناعية المصرية يقرون تعديل قيمة  ▪  قرشًا للسهم 25الكوبون اإ

 جنيه للسهم 2مساهمو السعودية المصرية لالستثمار يقرون توزيع كوبون بقيمة  ▪

 جنيه للسهم 2.5مساهمو ك فر الزيات للمبيدات يقرون توزيع كوبون  ▪
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 المقيدة لشركاتأخبارا

 مساهمو المصرية لمدينة اإلنتاج يقرون توزيع أسهم مجانية

الجمعية العمومية لشركة المصريه لمدينة االنتاج االعالمى على توزيع صدقت 
.وأشارت 2020أسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة توزيعاً لألرباح عن 

ألسهم المجانية بمعامل الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم, إلى أنه سيتم توزيع ا
ر سهماً مع جبر الكسور لصالح صغا 20توزيع سهم مجاني لكل 

المساهمين.وصدقت الجمعية أيضاً على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير 
.وعلى 2020مجلس اإلدارة  ومراقب الحسابات عن أعمال الشركة خالل 

 21و  7قت على تعديل المادة مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية , واف
ت أرباحاً مجمعة خالل من النظام األساسي للشركة.يشار إلى أن الشركة حقق

مليون جنيه.ولم تتضمن المؤشرات المالية المجمعة أي  67.3بقيمة  2020
بيانات لفترة مقارنة, نظراً ألنها أول قوائم مالية مجمعة تصدرها الشركة.يذكر 

تاج اإلعالمي, قررت في أغسطس الماضي, اعتماد ما أن المصرية لمدينة اإلن
على أسهم الشركة العربية الفندقية لمدينة اإلنتاج  تم من إجراءات بشأن االستحواذ

بالمائة من أسهم "العربية الفندقية".وعلى  97.55اإلعالمي, لتصبح حصتها 
 103.327بلغت  2020مستوى األعمال المستقلة, حققت الشركة أرباحاً خالل 

 المصدر: مباشر .2019مليون جنيه خالل  105.13مليون جنيه, مقابل 

 مساهمو غاز مصر يقرون توزيع كوبون نقدي بقيمة جنيه للسهم

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر على توزيع أرباح على المساهمين 

ولة ، بواقع جنيه للسهم الواحد دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السي2020عن 

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

تحويل رصيد احتياطي إسكان العاملين ورصيد احتياطي ارتفاع أسعار أصول 

إلى رصيد االحتياطي العام.وصدقت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مجلس 

مليون  84.632ح بلغ صافي رب 2020.وحققت الشركة خالل 2020اإلدارة عن 

الل العام السابق له.وارتفعت مليون جنيه خ 164.95جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 

مليار جنيه، مقابل إيرادات  4.002إيرادات النشاط خالل العام الماضي لتصل إلى 

 المصدر: مباشر .2019مليار جنيه خالل   3.75بلغت 

قرشاً  25قيمة الكوبون إلى  مساهمو المالية والصناعية المصرية يقرون تعديل

 للسهم

العادية لشركة المالية والصناعية المصرية، على حساب وافقت الجمعية العامة 

 2.3، وصرف مكافأة إضافية لمجلس اإلدارة بمبلغ 2020التوزيع المعدل عن 

مليون جنيه.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن حساب التوزيع 

قرشاً  25بارة عن قيمة الكوبون التي أصبحت هو ع 2020المعدل عن 

لجمعية على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط للسهم.وصدقت ا

من  36.ووافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 2020الشركة في 

النظام األساسي للشركة.وحققت الشركة خالل العام الماضي، أرباحاً بلغ 

ون ملي 203.56ون جنيه خالل العام الماضي، مقابل أرباح بلغت ملي 126.94

جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق له، مع األخذ في االعتبار حقوق 

مليار جنيه،  1.42األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل العام الماضي إلى 

مستقلة، .وعلى مستوى األعمال ال2019مليار جنيه في  1.75مقابل مبيعات بلغت 

الماضي، مقابل أرباح بلغت مليون جنيه خالل العام  71.99بلغت أرباح الشركة 

 المصدر: مباشر مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق له. 143.82

 

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

  10.00   1.31  مينا لالستثمار السياحي

  10.00   4.07  االسماعيلية للدواجن

  9.99   10.68  الشرقية الوطنية لالمن الغذائي
  9.98   1.28  ثمار

  9.98   27.21  دي كوم إمبواو

 

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

 -9.86   3.75  ثروة كابيتال
جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
 9.31   9.26- 

 -8.98   7.20  جولدن تكس
 -8.07   12.88  القاهرة للخدمات التعليمية

 -8.02   62.75  اإلسكندرية -الجديد  الطبي المركز
 

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

  1.40   43،451،728  دايس
  60.01   39،280،440  البنك التجاري الدولي

  2.81   38،884،788  سبيد ميديكال
  42.00   36،235،204  االسماعيلية الجديدة للتطوير

  34.01   24،252،182  غاز مصر
 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.29   50،309،332  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.56   38،613،270  ليفت سالب مصر

  1.40   30،777،900  دايس
  0.47   28،537،317  العربية لالستثمارات

  0.71   23،687،838  ة ادارة االصولربيالع

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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جنيه  2مساهمو السعودية المصرية لالستثمار يقرون توزيع كوبون بقيمة 

 للسهم

(، إن الجمعية SEIGAر والتمويل )قالت الشركة السعودية المصرية لالستثما

ألسهم رأسمال الشركة عن  40ي صرف الكوبون رقم العامة العادية وافقت عل

.وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم األحد، أن ذلك الكوبون بواقع 2020عام 

جنيه للسهم نقًدا من أرباح العام الحالي آخر شهر أبريل.وذكرت أن الجمعية  2

" من النظام األساسي 41-39-25-5-4المواد "وافقت علي تعديل 

من الحضور علي  %83.92إلي أن الجمعية رفضت بنسبة للشركة.وأشارت 

سنت.يشار إلي أن الشركة سجلت  10دوالر إلي  4تعديل القيمة األسمية للسهم من 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي،  26.71صافي ربح بلغ 

إيرادات .وارتفعت 2019مليون جنيه أرباحاً خالل العام السابق له  23.26مقابل 

مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  31.67الشركة خالل العام الماضي لتسجل نحو 

 المصدر: مباشر .2019مليون جنيه خالل  28.54

 جنيه للسهم 2.5مساهمو كفر الزيات للمبيدات يقرون توزيع كوبون 

للمبيدات والكيماويات على حساب  ية لشركة كفر الزياتصدقت الجمعية العموم

.وأوضحت 2020توزيعات األرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 

الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الجمعية صدقت على توزيع كوبون 

جنيه للسهم.وصدقت الجمعية على تقرير مجلس اإلدارة ومراقب  2.5بواقع 

جمعية العامة ،.وعلى مستوى أعمال ال2020بات عن أعمال الشركة خالل الحسا

غير العادية، فصدقت على كفالة شركة أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية في 

القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى جميع البنوك.وسجلت الشركة صافي 

، مقابل 2020مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر  27.29ربح بلغ 

االخذ في االعتبار حقوق ، مع 2019مليون جنيه أرباحاً خالل  26.68

مليون جنيه بنهاية  740.01االقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة لتسجل 

 المصدر: مباشر .2019مليون جنيه خالل  671.9ديسمبر، مقابل 

 "مصر للفنادق توضح مستجدات قضية "الضمان الحكومي

الضمان  ر للفنادق، إنه لم يتم الحصول على حكم في قضيةركة مصقالت ش

مارس الجاري.وأرجعت الشركة ذلك في بيان لبورصة  25الحكومي بتاريخ 

مصر، اليوم، إلى أنه لم يدرج بأجندة المحكمة، موضحة أنه جاٍر الحصول 

عليه.وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق حجز الطعن للحكم في قضية الضمان 

على االستئنافين مارس، مشيرة إلى تم الطعن بالنقض  25حكومي إلى جلسة ال

ق من قبل وزارة المالية بالطعن رقم  124لسنة  17456و 17303رقمي 

.وأشارت الشركة، في ذلك الوقت إلى أن الجلسة المقبلة خاصة 89لسنة  22966

.يشار إلى أن مليون جنيه بخالف الفوائد البنكية 263ببراءة ذمة الشركة بمبلغ 

 2019جنيه خالل الفترة من يوليو مليون  85.45الشركة حققت أرباحاً بلغت 

مليون جنيه بالعام المالي  176.39، مقابل أرباح بلغت 2020إلى يونيو 

 277.69الماضي.وتراجعت مبيعات الشركة خالل العام المالي الماضي إلى 

-2019ه بالعام المالي مليون جني 496.5مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 

 المصدر: مباشر .0192

 

 

 

 

 

 أشهر 8أرباح "النيل لألدوية" تتراجع هامشياً خالل 

النيل،  -أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية 

بنسبة العام الجاري أشهر األولي من  8تراجع أرباحها شاملة الضريبة خالل الـ 

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم،  3.8

مليون جنيه، مقابل  69.7أنها حققت صافي ربح شامل الضريبة خالل الفترة بلغ 

مفثون جنيه خالل نفس الفترة من العام  72.5صافي ربح شامل الضريبة بلغ 

-2020من العام المالي النصف األول  المالي الماضي.وحققت الشركة خالل

منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر  مليون جنيه 39.12، صافي ربح بلغ 2021

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  34.9الماضي، مقابل أرباح بلغت 

الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الستة أشهر األولى من العام المالي 

مليون  435.83ليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل م 408.32إلى  الجاري لتصل

 المصدر: مباشر جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 قرشاً للسهم 25مساهمو مصر لألسمنت قنا يقرون توزيع كوبون نقدي بقيمة 

اً قرش 25قنا، على توزيع  -وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لألسمنت 

.وقالت الشركة في بيان لبورصة 2021الواحد قبل نهاية شهر أكتوبر للسهم 

مصر اليوم، إن الجمعية صدقت على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة في 

مليون جنيه خالل  33.84.يشار أن الشركة سجلت أرباح مجمعة بلغت 2020

ي ع األخذ ف، م2019مليون جنيه خالل  34.67، مقابل أرباح بلغت 2020

االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل العام الماضي لتسجل 

.وعلى صعيد القوائم غير 2019مليار جنيه خالل  3مليار جنيه، مقابل  2.51

 47.37المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي لتسجل 

 المصدر: مباشر .2019 جنيه خاللمليون  35.24مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 

 مساهمو الدولية لألسمدة يعتمدون نتائج األعمال وترحيل األرباح

(، إن الجمعية العامة العادية ICFCقالت شركة الدولية لألسمدة والكيماويات )

، 2020ديسمبر  31وافقت علي التصديق علي القوائم المالية للشركة المنتهية في 

جنيه.وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم  مليون 11.65وترحيل أرباح بقيمة 

 3األحد، أنه تم الموافقة علي الترشيحات المقدمة النتخاب مجلس اإلدارة لمدة 

سنوات ليصبح كاألتي؛ عبد السالم عبد السالم مصطفي، ووجدي الصباحي 

صالح، وشريف مصطفي الجبلي، وراية عبد السالم مصطفي، عن نفسهم، 

هان عبد السالم عبدالسالم، أعضاء مجلس إدارة من حمد، ونوروأحمد شوقي م

كالتالي: الترخيص  2021ذوي الخبرة.كما تم الموافقة علي عقود المعاوضة لعام 

بأبرام عقود معاوضة خاصة لقيان الشركة بالبيع للشركة الدولية للمحاصيل 

ن جنيه، مليو 400نحو  2021الزراعية، ومن المتوقع أن يصل حجم البيع خالل 

ألف من جميع األصناف الخاصة بالمبيدات  160ذلك بأجمالي كميات و

واالسمدة.والترخيص ايضاً بأبرام عقود معاوضة بخصوص قيام الشركة بشراء 

أصناف مختلفة من المبيدات من شركة سيرف للخدمات واالستشارات ومن 

مليون جنيه.  77.97نحو  2021المتوقع أن يصل حجم التعامل خالل 

بأبرام عقد معاوضة بخصوص قيام الشركة الدولية لألسمدة والترخيص 

والكيماويات بتوريد أسمدة لشركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية بحد اقصي 

مليون جنيه  4.67ألف جنيه.يشار إلي أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ  600

ل العام خسائر خالمليون جنيه  8.99منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر، مقابل 

.وتراجعت إيرادات الدولية لألسمدة خالل العام الماضي لتسجل 2019السابق له 

مليون جنيه خالل  246.36مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  239.73نحو 

 المصدر: مباشر .2019العام السابق له 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 لضوابط نشاط التأجير التمويلي والتخصيمل الرقابة المالية تنتهي من إعداد دلي

أعلن إسالم عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، االنتهاء من إعداد دليل بشأن جميع 

الضوابط والقرارات السارية المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.واجتمع إسالم 

تمويل لمناقشة مقترحاتهم العزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع مسؤولي أنشطة 

لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل االستهالكي 

وزيادة معدالت النمو بها، بجانب تذليل أي عقبات لتوسعة تلك األسواق.وتناول اللقاء 

ر االستماع لمطالب شركات التأجير التمويلي، والتي طرحها االتحاد المصري للتأجي

التمويلي، ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية الالزمة 

إلصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم االتفاق على تمويلها عبر شركات 

التأجير التمويلي، وفقاً لبيان صادر اليوم األحد.وذكرت الشركات أن تخفيض المدة الزمنية 

عليه سرعة تيسير عملية التنمية لألراضي وما سيقام عليها من مشروعات، هذا ب سيترت

بجانب التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو 

لرفع المالءة المالية لشركات التأجير  -ذات تكلفة منخفضة-مصادر تمويل غير تقليدية

ماً نحو تذليل تلك األمور، مطالبا الشركات باستمرار قدالتمويلي.ووعد عزام، بالمضي 

التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه 

إلى صناديق القيم المنقولة، من خالل حوالة كل أو جزء من محفظة الحقوق المالية اآلجلة 

مويل غير المصرفي بما يمكنها من لتالمملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط ا

الحصول على القيمة الحالية لألقساط المستحقة على عمالئها.وشهد اللقاء االستماع لمطالب 

-شركات التمويل العقاري والتي طرحها االتحاد المصري للتمويل العقاري والتي تركزت

تكلفة، كما الفي تيسير وصول شركات التمويل العقاري لمصادر تمويل منخفضة -بدورها

عبروا عن رغبتهم في البدء في إصدار نسخة جديدة للمعايير المصرية للتقييم العقاري 

واستكمال باقي التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.وبالنسبة لنشاط التمويل االستهالكي، 

فقد طلب مسؤولي شركات التمويل االستهالكي ومقدمي الخدمة تخفيض تكلفة خدمة 

اني عن العميل.وأبدى عزام االهتمام بتكلفة إجراء عمليات االستعالم تماالستعالم االئ

االئتماني ووعد بأن الهيئة لن تدخر جهدا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول 

لتكلفة تماثل األنشطة الشقيقة.وأكد تواصل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية 

ستهالكي المرخص لها بمزاولة النشاط لهيئة الرقابة االلتوضيح تبعية شركات التمويل 

المالية، وما يتبعه ذلك من إعفاء شركات التمويل االستهالكي من ضريبة القيمة 

المضافة.وقال عزام أمام المشاركين في االجتماع، إنه على الرغم من حداثة عهد شركات 

غ عدد الشركات المرخصة بلالتمويل االستهالكي بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، فقد 

شركة حتى اآلن، وقد تم إعداد النظام األساسي لالتحاد المصري للتمويل  21لدى الهيئة 

االستهالكي وسيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ اإلجراءات 

 اطالقانونية لتشكيل االتحاد والذي سيكون له دور هام في نمو النشاط.وبالنسبة لنش

التخصيم، طالبت الشركات بتشجيع تكوين صناديق استثمار لتمويل شركات الخدمات 

المالية غير المصرفية، وتوفير تمويل بسعر عائد مميز من خالل مبادرات تمويل ودعم 

المشروعات والقطاعات التصديرية المختلفة.ولفت إلى وجود ترحيب من شركات 

تخصيم الحقوق المالية اآلجلة لشركات السمسرة  مةالتخصيم المشاركة في اللقاء بتقديم خد

في األوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء األوراق المالية بالهامش لمن يتقدم 

لسنة  25إليها، وذلك امتثاال لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في بداية الشهر الجاري رقم 

لية في البورصة المصرية.وطالب مابهدف تنشيط عمليات التداول في األوراق ال 2021

عزام، جميع القطاعات بتقديم ورقة عمل تشمل جميع المقترحات لتطوير شركات الخدمات 

المالية غير المصرفية بنهاية الشهر الجاري.يذكر أن حجم التمويل الممنوح من شركات 

جنيه في ر مليا 2.6مليار جنيه مقارنة بـ 3.4بلغ نحو  2020التمويل العقاري خالل عام 

، وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما %31، وبزيادة قدرها 2019عام 

 2019مليار جنيه في  56مقارنة بما يزيد عن  2020مليار جنيه في  59يقرب من 

 11، أّما نشاط التخصيم فبلغ حجم األوراق المخصمة ما يزيد على %5.4وبزيادة قدرها 

جنيه خالل العام الماضي وبزيادة قدرها  10.6مقارنة بـ 2020مليار جنيه في عام 

 المصدر: مباشر.6.6%

 

 

 المركزي المصري يحظر إصدار العمالت المشفرة أو تنفيذ األنشطة المتعلقة بها

( من 206أكد البنك المركزي المصري على أهمية االلتزام بما تقضي به المادة )

 2020لسنة  194نون رقم المصرفي الصادر بالقاقانون البنك المركزي والجهاز 

من حظر إصدار الُعمالت المشفرة أو اإلتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل 

منصات لتداولها أو تنفيذ األنشطة المتعلقة بها.وأشار البنك في بيان صادر اليوم،  إلى 

؛ حيث يَغلُب عليها عدم ما ينطوي عليه التعامل في تلك الُعمالت من مخاطر مرتفعة

االستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير 

الُمَراقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل االستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنِذر باحتمالية 

ة الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي ُسلط

إصدار مركزية رسمية.ولفت المركزي في إطار متابعة األخبار المتداولة بشأن 

الُعمالت االفتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"إلى أن تلك الُعمالت ليس لها 

أصول مادية ملموسة، وال تخضع إلشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ 

حكومي الرسمي الذي تتمتع به الُعمالت وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم ال

الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.وأكد البنك المركزي المصري علي اقتصار 

التعامل داخل جمهورية مصر العربية على الُعمالت الرسمية المعتمدة لدي البنك 

المركزي المصري فقط، ويُِهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق 

صري توخي الحذر الشديد، وعدم االنخراط في التعامل بالُعمالت غير الرسمية الم

 المصدر: مباشر مرتفعة المخاطر.

مليار يورو بفضل اإلصالح  1.7السفير األلمانى: نفذنا مشروعات فى مصر بـ

 االقتصادى

قال سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، أن العالقات المصرية األلمانية قوية خاصة 

ى الفترة األخيرة، وفى ظل اإلصالحات التى تجريها الحكومة المصرية، تم إشراك ف

المزيد من الشركات األلمانية، مع وجود تطور إيجابى فى عملية التبادل التجارى، 

وتواجد ألمانى استثمارى مميز، سواء فيما يتعلق بالقطارات فائقة السرعة وإنتاج 

اقات الجديدة والمتجددةوأشار إلى وجود الهيدروجين فى مصر ومجال انتاج الط

المزيد من المشروعات األلمانية الضخمة تحظى بدعم الحكومة األلمانية التى ترى 

الحكومة المصرية شريكة لها فى هذا المجال فى مجال إدارة المياه والمخلفات الصلبة 

مليار يورو.وأضاف نون خالل  1.7وحجم محفظة المشروعات الحالية يصل إلى 

مؤتمر صحفى، أن العالم كله يواجه تحدى جائحة كورونا، وكلنا فى جانب واحد 

والحكومة األلمانية منخرطة فى البحث عن حلول يستفيد منها الجميع، وتم إنشاء آلية 

كوفاكس تحت مظلة األمم المتحدة، والهدف منها أن يكون لكل شخص على األرض 

يكون جزء من العالم محميًا والجزء  الحق فى الحصول على التطعيم، ولن يفيد أن

ماليين جرعة لمصر عن طريق  5اآلخر مصاب، مشيًرا إلى أنه سوف يتم توفير 

آلية كوفاكس، فى الفترة المقبلة.وشدد على قوة العالقات الثقافية بين البلدين، مشيًرا 

جامعات ألمانية فى مصر، مؤكًدا على أن مصر ليست بلد عادية فيما  3إلى وجود 

يتعلق باالهتمام بتعلم اللغة األلمانية، وذلك بسبب البنية المدرسية الراسخة فى 

مصر.وأشار السفير إلى التبادل السياحى بين ألمانيا ومصر يجرى بشكل مستمر، 

بسبب الدراسة والسياحة والعمل وغيرها، وبالتعاون مع الحكومة المصرية أنشأنا 

ستعالم عن فرص العمل، ويستفيد منه مركز للهجرة بالقاهرة فى المعادى، لال

العائدون من أوروبا وألمانيا إلى مصر، ليستفهموا عن وسائل الدخول لسوق العمل 

 أموال الغد المصدر:إلى مصر.

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 النفط يتراجع مع بدء تحريك سفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس 

مارس بعد أنباء من قناة السويس عن أن  29االثنين  %2تراجع النفط بأكثر من 
طواقم اإلنقاذ تمكنت من تحريك سفينة الحاويات العمالقة التي تسد ممر التجارة 

دوالر بما يعادل  1.38 وهبط خام برنتالعالمية الحيوي منذ قرابة أسبوع.
بتوقيت غرينتش.  05:11دوالر للبرميل بحلول الساعة  63.19إلى  2.1%

هذا دوالر للبرميل. 59.49إلى  %2.4دوالر أو  1.48وتراجع الخام األميركي 
وال تزال المئات من سفن الحاويات األخرى وسفن البضائع الصب والناقالت 

االتجاهين في القناة, لكن األنباء عن  المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كال
تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجري تداولها 

وشهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في األيام القليلة على انخفاض طفيف صباحا.
الماضية, إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغالق نقطة 
عبور رئيسية للتجارة والتأثير األوسع نطاقا إلجراءات اإلغالق الرامية الحتواء 

تبقي  وتتدعم األسعار بعض الشيء من توقعات بأناإلصابات بفيروس كورونا.
منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض مستويات اإلنتاج عند 

 اجتماعهم هذا األسبوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9،483.00 0.69% السعودية

 DFMGI 2،511.00 0.44% دبي

 ADI 5،811.00 0.94% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،759.90 0.00% الكويت

 BSEX 1،468.03 -0.32% بحرينال

 GENERAL 10،192.00 0.23% قطر

 MASI 11،499.00 0.06% المغرب

 TUN20 7،084.00 0.07% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 33،078.00 1.41% أمريكا

 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 البرميل خام برنت )دوالر(

  %3.69 60.72 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 ةاسم الشرك
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. %22.6 4.05 احتفاظ 1،959.7 3.30 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %81.3 16.86 شراء 5،052.4 9.30 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،006.5 2.81 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 42.7 47.0 7.3 10.1 

 0.5 0.5 6.1 4.2 %44.3 10.69 شراء 4،928.4 7.41 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

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

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع قتاريخ نهاية الح قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 31/03/2021 28/03/2021 جنيه 0.05القسط األول  مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 07/04/2021 04/04/2021 للسهمجنيه  1.250 يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

 29/04/2021 24/01/2021 جنيه 0.50القسط الثانى باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

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 –لشركة شارع عثمان بن عفان شرق محطة بنى مزار بمقر ا

29/03/2021 
الجيزةالعامة للمقاوالت 

 واالستثمارالعقارى

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

29/03/2021 
الصعيد العامة للمقاوالت 

 واإلستثمار العقارى

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

29/03/2021 
العروبة للسمسرة فى األوراق 

 لماليةا

عادية وغير 

 عادية
 ميدان الفلكي باب اللوق6بمقر الشركة 

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

 ل وسائل االتصال الحديثةالجيزة من خال -الصحراوى 

 لالستثماراتالملتقي العربي  29/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 عبر تقنية االتصال و التصويت عن بعد

29/03/2021 
النيل لالدوية والصناعات 

 الكيماوية

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

 محافظة المنوفية – 120قطعة رقم  –المنطقة الصناعية الرابعة  –السادات مدينة  عادية فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات 29/03/2021

29/03/2021 
ممفيس لالدوية والصناعات 

 الكيماوية

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

30/03/2021 
ر انتركوننتال لصناعة )مص

 )ايجى ستونالجرانيت والرخام 

 عادية
 المعادي-طرة  -بمقر الشركة في طريق االوتوستراد امام عمارات الشرطة 

 اراب للتنمية واالستثمار العقاري 30/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 القليوبيه -بنها  –الفلل  –ش أ كورنيش النيل  29بمقر الشركة ب 

30/03/2021 
 -السكندرية للخدمات الطبية ا

 االسكندرية -المركز الطبى الجديد 

 عادية
 االسكندرية -بمقر النادى السورى شارع صفية زغلول محطة الرمل 

30/03/2021 
االسماعيلية الجديدة للتطوير 

 شركة منقسمة-والتنمية العمرانية

عادية وغير 

 عادية

مركز  -الصحراوي سماعيلية السويس بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابيوم طريق اال

 االسماعيلية –فايد 

 االسماعيلية مصر للدواجن 30/03/2021
عادية وغير 

 عادية

مركز  -بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابيوم طريق االسماعيلية السويس الصحراوي 

 االسماعيلية –فايد 

 الحديثةئل االتصال من خالل وسا عادية البنك التجاري الدولي )مصر( 30/03/2021

 العاشر من رمضان 18قطعة  B4بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية  عادية العبوات الطبية 30/03/2021

30/03/2021 
العربية لمنتجات االلبان آراب 

 باندا -ديري 

 عادية
 القليوبية -مركز القناطر الخيرية  –فى المصنع بسندبيس 

 يةالقابضة المصرية الكويت 30/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 باستخدام وسائل االتصال الحديثة المسموعة و المرئية

 الكابالت الكهربائية المصرية 30/03/2021
عادية وغير 

 عادية

 –اكتوبر )طريق ترعة االسماعيلية (  6شارع  4،6بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو 

 مسطرد محافظة القليوبية

 القاهرة -المعادى  –طريق مصر حلوان الزراعى  21 –بمقر الشركة  ديةعا للدواجنالمصرية  30/03/2021

 النعيم القابضة لالستثمارات 30/03/2021
مدينة السادس من  –بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى  عادية

 أكتوبر ، محافظة الجيزة

 ل وسائل االتصال الحديثةمن خال عادية الغذائيةايديتا للصناعات  30/03/2021

 برايم القابضة لالستثمارات المالية 30/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 الجيزة -المهندسين  –شارع وادى النيل  2بمقر الشركة الكائن 

30/03/2021 
 -بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية 

 بيراميزا

عادية وغير 

 عادية
 الجيزة -ش الجيزة 60بيراميزا القاهرة بمقر فندق 

 محافظة جنوب سيناء –مدينة شرم الشيخ  –هضبة ام السيد  –فرع الشركة بدلتا شارم  عادية دلتا لالنشاء والتعمير 30/03/2021

 ريكاب لالستثمارات المالية 30/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 اسكندرية الصحراوىبقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر 

30/03/2021 
المعادي لالستثمار زهراء 

 والتعمير

 عادية
 المعادى –دجلة  206شارع  27بمقر الشركة الكائن فى 

30/03/2021 
شمال الصعيد للتنمية واالنتاج 

 الزراعى )نيوداب(

 عادية
 الجيزة -الهرم  –شارع المريوطية الرئيسى  145بمقر الشركة 



 

 

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

 الكود الشركة اسم
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من أول 

 العام %
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 60.01 1.46- 1.37 648,792 39,280,440 70.25 55.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 335.0 0.40 4.10 107,981 3,793,177 41.31 6.63 7.67% فوري 

 EAST 12.45 0.32 -4.96 29,872 362,800 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.15 1.68 12.75 23,610 27,082 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 21.02 2.64- 1.55 56,909 1,223,267 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 14.25 1.86 -1.04 652,795 9,210,736 16.10 7.97 4.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه

 TMGH 6.30 0.16- -3.08 740,587 4,673,765 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.45 2.76 -84.09 010,243,80 4,619,661 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.60 0.00 -0.86 234,655 1,079,432 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.55 0.22- -9.72 2,137,681 9,849,051 9.26 4.06 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.10 2.78 -7.50 340,920 3,761,303 14.80 9.30 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.69 0.54- -2.64 2,342,302 8,688,976 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 23.01 1.54- -20.79 13,232 311,458 30.45 22.55 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.40 0.37 10.81 9,000 147,552 17.40 8.17 1.68% سوديك

 SKPC 10.20 1.29 10.51 114,868 1,166,141 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.50 0.29 -11.39 258,745 906,119 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.41 3.20 8.97 885,783 6,501,808 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.37 1.76- -65.9 2,215 18,967 11.35 7.76 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.75 1.28 -21.88 1,552,902 7,392,237 7.59 3.23 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.69 1.44 22.02 1,116,275 1,872,560 1.83 1.02 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.46 3.48 12.06 2,010,758 8,946,158 6.10 2.85 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.60 0.78 -16.93 1,423,195 3,721,195 3.52 2.03 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.30 0.00 -12.76 243,620 2,282,097 12.30 5.20 1.01% حديد عز

 CCAP 1.23 1.07 -14.49 4,300,606 5,294,691 1.78 1.05 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 10.18 0.39- 29.02 911,787 9,333,769 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.81 1.30- 15.45 456,726 1,740,673 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.35 1.11- 10.77 162,624 872,767 6.23 2.26 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.29 1.04- 104.21 50,309,332 14,473,614 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 5,654,003 20,238,769 غ.م. OFH 0.28 1.46 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.29 2.14- -2.55 5,685,439 13,124,827 2.84 2.14 0.67% مصر للتنميةإعمار 

 EXPA 11.65 -2.27 17.20- 306,757 3,604,919 17.49 7.30 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 متلقد . 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 بريميير تغييرلـشركة 

 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 لىع 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 وأ) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 مسؤولي االتصال
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