
 

 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▼ %0.99- %1.19- 10,738.42 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %9.55- 1.57 2,021.90 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %8.98- 2.39 1,952.41 70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %6.36- 1.54 2,900.70 100ا

 ▼ %24.18 0.17- 1,301.54 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

  دارة تغطية  مرة 2.34الطرح الخاص لشركة تعليم لخدمات الإ

 يطالية لى تكنيمونت الإ مونيا" اإ
 
 "كيما" تسند تشغيل وصيانة مصنع "ال

 عمومية "يونيفرسال" تقر توزيعات نقدية للمساهمين وتجزئة القيمة السمية للسهم 

  الستثمار العربيهيرميس: لم يتم تحديد القيمة النهائية لصفقة الستحواذ على بنك 

  قرشًا للسهم 75مساهمو المصرية لالتصالت يقرون توزيع كوبون نقدي بواقع 

  نتاج 1.4تابعة للنساجون الشرقيون تستحوذ على سمال "المصرية لإ
 
% من را

 البروبيلين"

  قرشًا للسهم 55"سوديك" تقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 

  حصاء: مصر بالمرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولى للدول الك ثر استقبال الإ
 للتحويالت من الخارج

  عمال: شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات شركات
 
” القابضة للغزل“وزير قطاع ال
 محليا وعالميا

 مين العالمية من غلق قناة السويس
 
عادة التا  فيتش: خسائر كبيرة تنتظر شركات اإ

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها
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 أخبارالشركات المقيدة

 مرة 2.34الخاص لشركة تعليم لخدمات اإلدارة  الطرحتغطية 

 339.93الخاص البالغ قالت شركة تعليم لخدمات اإلدارة، إنه تم تغطية الطرح 
مرة، من المؤسسات المالية والمستثمرين األفراد ذوي  2.34مليون سهم عدد 

جنيه للسهم.وأوضحت  5.75المالءة المالية واألفراد والجهات ذوي الخبرة بسعر 
الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم االثنين، أن السعر النهائي ألسهم الطرح 

جنيه للسهم، مشيرة إلى أن  5.75ليون سهم يبلغ م 17.89العام البالغ عددها 
أبريل  1آخر يوم للمشاركة في الطرح العام يوم الخميس الموافق 

بالمائة على األقل من  25الجاري.وأضافت أنه على راغبي الشراء إيداع نسبة 
قيمة األسهم المطلوب شرائها على أساس السعر النهائي.وأشارت إلى أن الحد 

الشراء للمشتري الواحد من شريحة الطرح العام هو سهم واحد األدنى لطلبات 
مليون سهم، منوهة  17.89والحد األقصى لطلبات الشراء للمشتري الواحد هو 

إلى أنه سيتم إجراء التخصيص في الطرح العام بالنسبة والتناسب.يشار إلى أن 
لجنة قيد  بالمائة.وكانت 16.5حصة سي أي كابيتال الفعلية في تعليم تبلغ نحو 

األوراق المالية بالبورصة المصرية، وافقت على قيد أسهم شركة تعليم لخدمات 
 730,250مليون جنيه، موزعاً على  730,250اإلدارة برأسمال مصدر قدرة 

مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، ممثلة في إصدارين بجدول قيد 
ج أسهم الشركة على قاعدة بيانات األوراق المالية المصرية )أسهم(.وقررت إدرا

مارس الجاري على النحو التالي  24البورصة اعتباراً من غٍد األربعاء الموافق 
 730,250,000جنيه =  1× سهم  730,250,000( 2ص  – 1)ص

جنيه.واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق، نشرة الطرح الخاصة 
مليون سهم  357.822بغرض بيع حد أقصى بشركة تعليم لخدمات اإلدارة 

بالمائة من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق  49وبنسبة حتى 
جنيه  6.2الثانوي والمملوكة ألحد مساهمي الشركة وبسعر حده األقصى 

للسهم.وبحسب نشرة الطرح، سيتم طرح األسهم على شريحتين األولى طرح عام 
مليون سهم بنسبة  17.89د أقصى من األسهم بعدد على أشخاص طبيعيين لبيع ح

بالمائة من عدد األسهم المطروحة للبيع.والشريحة الثانية طرح خاص  5
للمؤسسات المالية واألفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال األوراق المالية 

مليون سهم تمثل نسبة  339.93والمالءة المالية لبيع حد أقصى من األسهم بعدد 
ائة من عدد األسهم المطروحة للبيع.وأشارت نشرة الطرح، أن أحد بالم 95

المستثمرين المؤهلين أبدى رغبته في شراء أسهم من شريحة الطرح الخاص 
مليون دوالر من اجمالي أسهم شركة تعليم من خالل شريحة الطرح  30بقيمة 

الرئيسي  الخاص وتم توقيع اتفاقية بين المستثمر ومدير الطرح والشركة والمساهم
مارس الجاري أو  31البائع في الطرح.وتعد االتفاقية ملغاة إذا لم يتم الطرح قبل 

حدوث تغيرات اقتصادية جوهرية تؤثر على المركز المالي للشركة، ويجوز 
 تجديدها لحين تنفيذ الطرح.

 "كيما" تسند تشغيل وصيانة مصنع "األمونيا" إلى تكنيمونت اإليطالية

كيما، إسناد عقد التشغيل والصيانة  -قررت شركة الصناعات الكيماوية المصرية 

يوريا، لصالح شركة تكنيمونت اإليطالية.وقالت الشركة في بيان  -لمصنع األمونيا 

لبورصة مصر اليوم االثنين، إنه سيتم سداد المستحقات الخاصة بأعمال التشغيل 

ات شركة كيما طرف تكنيمونت والصيانة لمصنع األمونيا بعد خصم مستحق

اإليطالية طبقاً لعقد المقاولة.وأضافت أنه تقرر عمل مطالبة لشركة تكنيمونت 

اإليطالية بالقيمة الكلية الستهالك الغاز الطبيعي المستحق لشركة كيما لدى 

تكنيمونت.كما قرر مجلس اإلدارة تقديم دراسة كاملة عن موضوع االكسجين 

مليون خالل  631.26ار أن الشركة حققت خسائر بلغت واحتياجات المصانع. يش

مليون جنيه  42.78الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

في النصف المقارن من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات نشاط الشركة 

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

  13.93   138.00  فودافون

  11.82   0.62  ليفت سالب مصر

  11.77   15.19  القومية لالسمنت
  10.00   4.40  االسماعيلية للدواجن

  10.00   3.19  الدولية للمحاصيل الزراعية

 

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

 -21.38   5.26  اسمنت طرة
 -19.57   3.00  اإلسكندرية لألسمنت

 -9.99   67.57  السعودية المصرية لالستثمار والتمويل
 -9.94   7.07  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

الكندية لالستثمار العقاري الخليجية 

 العربي
 65.01   9.90- 

 

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

  1.46   121,713,752  دايس
  59.00   104,489,520  البنك التجاري الدولي

  42.45   80,139,664  ايبكو
  11.70   78,053,176  ايسترن كومباني

  13.90   48,412,984  المجموعة المصرية العقارية
 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  1.46   83,780,868  دايس
  0.62   68,008,067  ليفت سالب مصر

  0.29   62,152,549  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.53   29,241,962  أطلس

  0.49   28,912,119  العربية لالستثمارات

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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يه مليون جن 120.85مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  691.16خالل الفترة إلى 

 في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

عمومية "يونيفرسال" تقر توزيعات نقدية للمساهمين وتجزئة القيمة االسمية 

 للسهم

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف 

عن حساب توزيع يونيباك، على القوائم المالية، ومقترح مجلس اإلدارة  -و الورق 

األرباح للعام الماضي.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم االثنين، إن 

العمومية قررت إجراء توزيع نقدي على المساهمين عن أرباح العام الماضي 

مليون جنيه.واعتمدت الجمعية تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة  8.63بقيمة 

عن الفترة.وقررت العمومية انتخاب مجلس للعام الماضي، وإبراء ذمة المجلس 

إدارة الشركة لفترة جديدة وفقاً لطريقة التصويت التراكمي، برئاسة وليد محمد 

عصام، وتعيين ياسر محمد زكي إبراهيم نائباً لرئيس مجلس اإلدارة والعضو 

المنتدب. وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت الجمعية على تجزئة القيمة 

قروش  10ليتم تعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح  10ة للسهم بالقسمة على االسمي

 بدالً من جنيه.

 قرشاً للسهم 75مساهمو المصرية لالتصاالت يقرون توزيع كوبون نقدي بواقع 

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لالتصاالت، تقرير مجلس اإلدارة 

.وأوضحت الشركة في 2020ية للعام الماضي عن نشاط الشركة والقوائم المال

بيان صادر اليوم االثنين، أن العمومية اعتمدت حساب توزيع األرباح المقترح 

 75عن العام الماضي، حيث تقرر توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 

مليار جنيه.وكان مجلس إدارة المصرية  1.28قرشاً لكل سهم بقيمة اجمالية بلغت 

؛ ليصبح نصيب 2020ت، قرر زيادة مقترح توزيع األرباح عن عام لالتصاال

قرشاً بعد موافقة  50قرشاً للسهم، بدالً من  75السهم من األرباح الموزعة بواقع 

الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر على توزيع أرباح بقيمة ملياري 

وقررت العمومية مليون جنيه. 900جنيه، تبلغ حصة المصرية لالتصاالت منها 

إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام الماضي، واعتماد تغييرات تشكيل المجلس 

وتعيين أعضاء جدد وهما طارق محمد صالح الدين محمد عضواً ممثالً للحكومة 

للمدة المتبقية لمجلس اإلدارة، وتعيين طارق محمد محي الدين عضواً ممثالً 

 4.85بلغت  2020رباحاً مجمعة خالل للحكومة.وسجلت المصرية لالتصاالت أ

.فيما بلغت أرباح 2019مليار جنيه خالل  4.39مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 

مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت  2.16الشركة المستقلة خالل العام الماضي نحو 

 .2019مليار جنيه خالل  5.43

 قرشاً للسهم 55"سوديك" تقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 

رر مجلس إدارة شركة السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار )سوديك(، إجراء ق

توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي.وقالت الشركة في بيان 

 55لبورصة مصر اليوم االثنين، إن المقترح تضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 

لعام الماضي صافي ربح .وسجلت الشركة خالل ا2020قرشاً لكل سهم عن أرباح 

مليون جنيه خالل العام  721.24مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  825.95بلغ 

.وبلغت أرباح مالكي الشركة األم خالل العام الماضي نحو 2019السابق له 

.فيما بلغت أرباح 2019مليون جنيه خالل  719.4مليون جنيه، مقابل  819.65

مليون  1.83، مقابل 2020ون جنيه خالل ملي 6,3الحقوق غير المسيطرة نحو 

 5.57.وارتفع اجمالي إيرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 2019جنيه خالل 

.وعلى صعيد القوائم غير 2019مليار جنيه خالل  5.38مليار جنيه، مقابل 

مليون  23.08المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي إلى 

 .2019مليون جنيه خالل  195.13 جنيه، مقابل

هيرميس: لم يتم تحديد القيمة النهائية لصفقة االستحواذ على بنك االستثمار 

 العربي

قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة، إنه لم يتم تحديد القيمة النهائية لصفقة 

بالمائة من بنك  76وصندوق مصر السيادي على حصة استحواذ المجموعة 

االستثمار العربي.جاء ذلك في بيان للشركة اليوم االثنين، رداً على استفسارات 

البورصة بشأن صفقة استحواذ المجموعة المالية هيرمس وصندوق مصر 

بالمائة من بنك االستثمار العربي.وكان البنك المركزي  76السيادي على حصة 

على قيام  هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي ببدء  2020يونيو  وافق في

الفحص النافي للجهالة على بنك االستثمار العربى بغرض تملك حصة ال تقل عن 

بالمائة.وأوضحت هيرميس في يونيو الماضي، أنه في حالة اتمام الصفقة  76

اً لنسبة ال بالمائة وصندوق مصر السيادي مالك 51تصبح هيرميس مالكة لنسبة 

بالمائة من رأسمال البنك، بينما يحتفظ البنك واتحاد الجمهوريات  25تقل عن 

مليار جنيه أرباحاً  1.3، 2020العربية بالنسبة المتبقية.وحققت الشركة خالل 

، مع األخذ في االعتبار 2019مليار جنيه أرباحاً في  1.37، مقابل 2020خالل 

مليون جنيه في  35.32ق غير المسيطرة حقوق األقلية.وبلغت أرباح الحقو

 1.34.وبلغت أرباح العام 2019مليون جنيه أرباحاً في  19.06، مقابل 2020

.وبالنسبة للقوائم المالية 2019مليار جنيه في  1.39، مقابل 2020مليار جنيه في 

، مقابل 2020مليون جنيه أرباحاً خالل  126.77غير المجمعة، سجلت الشركة 

 .2019جنيه أرباحاً في مليون  616

% من رأسمال "المصرية إلنتاج 1.4تابعة للنساجون الشرقيون تستحوذ على 

 البروبيلين"

أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن قيام شركة النساجون الشرقيون 

بشراء أسهم من الشركة المصرية إلنتاج  -بالمائة 99تابعة بنسبة -إنترناشيونال 

بالمائة من رأسمال الشركة  1.41" بنسبة EPPوالبولي بروبيلين "البروبيلين 

مليون دوالر.وقالت النساجون، في بيان لبورصة مصر  7.8بقيمة اجمالية بلغت 

" تعد المنتج األكبر للبولي بروبيلين في مصر وشمال EPPاليوم االثنين، إن "

وبيلين من غاز إفريقيا حيث تمتلك مصنع يقع في محافظة بورسعيد إلنتاج البر

ألف طن.وأضافت أن الشركة تصدر مابين  350البروبان ومشتقاته، وتنتج نحو 

بالمائة من إنتاجها، مما يولد تدفقاً ثابتاً بالدوالر المعفاة من الضرائب  80و 70

بحكم وضعها كمنطقة حرة.وحققت النساجون الشرقيون للسجاد صافي ربح خالل 

مليون جنيه، مقابل صافي  607.9لجاري، بقيمة التسعة أشهر األولى من العام ا

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت  597.36ربح بلغ 

مليار  7.583مليار جنيه، مقارنة بـ 6.666مبيعات الشركة خالل الفترة لتصل لـ

 جنيه خالل الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

اإلحصاء: مصر بالمرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولى للدول االكثر 

 استقباال للتحويالت من الخارج

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن احتلت مصر المرتبة السادسة 

ضمن تصنيف البنك الدولى للدول االكثر استقباال للتحويالت من الخارج بحجم 

% من 6.7وهى تمثل  2020مليار دوالر فى عام  24.4تحويالت وصل إلى 

إجمالي الناتج المحلى اإلجمالي.و شهدت تحويالت المصريين بالخارج نموا خالل 

)فترة انتشار جائحة كورونا( حيث  2019/2020النصف االول من العام المالى 

مليار دوالر خالل النصف المناظر من  12مليار دوالر ، مقابل  13.7وصلت 

مليار دوالر .وجاء ذلك في العدد  1.7، بزيادة قدرها  2018/2019عام السابق ال

بحوث ودراسات( .وعن دراسة  -( من المجلة النصف سنوية )السكان101رقم )

الهجرة الداخلية بين حضر وريف محافظات جمهورية مصر العربية 

و من ،وأوضحت الدراسة أن أعلى أسباب الهجرة من الحضر الى الريف، ا2017

% 48,2%، 49.2الريف للحضر بالنسبة لإلناث كانت بسبب الزواج حيث بلغت 

علي الترتيبكان العمل هو المحرك الرئيسي لهجرة الذكور من الريف الي الحضر 

% علي 33,3%، بنسبة 53,9أو العكس من الحضر للريف بنسبة بلغت 

 لمستويات الترتيب.وحول دراسة خصائص المهاجرين )وغير المهاجرين( وفقاً 

المعيشة لألسرة المصرية،أشار إلى أنه بالنسبة للمهاجرين العائدين فقد ارتفعت 

% من اجمالي المهاجرين 22.4نسبتهم في اعلى مستوى للثروة لتصل إلى 

العائدين، وقد يرجع ذلك للتأثير اإليجابي للهجرة على المهاجرين الذين عادوا الى 

ما زالوا بالخارج حالياً.وحول دراسة عمالة  مصر، بالمقارنة بالمهاجرين الذين

،بلغت أعلى نسبة لقوة عمل 2030اإلناث في ضوء اهداف التنمية المستدامة 

سنة( حيث ارتفعت  29 – 25اإلناث من إجمالي قوة العمل تقع بالفئة العمرية( 

.ارتفاع نسبة اإلناث 2019% عام 18.7لتصل إلى  2013% عام 17.4النسبة من 

ارتفعت  2013% عام 39.4ت الالتي تعملن بأجر نقدي حيث بلغت المتزوجا

، كما أوضحت 2019% من اجمالي المشتغالت بأجر نقدي عام 51.9لتصل إلى 

ارتفاع نسبة اإلناث االميات وتعملن لدى األسرة بدون أجر حيث بلغت نسبتهن 

% من اجمالي من يعملن لدى االسر 55.0انخفضت إلى  2013% عام 71.8

% 5.0.بلغت نسبة اإلناث االميات والالتي تعملن بأجر نقدي 2019اجر عام  بدون

% من اجمالي من تعملن باجر نقدي عام 7.5ارتفعت إلى  2013عام 

 المصدر: أ.ش.أ.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” القابضة للغزل“وزير قطاع األعمال: شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات شركات 

 محليا وعالميا

الشركة القابضة للقطن “وزير قطاع األعمال العام مع مجلس إدارة  بحث هشام توفيق

واألعضاء المنتدبين لشركاتها التابعة، مهام وإجراءات ” والغزل والنسيج والمالبس

تأسيس شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة محليا 

والتي ستكون مملوكة بالكامل  وعالميا، وفتح منافذ بيع لها في الداخل والخارج،

للشركة القابضة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة 

الدورية لتنفيذ خطة اإلصالح والتطوير في الشركات التابعة.وأكد الوزير اهتمام 

الوزارة بعنصر التسويق األمر الذي تمثل في استحداث إدارة مركزية بكل شركة 

ة لتسويق منتجات الشركات التابعة، مشيًرا إلى أن الشركة الجديدة ستتولى بيع قابض

منتجات الشركات الصناعية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تحت عالمة 

تجارية جديدة على أن يتم االستعانة ببعض موظفي إدارات البيع الحالية في الشركة 

شركة.وأضاف أن فريق التسويق الذي تم الجديدة لمتابعة أوامر التشغيل في كل 

اختياره في الشركة القابضة سيعمل من خالل الشركة الجديدة التي ستقوم بإعادة رسم 

الصورة الذهنية للشركة القابضة وشركاتها التابعة ومواكبة التطور في عمليات البيع 

فتح فروع واستغالل كافة الفروع المملوكة للشركات بعالمة تجارية جديدة موحدة، و

جديدة، بهدف زيادة الحصة السوقية والوصول إلى مختلف األسواق العالمية بمنتجات 

القطن المصري عالية الجودة.من ناحية أخرى، وجه الوزير األعضاء المنتدبين 

للشركات بسرعة التصرف في المخزون الراكد، على أن تقوم الشركة القابضة 

ة المنتجات النهائية بنفس العالمات التجارية بمعاونة شركاتها التابعة إلعادة تعبئ

 المصدر: أ.ش.أالحالية.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

فيتش: خسائر كبيرة تنتظر شركات إعادة التأمين العالمية من غلق قناة 
 السويس

قالت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية إن سد واحدة من أكبر سفن الحاويات في 
السويس قد يكبد قطاع إعادة التأمين مئات الماليين من اليورو حتى العالم لقناة 

مع نجاح فرق اإلنقاذ في تعويم السفينة جزئيا يوم االثنين.وعلقت السفينة )إيفر 
متر في القناة صباح الثالثاء الماضي إثر رياح قوية،  400جيفن( البالغ طولها 

( SE:4030البحري ) مما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للنقل
بين أوروبا وآسيا.وقالت فيتش إن إغالق قناة السويس سيقلص أرباح شركات 
إعادة التأمين العالمية لكن لن يؤثر كثيرا على أوضاعها االئتمانية، في حين أن 
أسعار إعادة التأمين البحرية سترتفع أكثر.وارتفعت أسعار الشحن على متن 

قرب من مثليها بعد أن توقفت حركة السفن وتعطلت ناقالت منتجات النفط إلى ما ي
سالسل اإلمداد العالمية، مهددة بتأخير باهظ التكلفة لشركات تعاني بالفعل من 

.وقالت فيتش "ستتوقف الخسائر في نهاية المطاف على الفترة 19-قيود كوفيد
السفن الزمنية التي تحتاجها شركة اإلنقاذ لحلحلة إيفر جيفن كليا واستئناف حركة 

الطبيعية، لكن فيتش ُتقدر أن الخسائر قد تصل ببساطة لمئات الماليين من 
اليورو".كانت مصادر في القطاع قالت لرويترز يوم األربعاء إن الشركة المالكة 
والشركة المؤمنة علي إيفر جيفن تواجهان تعويضات بماليين الدوالرات حتى 

جزءا كبيرا من الخسائر من إذا تم تعويم السفينة سريعا.أوضحت فيتش أن 
المرجح إعادة التأمين عليه من مجموعة عالمية من شركات إعادة التأمين مضيفة 
أن ذلك سيزيد الضغوط على أرباح النصف األول من السنة.تعاني شركات 
التأمين من وضع صعب بالفعل جراء كوارث طبيعية من بينها أعاصير الشتاء 

في أستراليا، فضال عن الخسائر المرتبطة في الواليات المتحدة وفيضانات 
 ستنجي: إنفالمصدر.19-بجائحة كوفيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9,616.00 1.40% السعودية

 DFMGI 2,556.00 0.13% دبي

 ADI 5,842.00 0.31% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,727.07 -0.34% الكويت

 BSEX 1,453.69 -0.30% البحرين

 GENERAL 10,324.00 1.30% قطر

 MASI 11,483.00 -0.14% المغرب

 TUN20 7,092.00 0.11% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 33,202.00 0.09% أمريكا

 S&P 500  3,974.54 1.66% أمريكا

 NASDAQ 13,138.72 1.24% أمريكا

 FTSE 100  6,736.00 -0.07% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  29,384.52 0.71% اليابان

 %0.38- 1,705.45 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.11- 64.91 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.02- 61.54 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 التغطية الشركات تحت

 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. %19.0 4.05 احتفاظ 2,019.1 3.40 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %82.1 16.86 شراء 5,030.6 9.26 شركة حديد عز

 1.3 1.3 20.1 11.8 %20.0- 9.60 احتفاظ 374.6 12.00 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 3,070.7 2.87 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 43.7 48.0 7.4 10.3 

 0.5 0.5 6.0 4.2 %44.7 10.69 شراء 4,915.1 7.39 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

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق النقديقيمة التوزيع  أسم الشركة
 31/03/2021 28/03/2021 جنيه 0.05القسط األول  مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 07/04/2021 04/04/2021 جنيه للسهم 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

30/03/2021 
)مصر انتركوننتال لصناعة 

 الجرانيت والرخام )ايجى ستون

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

 واالستثمار العقارياراب للتنمية  30/03/2021
عادية وغير 

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

30/03/2021 
 -االسكندرية للخدمات الطبية 

 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  -بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابيوم طريق االسماعيلية السويس الصحراوي 

 االسماعيلية –فايد 

 االسماعيلية مصر للدواجن 30/03/2021
عادية وغير 

 عادية

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

 االسماعيلية –فايد 

 من خالل وسائل االتصال الحديثة 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 
لمنتجات االلبان آراب العربية 

 باندا -ديري 

 عادية
 القليوبية -مركز القناطر الخيرية  –فى المصنع بسندبيس 

 القابضة المصرية الكويتية 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  عادية المصرية للدواجن 30/03/2021

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

 أكتوبر ، محافظة الجيزة

 من خالل وسائل االتصال الحديثة عادية ايديتا للصناعات الغذائية 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 60بمقر فندق بيراميزا القاهرة 

 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
 بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى

30/03/2021 
زهراء المعادي لالستثمار 

 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 

30/03/2021  القاهرة –شارع قصر النيل  52بمقر الشركة  عادية عبر المحيطات للسياحه 

30/03/2021  
عامر -مجموعة عامر القابضة 

 جروب

 عادية
 عن طريق االنعقاد االليكترونى و التصويت عن بعد

30/03/2021  من خالل وسائل االتصال الحديثة عادية موبكو -مصر إلنتاج األسمدة  

 القاهرة –المقطم  –بمبني الكلوب هاوس اب تاون كايرو  عادية إعمار مصر للتنمية 31/03/2021

 أم بي للهندسة 31/03/2021
عادية وغير 

 عادية

إم بى للهندسة ش.م.م بالقطعة بمقر شركة بيتا الكتريك للصناعات ش.م.م التابعة لشركة 

 الجيزة -اكتوبر  6مدينة  –مجمع السى بى سى الصناعى  – 56رقم 

 محافظة بورسعيد 9بمقر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم  عادية ابن سينا فارما 31/03/2021

31/03/2021 
. للوساطة في E.S.Bاصول 

 االوراق المالية

 عادية
 القاهرة –مصر الجديده  -ش بيروت  51السابع بالعقار  بالدور

31/03/2021 
االسكندريه الوطنيه لالستثمارات 

 الماليه

 عادية
 طريق الحرية امام مبني محافظة االسكندرية 73بمقر الشركة الكائن في 

 االولي لالستثمار والتنمية العقارية 31/03/2021
الدور  –برج بانوراما  –شارع الجمهورية  –اسيوط بمقر الشركة الكائن بمحافظة  عادية

 الثالث

 الدلتا للسكر 31/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 العجوزة -سالم سالم  20بمقر الشركة الرئيسى الكائن ب 

31/03/2021 
الدولية للتأجير التمويلي 

 )إنكوليس(

عادية وغير 

 عادية

المهندسين  -عبد المنعم رياض ش  9بقاعة اجتماعات المركز الرئيسي للشركة في 

 الجيزة



 

 

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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من أول 

 العام %
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 59.00 2.54- -0.34 1,769,699 104,489,520 70.25 55.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 35.00 0.37- 4.01 246,096 8,604,454 41.31 6.63 7.67% فوري 

 EAST 11.70 3.70- -10.69 6,667,602 78,053,176 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.15 0.26 12.75 325,615 373,983 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 21.00 2.33- 1.45 17,995 379,731 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 14.73 4.39 2.29 1,986,026 28,861,572 16.10 7.97 4.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه

 TMGH 6.38 1.11 -1.85 334,834 2,119,972 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.47 4.88 -83.17 20,290,457 9,336,091 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.70 2.17 1.29 1,145,029 5,321,734 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.57 0.87- -9.33 1,740,188 7,925,176 9.26 4.06 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.05 0.18 -7.92 726,856 8,068,162 14.80 9.30 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.70 0.27- -2.37 1,254,024 4,635,997 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 23.00 2.29- -20.83 150,366 3,521,187 30.45 22.55 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.40 0.06 10.81 111,551 1,831,343 17.40 8.17 1.68% سوديك

 SKPC 10.15 0.00 9.97 208,056 2,091,123 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.48 0.57- -11.90 133,023 457,557 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.39 0.68 8.68 2,092,851 15,616,027 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.31 2.46- -6.63 4,113 34,716 11.35 7.76 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.69 1.47- -22.86 1,289,589 5,999,417 7.59 3.23 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.64 2.32- 18.34 1,636,653 2,697,432 1.83 1.02 1.14% هيلز للتعميربالم 

 PIOH 4.66 4.72 17.09 2,189,557 9,951,056 6.10 2.85 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.63 0.77 -15.97 2,451,599 6,378,180 3.52 2.03 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.26 1.17- -13.13 221,067 2,061,343 12.30 5.20 1.01% حديد عز

 CCAP 1.26 2.03 -12.47 5,850,893 7,251,276 1.78 1.05 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 10.16 0.78- 28.77 1,387,915 14,162,196 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 4.00 4.99 21.21 702,804 2,723,834 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.40 0.56 11.80 233,215 1,269,560 6.23 2.26 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.29 1.39 109.23 62,152,549 18,066,258 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 7,928,909 27,931,024 غ.م. OFH 0.28 1.79 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.31 0.00 -1.70 3,588,912 8,247,112 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 11.67 -0.68 17.06- 69,163 810,619 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 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 التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية
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