
 

 

 

 

ول السنة التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
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 ▼ %6.05- %1.02- 2,910.53 100ا

 ▼ %23.95 %0.92- 1,299.19 مؤشر النيل 

 عناوين االخبار 

دوية يقترح توزيع  ▪
 
دارة مينا فارم لل رباحًا على  33.19مجلس ا 

 
مليون جنيه ا

 المساهمين 

سهم مجانية ▪
 
 مساهمو البنك التجاري الدولي مصر يقرون توزيع ا

دارة جلكسو سميثكلين يقترح توزيع كوبون  ▪  قرشًا للسهم  50مجلس ا 

سكندرية الطبية" ُتقر توزيع  ▪ رباحًا على المساهمين  11.42عمومية "ال 
 
 مليون جنيه ا

س المال المرخصمساهمو القاهرة للزيوت  ▪
 
 يقرون استمرار النشاط وتخفيض را

 جنيه للسهم 3.5مساهمو "موبكو" يقرون صرف كوبون نقدي بقيمة  ▪

س المال  ▪
 
ي جي" يقر تعديل مقترح زيادة را

 
دارة "بي ا  مجلس ا 

 موديز: مشروع موازنة مصر للعام المقبل يؤكد التجاه للعودة لمسار ما قبل الجائحة ▪

 النتهاء من مشروع الدلتا الجديدة خلل عامين مصر.. توجيهات رائسية ب ▪

نتاج   ▪ وبك+ كبح ال 
 
سعار النفط ترتفع بفضل توقعات بمواصلة ا

 
 ا

 ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي في الصين خلل مارس  ▪

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  
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 أخبارالشركات المقيدة

مليون جنيه أرباحاً على   33.19مجلس إدارة مينا فارم لألدوية يقترح توزيع 
 المساهمين 

وافق مجلس إدارة شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية, على مشروع  
.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر, اليوم, 2020توزيع األرباح عن 

مليون جنيه.ووافق المجلس على القوائم المالية    33.19أن نصيب المساهمين يبلغ  
أرباحاً بلغت   2020.وحققت الشركة خالل 2020المجمعة والمستقلة عن عام 

مليون  141.09مليون جنيه خالل العام الماضي, مقابل أرباح بلغت  300.78
جنيه في العام السابق له, مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وبلغت خسائر  

مليون جنيه   7.32, مقابل 2020مليون جنيه في  9.9الحقوق غير المسيطرة 
مليون جنيه   310.68.وبلغ صافي أرباح السنة بعد ضرائب الدخل 2019في 
رتفعت مبيعات الشركة  .وا 2019مليون جنيه في  148.4, مقابل 2020في 

مليون   2.051مليون جنيه, مقابل مبيعات بلغت  2.36خالل العام الماضي إلى 
 144.55, أرباحاً مستقلة بلغت 2020.وحققت الشركة خالل 2019جنيه في 

مليون جنيه في   46.035مليون جنيه خالل العام الماضي, مقابل أرباح بلغت 
 العام السابق له. 

 التجاري الدولي مصر يقرون توزيع أسهم مجانية مساهمو البنك 

وافقت الجمعية العامة للبنك التجاري الدولي )مصر(, على حساب توزيع األرباح  
.وقال البنك في بيان لبورصة مصر, اليوم, إن الجمعية  2020المقترح عن عام 

مليون سهم إضافي والتي   12.27وافقت على زيادة رأس المال المصدر بعدد 
ألسهم الخاصة بالسنة الثانية عشرة من برنامج تحفيز وإثابة العاملين تمثل ا

والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع المعتمد من هيئة الرقابة المالية.ووافقت  
الجمعية على توزيع مجاني من خالل إصدار مليار سهم للمساهمين تمويالً من  

الجمعية التغيرات التي طرأت    مليارات جنيه.واعتمدت   10االحتياطي العام بمبلغ  
.وذكر البنك, أن التشكيل الحالي  2020مارس    15على تشكيل مجلس اإلدارة في  

لمجلس اإلدارة هو:ورفضت الجمعية العامة قبول طلب المساهم المالك لعدد  
سهماً من رأسمال البنك, لرفع وإثارة نزاعات تمس المصلحة العامة   1725

المساهمين.وصدقت الجمعية على القوائم المالية  والمشتركة للبنك باسم جموع 
.وأعلن البنك التجاري عن تسجيل صافي أرباح مجمعة  2020للبنك عن عام 

, 2020مليار جنيه مصري في العام المالي   10.238)عائدة للمساهمين( بقيمة 
مليار جنيه مصري في العام المالي    11.80مقارنة بـ  %13محققاً انخفاضاً نسبته  

ينما على أساس ربع سنوي, حقق البنك صافي أرباح مجمعة )عائدة  .ب 2019
, بانخفاض  2020مليار جنيه مصري في الربع الرابع    2.893للمساهمين( بقيمة  

مليار جنيه مصري في الربع الرابع   3.266مقارنة بصافي ربح  11.4%
مليار جنيه   2.348مقارنة بصافي ربح  %23, ومحققاً ارتفاعاً بنسبة 2019

 . 2020صري في الربع الثالث م

 قرشاً للسهم 50مجلس إدارة جالكسو سميثكالين يقترح توزيع كوبون  

قرشاً للسهم على  50وافق مجلس إدارة شركة جالكسو سميثكالين، على توزيع 

.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن  2020مساهمي الشركة من أرباح 

فرة وتماشياً مع األوضاع االقتصادية  ذلك يأتي وفقاً للتدفقات النقدية المتو

الحالية.ووافق المجلس على استكمال اللجنة المشكلة لدراسة اندماج شركة أمون  

للصناعات الدوائة في شركة جالكسو سميثكالين، لعملها والمضي قدماً  

، صافي ربح بلغ 2020بالمفاوضات مع الخبير المالية.وحققت الشركة خالل 

مليون جنيه خالل العام   142.6ل العام الماضي، مقابل مليون جنيه خال 28.13

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وبلغت حقوق أصحاب  2019السابق له 

ألف جنيه    29.17، مقابل  2020ألف جنيه في    19.78الحصص غير المسيطرة  

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

  16.63   6.10  اسمنت طرة 

  15.84   3.51  جلوبال تيلكوم

  14.02   157.00  فودافون
  10.00   15.62  والتعمير دلتا لالنشاء 

  9.99   43.25  العبور لالستثمار العقارى 

 

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

 -10.00   21.15  بيراميزا 
 -9.94   7.07  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري  

 العربي
 54.26   9.87- 

 -7.86   34.00  غاز مصر
 -7.27   2.55  مصر  -يونيفرت 

 

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

  3.51   323،918،400  جلوبال تيلكوم
  58.00   317،086،496  البنك التجاري الدولي

  1.43   76،183،456  دايس
  11.75   53،414،496  ايسترن كومباني

  0.33   48،553،000  اوراسكوم المالية القابضة
 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.33   153،595،007  اوراسكوم المالية القابضة
  3.51   63،765،678  جلوبال تيلكوم

  0.29   57،009،575  لالستثمار القابضةاوراسكوم 
  1.43   54،526،483  دايس

  0.61   39،883،807  ليفت سالب مصر

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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، 2020مليون جنيه في    28.15.وبلغ صافي أرباح العام بعد الضرائب  2020في  

.وارتفعت مبيعات الشركة خالل العام 2019مليون جنيه في  142.63مقابل 

.وارتفعت  2019مليار جنيه خالل  1.7مليار جنيه، مقابل    1.99الماضي لتسجل  

مليون جنيه في   853.34، مقابل 2020مليار جنيه في  1.2تكلفة المبيعات إلى 

ة خالل  .وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقل 2019

مليون جنيه  110.26مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  43.99لتسجل  2020

 .2019خالل 

 مساهمو القاهرة للزيوت يقرون استمرار النشاط وتخفيض رأس المال المرخص 

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون على 

نشاطها.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، استمرار الشركة في أداء 

 975إن الجمعية وافقت على تخفيض رأسمال الشركة المرخص به من مليار إلى  

مليون جنيه.ووافقت الجمعية العامة العادية على التصديق على القوائم المالية 

.وكانت الشركة حققت  2020للشركة وتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة في  

، مقابل 2020مليون جنيه خسارة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر  78.13

.وانخفضت إيرادات النشاط بالشركة إلى  2019مليون جنيه خسائر في  49.9

 .2019مليون جنيه إيرادات في    80.77، مقابل  2020مليون جنيه خالل    52.24

 مجلس إدارة "بي أي جي" يقر تعديل مقترح زيادة رأس المال 

فق مجلس إدارة شركة بي أي جي للتجارة واالستثمار، على تعديل قرار مجلس  وا

، بخصوص النظر في إجراءات  2020ديسمبر  27اإلدارة السابق المنعقد في 

مليون جنيه   39.16مقترح دراسة السير في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من  

لدائنة وفقاً للمركز مليون جنيه، عن طريق الزيادة النقدية واألرصدة ا 60إلى 

مليون جنيه إلى   100، وزيادة رأس المال المرخص به من 2019المالي 

مليون جنيه.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن المجلس   150.82

مليون جنيه    30.16وافق على دراسة تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من  

، وتخفيض القيمة  2020حلة في مليون جنيه، وذلك بالخسائر المر 15.08إلى 

قروش.ووافق المجلس على زيادة رأس المال    0.10قرش إلى    0.20االسمية من  

مليون جنيه، عن طريق اكتتاب قدامي   45.24مليون جنيه إلى  15.08من 

سهم لكل سهم أصلي   2واألرصدة الدائنة، بإصدار أسهم بواقع  -المساهمين أو 

قروش قيمة اسمية، باإلضافة إلى   10بواقع  مع جبر الكسور لصغار المساهمين

 100مصاريف اإلصدار.ووافق المجلس على زيادة رأس المال المرخص به من  

مليون جنيه.ووافق المجلس على اعتماد تقرير اإلفصا   226مليون جنيه إلى 

بغرض السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في  

دة رأس المال للشركة.وقالت الشركة اليوم، إنه قررت العدول في  تخفيض وزيا

القرار إلزالة الخسائر المتراكمة الظاهرة في المركز المالي األخير  

مليون جنيه خالل   4.1خسائر بلغت  2020.وحققت الشركة خالل 2020

.وبلغت خسائر 2019مليون جنيه خالل  3.39، مقابل خسائر بلغت 2020

مليون جنيه، مقابل خسائر   3.95رة خالل العام الماضي نحو الحقوق المسيط

.فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خسائر  2019مليون جنيه خالل    3.22معدلة  

ألف جنيه خالل   169.24، مقابل 2020ألف جنيه خالل  147.78بلغت 

.وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة إلى 2019

مليون  3.04ليون جنيه خالل العام الماضي، مقابل خسائر معدلة بقيمة م 3.81

 . 2019جنيه خالل 

 

 

 

مليون جنيه أرباحاً على   11.42عمومية "اإلسكندرية الطبية" تُقر توزيع 

 المساهمين 

المركز الطبي    -لشركة اإلسكندرية للخدمات الطبية وافقت الجمعية العامة العادية  

.وقالت الشركة  2020اإلسكندرية، على قائمة توزيع األرباح عن عام  -الجديد

مليون   11.42في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن نصيب المساهمين في األرباح  

جنيه توزع نقداً.ووافقت الجمعية على انتخاب مجلس إدارة بنظام التصويت  

مي، وتم اختبار أعضاء مجلس اإلدارة المساهمين كما يلي:وتم اختيار التراك

أعضاء مجلس إدارة المستقلين كما يلي:وصدقت الجمعية على القوائم المالية 

.وقرر مجلس اإلدارة اختيار فاروق محمد  2020وتقرير مجلس اإلدارة عن عام  

عود نائباً لرئيس طلعت رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وعالء الدين عبدالمجيد مس

 15.74مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت  

مليون جنيه خالل التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 .2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  20.81

 جنيه للسهم  3.5مساهمو "موبكو" يقرون صرف كوبون نقدي بقيمة  

موبكو، على صرف    -وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر إلنتاج األسمدة 

.وقالت الشركة في بيان 2020جنيه للسهم عن عام  3.5كوبون نقدي بقيمة 

سنوات.   3لبورصة مصر، اليوم، إن الجمعية انتخبت مجلس إدارة جديداً لمدة 

مين بشأن التناوب على عضوية  ولم تصدق الجمعية على اتفاقية البنوك والتأ

مجلس اإلدارة الجديد.وصدقت الجمعية على عقود المعاوضة التي أبرمت مع 

األطراف ذوي العالقة. يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضرائب  

مليار جنيه خالل   1.64، مقابل أرباح بلغت 2020مليار جنيه خالل  2.48بلغ 

مليار جنيه   7.33لتصل إلى  2020الل .وتراجعت مبيعات الشركة خ2019

.وأرجعت الشركة  2019مليار جنيه خالل  8.1بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 

ارتفاع أرباحها خالل العام الماضي إلى انخفاض المصروفات التمويلية للشركة  

مليون جنيه الناتجة عن انخفاض سعر الصرف وحساب معدل    689التابعة بنحو  

قي من رصيد القرض، باإلضافة إلى نقص مصروفات الضريبة  الفائدة على المتب 

مليون جنيه.وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة لموبكو   463.5المؤجلة بمبلغ 

 1.14ارتفاع صافي ربح الشركة المستقلة لتسجل  -المعلنة في فبراير الماضي-

لفترة مليون جنيه خالل ا 830.42، مقابل أرباح بقيمة 2020مليار جنيه خالل 

 .2019نفسها من العام السابق له 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

موديز: مشروع موازنة مصر للعام المقبل يؤكد االتجاه للعودة لمسار ما قبل  

 الجائحة 

قالت وكالة موديز للتصنيف االئتمانى إن تجدد مستهدفات الموازنة االتجاه نحو  

لمستويات ما قبل كورونا، بعد االنتكاسات التي سببها ضبط أوضاع المالية العامة  

مقارنة بتوقعات الحكومة قبل   2021و 2020الوباء في السنة المالية 

األزمة.وأشارت إلى أن توقعاتها تتفق على نطاق واسع مع توقعات الحكومة، وأن 

متوقع مزيج الفوائض األولية وتكلفة الفوائد األقل والعودة لمعدالت نمو أعلى من ال

لالقتصاد المصري، يمهد الطريق أمام تجدد انخفاض معدالت الدين كنسبة للناتج 

من الناتج المحلى اإلجمالي وفق   %90المحلى اإلجمالي من مستويات أعلى من 

تقديراتهم للدين بنهاية العام المالى الحالي.ووافق مجلس الوزراء على مشروع  

من الناتج   %6.6ض العجز المالي إلى  ، وتستهدف خف2022موازنة للسنة المالية  

 %1.5، ويتوقع فائًضا أوليًا 2021في السنة المالية  %7.8المحلي اإلجمالي من 

في السنة   %0.9، من حوالي 2022من الناتج المحلي اإلجمالي. في السنة المالية 

 %5.4.وتتوقع الحكومة أن يتوسع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 2021المالية 

.وتؤكد بيانات الميزانية 2021في السنة المالية    %3.3من    2022السنة المالية  في  

جهود الحكومة للحفاظ على اإليرادات من   2020للفترة من يوليو إلى ديسمبر 

خالل الوباء والتخفيض التدريجي في مدفوعات الفائدة كحصة من الناتج المحلي 

نفاق االجتماعي األعلى في  اإلجمالي واإليرادات.وتفسح المدخرات مجاالً لإل

الميزانية الجديدة والزيادة المخططة في الحد األدنى لألجور دون اإلخالل  

باتجاهات الضبط المالي العامة.وقالت الوكالة إن بيانات الموازنة العامة للدولة من  

يوليو إلى ديسمبر تؤكد جهود الحكومة فى الحفاظ على اإليرادات وكذلك الخفض 

مدفوعات الفوائد كنسبة لإليرادات والناتج المحلى اإلجمالي.وذكرت    التدريجي فى

أن تلك المدخرات تفسح المجال أمام انفاق أعلى على الجانب االجتماعى وكذلك 

الزيادة المخطط لها فى الحد األدنى لألجور دون المساس باتجاه العجز  

ام المالى الحالي، الكلي.أضافت أن من بين التدابير الداعمة لإليرادات خالل الع

ضريبة على األجور الخاصة والعامة التى تتجاوز ألفى جنيه شهريًا،   %1احتساب  

التى تم خصمها من  %0.5ولكن سينتهى العمل بها فى يوليو المقبل، وكذلك نسبة 

كنسبة للناتج  %2المعاشات.لكن الحكومة تستهدف زيادة اإليرادات الضريبية 

سنوات عبر تدعيم اإليرادات وإدارة الجمارك بما  4المحلى اإلجمالي على مدى 

في ذلك التحصيل اإللكترونى للضرائب، بجانب التجهيز إلجراءات أكثر فى  

السياسة الضريبية.وقالت إنه على صعيد اإلنفاق، وفى إطار الحزمة العاجلة  

لدعم  %1من الناتج المحلى اإلجمالى، بينها  %1.9لمواجهة الجائحة تم تعبئة 

تم تخصيصها للشركات لدعم النشاط   %0.9اعين الصحى واالجتماعى، و القط

مليون أسرة مستفيدة  3.6االقتصادى.وارتفعت تغطية تكافل وكرامة لتصل إلى 

ماليين  4ألف أسرة رقيقة الحال، ومن المستهدف الوصول بهم إلى  400بزيادة 

جه حسب فئات  أسرة بنهاية يونيو المقبل.وقالت موديز إن التحول للدعم المو 

المستهدفة واالبتعاد عن الدعم المرتبط باالستهالك ضمن اإلصالح الشامل للدعم  

الذي تم إقراره على مدى السنوات األربع الماضية والذي ساهم بشكل كبير في 

استقرار حسابات المالية العامة في مصر.وذكرت أن مصداقية البنك المركزي فى  

الجائحة وسياسته النقدية النشطة أثناءها ساهمت   الحفاظ على استقرار األسعار قبل

فى استهداف العوائد المحلية على المدى الطويل وتدعم توقعاتها بمزيد من الخفض  

التدريجي فى فاتورة الفائدة.أوضحت أن االنخفاض فى معدل الفائدة الحقيقي يدعم 

مقابل   2020سنة بنهاية    3.2أهداف الحكومة بمد متوسط أجل الدين الحكومى إلى  

.وأشارت إلى أن االعتماد األقل على الديون القصيرة 2013سنة بنهاية يونيو    1.3

 المصدر: جريدة البورصةيقيد الحاجة إلعادة تمديد الديون ومخاطر السيولة لدى الحكومة.

 

 

 مصر.. توجيهات رئاسية باالنتهاء من مشروع الدلتا الجديدة خالل عامين

لسيسي، بضغط مراحل تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة لتكون وّجه الرئيس عبدالفتاح ا

مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على  3مرحلة واحدة بدالً من 

التوازي، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمني للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع  

ح األراضي، في بيان عامين على األكثر.وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصال 

صادر اليوم، إن مبادرة الرئيس السيسي جاءت بإطالق مشروع قومي جديد للتنمية 

الزراعية المتكاملة بمسمى "مشروع الدلتا الجديدة"، الستصالح وزراعة أكثر من  

مليون فدان، ويستهدف باألساس تحقيق األمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة 

سكان من السلع الغذائية، والحد من االعتماد على استيراد السلع المستمرة في تعداد ال

الغذائية االستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى  

للقطاع الزراعي، وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها في مجال الزراعة.وتابع 

وزراء وتم تكليف فرق  أن هناك متابعة مستمرة من مصطفى مدبولي رئيس مجلس ال

عمل وقوافل علمية متخصصة في مجال دراسات األراضي من الهيئات والمراكز  

البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتي القاهرة 

قامت فرق العمل   2021أشهر فقط من يناير حتى مارس  3واإلسكندرية، وخالل 

مراحل للدراسات   3كثيف الجهود لتنفيذ المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وت 

الميدانية والتحليالت المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صالحية األراضي  

للزراعة وإعداد التقرير النهائي.وأشار إلى أنه تبين من الدراسة التي أجريت على 

من المساحة صالحة للزراعة، وهناك  %90ألف فدان أن أكثر من  688مساحة 

ة للتوسع المستقبلي في المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة  إمكاني 

عناصر المناخ وما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات التفصيلية لألراضي تبين أن 

األرض تصلح لزراعة المحاصيل االستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء  

فة من الفاكهة.  وأوضح أن المشروع يقع والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختل

على محور روض الفرج/ الضبعة وفي نطاق الحدود اإلدارية لمحافظات مطروح  

والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة االنتقال ونقل 

المستلزمات والمعدات الالزمة لتنفيذه أيضاً بالقرب من الموانئ سواء البحرية أو  

الجوية، وبضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح البرية أو 

مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" نحو أكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع  

المتكامل على االستغالل األمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء  

ن هذا المشروع سوف  محطة عمالقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.يشار إلى أ

يحتاج إلى مبالغ طائلة بمئات المليارات سواء إلنشاء محطات معالجة مياه الصرف  

الزراعي ومحطات الرفع وإنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة لتوصيل المياه 

لألراضي، باإلضافة إلى تكاليف استصالح األراضي وشبكة الطرق والكهرباء 

 زمة لتأهيل أراضي المشروع للزراعة. وغيرها من البنية التحتية الال

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 أسعار النفط ترتفع بفضل توقعات بمواصلة أوبك+ كبح اإلنتاج  

ارتفعت أسعار النفط عشية اجتماع بين أوبك وحلفائها, في الوقت الذي يراهن  
قيود على  فيه مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون إلى حد كبير على تمديد 

إمداداتهم حتى مايو.وأثارت أوبك+ مخاوف بشأن ارتفاع أعداد اإلصابات  
بفيروس كورونا عالميا وأن إجراءات العزل العام ستؤثر على تعافي الطلب على  
النفط, وفقا لتقرير صادر عن اجتماع لجنة خبراء تابعين للمجموعة اطلعت عليه  

تسليم مايو أيار, التي ينتهي أجلها  رويترز.وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
دوالر للبرميل بحلول   64.46إلى  %0.5سنتا أو ما يعادل  32اليوم األربعاء, 

أمس الثالثاء. وصعد عقد    %1.3بتوقيت غرينتش, بعد أن نزلت    05:25الساعة  
 64.42إلى    %0.4سنتا أو ما يعادل    25برنت األكثر نشاطا تسليم يونيو حزيران  

منذ بداية الشهر الجاري مقارنة مع   %2.5يل.ونزل الخام القياسي دوالر للبرم
في فبراير شباط.وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط   %18زيادة 

  1.6دوالر, بعد أن هبطت  60.81إلى  %0.4سنتا أو ما يعادل  26األميركي 
فاق على  بالمئة في الجلسة السابقة.وفاجأت أوبك+ الشهر الماضي السوق باالت 

تمديد قيود اإلمدادات, مع استثناء محدود لروسيا وقازاخستان, في الوقت الذي  
بدا فيه أن الطلب على الوقود يتعافى.وبموجب القيود الحالية, تخفض أوبك, بقيادة 
السعودية, والمنتجون غير األعضاء في المنظمة, بقيادة روسيا, ما يزيد عن  

تنفذ السعودية خفضا إضافيا طوعيا مليون برميل سبعة ماليين برميل يوميا, بينما  
 يوميا.

 ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي في الصين خالل مارس 

في مارس,   51.9سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع التصنيعي في الصين 
في فبراير, حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإلحصاء اليوم   50.6بارتفاع من 

إلى التوسع, بينما تعكس القراءة أدناه   50األربعاء.وتشير القراءة فوق 
االنكماش.جاء االرتفاع مع تعافي نشاط المصانع بوتيرة أسرع بعد عطلة عيد  
الربيع, التي كانت في فبراير من هذا العام, حسبما قال كبير اإلحصائيين بالهيئة 

في مارس, بزيادة   53.9ند تشاو تشينغ خه.واستقر المؤشر الفرعي لإلنتاج ع
  2.1نقطتين مئويتين عن الشهر السابق, بينما ارتفع المؤشر للطلبيات الجديدة 

, مما يشير إلى توسع أسرع لإلنتاج والطلب في القطاع  53.6نقطة مئوية إلى 
 51.2التصنيعي.كما ارتفع المؤشران الفرعيان ألوامر التصدير واالستيراد إلى  

أظهرت بيانات اليوم األربعاء أيًضا أن مؤشر مديري  على التوالي.و 51.1و
في مارس, مرتفًعا   56.3المشتريات للقطاع غير التصنيعي في الصين جاء عند  

 المصدر: حابيفي فبراير. 51.4من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 9،909.00 0.01% السعودية

 DFMGI 2،538.00 -0.49% دبي

 ADI 5،897.00 -0.26% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،789.75 0.24% الكويت 

 BSEX 1،458.86 0.06% البحرين

 GENERAL 10،376.00 -0.25% قطر 

 MASI 11،484.00 0.00% المغرب 

 TUN20 7،089.00 -0.14% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 33،037.00 0.17% أمريكا 

 S&P 500  3،972.89 0.36% أمريكا 

 NASDAQ 13،246.87 1.54% أمريكا 

 FTSE 100  6،750.00 0.55% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29،388.87 0.72% اليابان

 %0.64 1،717.92 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %1.13 63.45 البرميل  برنت )دوالر(خام 

  %1.17 59.84 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. %19.0 4.05 احتفاظ  2،019.1 3.40 كيما  – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %84.9 16.86 شراء  4،954.6 9.12 شركة حديد عز 

 1.2 1.3 19.6 11.5 %17.9- 9.60 احتفاظ  365.2 11.70 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 3،049.3 2.85 ميديكالشركة سبيد 
قيد 

 المراجعة 

قيد 

 المراجعة 
-- 43.4 47.7 7.4 10.2 

 0.5 0.5 6.0 4.2 %46.4 10.69 شراء  4،855.3 7.30 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

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

 15/04/2021 14/04/2021 أسهم اصلية 10سهم مجاني لكل  1 القابضة المصرية الكويتية

 15/04/2021 14/04/2021 سهم مجانى لكل سهم اصلي  0.25 المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 07/04/2021 04/04/2021 جنيه للسهم  1.250 يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

 14/04/2021 11/04/2021 جنيه 0.05الدفعه االولى  سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات 

 15/04/2021 12/04/2021 جنيه للسهم  0.10722 كابيتال القايضة لالستثمارات الماليةثروة 

 20/04/2021 15/04/2021 جنيه للسهم  1.500 االلومنيوم العربية

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

 

 الجمعيات العمومية =

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 بالم هيلز للتعمير  01/04/2021
غير و عادية

 عادية
 عن طريق التصويت عن بعد من خالل تقنية التصويت االلكترونى

03/04/2021 
االسماعيلية الوطنية للصناعات 

 الغذائية )فوديكو(

غير و عادية

 عادية

االسماعلية بورسعيد الزراعى محافظة  طريق  9بالمركز الرئيسى بمنطقة الفردان الكيلو 

 االسماعلية 

 السويدى اليكتريك 04/04/2021
غير و عادية

 عادية

القاهرة    –التجمع الخامس   – القطاع االول   – 27بمبنى السويدى اليكتريك بالقطعة 

 الجديدة

 E-MAGLESعبر وسائل االتصال الحديثة بإستخدام تقنية  غير عادية ايديتا للصناعات الغذائية 04/04/2021

 بلتون المالية القابضة 04/04/2021
غير و عادية

 عادية

رملة بوالق القاهرة عبر   –مقر الشركة مبنى النايل سيتى البرج الشمالى كورنيش النيل 

 تقنية االتصال والتصويت عن بعد

 القاهرة  –المعهد العالى للدراسات التعاونية شارع القصر العينى  عادية مصر لصناعة الكيماويات  04/04/2021

 الدلتا للتأمين 05/04/2021
ش حسن محمد الرزاز )نوال   14بقاعة االجتماعات الكبري بالمركز الرئيسي للشركة  غير عادية

 محافظة الجيزة  –سابقا( بالعجوزة 

 عادية شركة النصر لألعمال المدنية 06/04/2021
بقاعة األحتفاالت بنادى شركة مدينة نصر لالسكان و التعمير بشارع مصطفى النحاس  

 القاهرة –مدينة نصر  –المنطقة التاسعة  

 جاردن سيتى –ش توفيق دياب  4بمقر الشركة  عادية التعمير واالستشارات الهندسية 07/04/2021

 القاهرة  -مدينة نصر  –بمقر الشركة   غير عادية العربية للمحابس  07/04/2021

 القاهرة   -المعادى   –طريق مصر حلوان الزراعى  21 –بمقر الشركة   غير عادية المصرية للدواجن  07/04/2021

07/04/2021 
المصريين لالستثمار والتنمية 

 العمرانية
 القاهرة  -مدينة نصر  –شارع حسن مأمون  8بمقر الشركة الرئيسى فى  عادية



 

 

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

 الكود  اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من أول 

 العام % 
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 58.00 1.64- -2.03 5,487,471 317,086,496 70.25 55.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 32.80 5.28- -2.53 287,701 9,525,090 41.31 6.63 7.67% فوري  

 EAST 11.75 2.98 -10.31 4,677,635 53,414,496 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.17 1.57 14.22 616,293 710,425 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.90 2.25- 0.97 4,272 89,036 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 14.54 0.62- 0.97 1,548,792 22,537,982 16.10 7.97 4.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 

 TMGH 6.25 2.34- -3.85 1,599,733 9,991,658 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 ELEC 0.46 2.95- -83.63 4,776,236 2,195,440 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.56 2.98- -1.72 1,061,771 4,884,663 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا 

 ISPH 4.49 0.88- -10.91 2,180,122 9,633,813 9.26 4.06 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.20 0.44- -6.67 903,007 10,040,327 14.80 9.30 2.03% المصرية لالتصاالت 

 MNHD 3.80 1.88 0.26 1,566,200 5,876,983 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 23.00 0.56- -20.83 57,119 1,314,030 30.45 22.55 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر 

 OCDI 16.00 2.50- 8.11 1,263,418 20,244,328 17.40 8.17 1.68% سوديك 

 SKPC 10.23 0.69 10.83 81,059 821,058 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي 

 CICH 3.40 3.41- -13.92 888,634 3,062,601 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة  

 ORWE 7.30 0.68- 7.35 1,126,385 8,200,984 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد 

 EFID 8.40 1.06- -5.62 3,949 32,603 11.35 7.76 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.90 2.94 -19.41 2,877,362 13,770,681 7.59 3.23 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.61 1.89- 16.46 4,719,282 7,577,229 1.83 1.02 1.14% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 4.60 2.13- 15.58 4,105,212 18,802,324 6.10 2.85 1.10% بايونيرز القابضة  

 AMOC 2.60 0.38- -16.93 1,158,289 2,988,361 3.52 2.03 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.12 2.46- -14.45 355,446 3,260,354 12.30 5.20 1.01% حديد عز 

 CCAP 1.24 1.36- -13.73 3,194,650 3,947,223 1.78 1.05 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 10.00 0.70- 26.74 2,329,739 23,389,354 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب  

 AUTO 3.95 1.80 19.70 997,600 3,841,059 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.30 2.03- 9.73 234,596 1,248,855 6.23 2.26 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر 

 OIH 0.29 2.01- 109.23 57,009,575 16,650,885 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه 

 %0.50 0.26 0.44 48,553,000 153,595,007 غ.م. OFH 0.33 8.64 أوراسكوم المالية القابضة 

 EMFD 2.28 1.72- -2.98 3,104,998 7,092,845 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 11.72 -1.10 16.70- 112,959 1,317,979 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  بريميير منشركة    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

 

 

 مسؤولي االتصال 
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