
 

 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 30ا

10,564.88 -0.03% -2.59% ▼ 

 

ي جي اكس 
 
 50ا

2,063.43 1.44% -7.69% ▲ 

ي جي اكس 
 
 70ا

2,013.92 2.28% -6.12% ▲ 

ي جي اكس 
 
 100ا

2,963.24 1.81% -4.34% ▲ 

 مؤشر النيل
1,304.42 0.40% 24.45% ▲ 

 االخبارعناوين 

  مرة تقريبا   29.38تغطية الطرح العام لتعليم 

 سهم مجانية
 
س المال بتوزيع ا

 
 سيدي كرير تقرر زيادة را

  رباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي في
 
 2020ايجيترانس تقرر توزيع ا

  رباح للمساهمين عن عام  20دومتي تقرر توزيع
 
 2020قرش للسهم ا

  رباح للمساهمين جنيه 1النساجون الشرقيون تقرر توزيع
 
 لكل سهم ا

  رض هليوبوليس الجديدة بـ
 
 مليار جنيه 2.5مصر الجديدة تعلن بيع ا

 جير التمويلي بـ
 
 مليون جنيه 800اتفاقية تمويل بين الكابالت الكهربائية وكايرو للتا

  عمار لهيكلة عادة الإ وروبى لإ
 
فريكسيم بنك وال

 
وراسكوم للتنمية تتفاوض مع ا

 
ا

 مديونيات قائمة

  قابة المالية تبحث وضع ضوابط جديدة لعمليات "الشراء بالهامش" في البورصة الر
 المصرية

 بريل 3توقعات ببدء التداول على الـ
 
 شركات المقيدة حديثا  بالبورصة المصرية خالل ا

  لى نتاج النفط تدريجيا ليصل اإ وبك+ يقرر رفع اإ
 
 مليون برميل يوميا بدءا من مايو 1.1ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 
 يتغير سعرها

 129 67 4 

  

 انواع المستثمرين 
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مصريين

عرب

أجانب

(بيع)|     شراء  

;  مصريين 
75.14%

;  عرب 
8.17%

;  أجانب
16.70%

;  مؤسسات
29.23%

;  أفراد
70.76%
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 %(3.4)نسبة التخصيص  مرة 29.37الطرح العام ينتهي بمعدل تغطية بلغت  – TALM –تعليم لخدمات اإلدارة  –سهم االحد 

 

 في سطور؟ تعليم لخدمات اإلدارةمن هي 
و "الشركة"( هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التعليم العالي في 

 
تعليم للخدمات اإلدارية )"تعليم" ا

كبر جامعة خاصة في صعيد مصر، ويبلغ  (،"NUBمصر وتدير جامعة النهضة في بني سويف )"
 
ول وا

 
وهي ا

 11،035وسعة الطالب  6،273إجمالي عدد الطالب فيها. عدد الطالب المسجلين 

 تعليق عن قطاع الخدمات التعليمية:
ن تشجيع 

 
خيرة نظرا لبعض القرارات التي اتخذتها الدولة بشا

 
ونة ال

آ
نظار المستثمرين تجاه هذا القطاع بال

 
تتجه ا
جانب بالمدارس والجامعات المصرية باإلضافة إلى القطا 

 
العدد الكبير ع الخاص للدخول به وإلغاء سقف تملك ال

يعتبر لذلك % سنويا 2مليون نسمة ومعدلت النمو في السكان والتي تبلغ متوسطها تقريبا  100لسكان مصر 
 الطلب على الخدمات التعليمية مرتفع مقارنة بالدول المحيطة. 

 مارات الشركة اخر استث
 الزيادات  لتتمكن من من الهيائت التنظيمية المختلفة تمكنت الشركة من الحصول على الموافقات

خيرة في ال
 
لكليات القائمة والحصول على المرسوم الرائسي إلطالق كليات جديدة ل سعة الستيعابيةال

 .2020و 2019للطب والعالج الطبيعي في 
  برمت تعليم اتفاقية مع شركة

 
"، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة  Palm Hills Developments S.A.E (PHD)ا

سيس جامعة البادية في مشروع البادية لدرجة الدك توراه بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية. مصر،في 
 
 لتا

 المالي والتشغيلي األداءالقاء الضوء على 

  ظهرت القوائم المالية
 
غسطس 31المنتهي في  2020العام الماليخالل  اإلدارةلشركة تعليم لخدمات ا

 
، ا

رباحهاارتفاع 
 
ساس سنوي %30.8بنسبة  صافي ا

 
نها حققت ، حيث على ا

 
رباحا  ا

 
 مليون 144.04بلغت  ا

غسطسحتى  سبتمبرجنيه خالل الفترة من 
 
رباح بلغت  ا

 
جنيه بالفترة  مليون 110.16الماضي، مقابل ا

 .2019المقارنة من 

 يرادات ارتفعت جنيه،  مليون 450.24إلى % لتصل 27.1بنسبة  2020 العام المالي الشركة خالل فترة اإ
 . 2019 جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي مليون 354.25مقابل إيرادات بلغت 

  بينما تبلغ نسبة المضاعف الى نمو ربحية السهم " مرة، 29يبلغ مضاعف ربحية السهمPEG ratio "0.56 
 ة، وهو ما يشير الى ان السهم على الرغم من ارتفاع مضاعف ربحيته ال نه مازال اقل من معدلت نموه.مر 

 خدمات تعليمية القطاع / الصناعة

 TALM كود السهم

 5.75 )الطرح( السهم سعر

 730.3 )بالمليون( عدد السهم

س المال
 
 730.3 )بالمليون( را

س المال السوقي
 
 4,198.9 )بالمليون( را

 %49.0 التداول الحر

 29.15 مضاعف الربحية *

 3.85 مضاعف القيمة الدفترية *

 %13.20 العائد على حقوق المساهمين*

 بناءا على نشركة الطرح

 هيكل مساهمي الشركة

 

س مال تعليم 
 
س را

 
% 49مليون جنيه، وقد تم طرح  730.3يبلغ را

سهم طرحا عاما 
 
مليون  357.8وخاصا في البوصة بواقع من اجمالي ال
 5.75مليون سهم طرح عام(. وكان سعر الطرح  339.9سهم )منهم 
 جنيه للسهم.

 التداول على السهم في جلسة 
 
  2021ابريل  4وينتظر ان يبدا

 المركب التغير السنوي 2020 2019 2018 البند

 %28.3 450.24 354.25 273.59 المبيعات
 %34.0 294.11 218.16 163.76 مجمل الربح
 %52.1 144.04 110.16 62.27 صافي الربح

 نقطة موئية 4.62 %32.0 %31.1 %22.8 هامش صافي الربح

 

تعليم لخدمات اإلدرة

سفنكس أوبيليسك بي في

99.9%

EGY EDU Invest.

60%

CI Capital
27.4%

FATCO 
MENA 
2.7%

Principal 
Investment 

0.5%

NUB 
Holding 
14.74%

KL TD 
investment 

1.4%

إسماعيل ترك
20.43%

THEBAS 
EDU 

Holding

40%

صندوق 
استثمار 
Thebas
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 أخبارالشركات المقيدة

 مرة تقريبا   29.38ح العام لتعليم تغطية الطر

أعلنت إدارة البورصة عن إجمالي كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات 
المصدرة، والذي انتهت  (TALMالخاصة ألسهم شركة تعليم لخدمات اإلدارة )

وقد بلغت .01/04/2021الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء له اليوم 
سهم، وبالتالي فقد تم تغطية  525,616,861إجمالي كميات أوامر الشراء عدد 

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على مرة تقريباً. 29.38الطرح العام 
بالبورصة، بغرض بيع حد  (TALMنشرة طرح اسهم تعليم لخدمات اإلدارة )

% من اسهم رأسمال الشركة 49وبنسبة  سهم، 357,822,200اقصى عدد 
للطرح العام، والخاص في السوق  1981لسنة  159والخاضعة للقانون رقم 

الثانوي للتداول بالبورصة المصرية، وذلك بغرض توسيع قاعدة الملكية، بسعر 
 جنيه للسهم. 6.20

 زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية سيدي كرير تقرر

، عن اجتماع الجمعية (SKPCأعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات )
، والتي وافقت بها على السير في إجراءات 31/03/2021العامة العادية يوم 

مليون جنيه ليصبح رأس مال الشركة المصدر  210زيادة رأس المال بمبلغ 
األرباح  مليار جنيه، من خالل توزيع أسهم مجانية ممولة من 1.260والمدفوع 

 .جنيه لكل سهم 2مليون سهم بقيمة اسمية  105المرحلة بعدد 

 2020ايجيترانس تقرر توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 

، عن اجتماع (ETRSايجيترانس ) -أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل 
، والتي وافقت بها على مشروع 31/03/2021الجمعية العامة العادية يوم 

قرش لكل  75، بواقع 31/12/2020توزيع األرباح للسنة المالية المنتهية في 
قرش  73.5سهم للمساهمين، على أن يتم الصرف على مرحلتين، األولى بواقع 

 .30/06/2021قرش في  37.5، والثانية بواقع 30/04/2021في 

 2020قرش للسهم أرباح للمساهمين عن عام  20دومتي تقرر توزيع 

، عن اجتماع (DOMTأعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي )
، والتي وافقت بها على مشروع 31/03/2021الجمعية العامة العادية يوم 

قرش للسهم،  20، بواقع 31/12/2020توزيع األرباح للسنة المالية المنتهية في 
جنيه، وفق بيان الشركة المرسل  56,521,739حيث بلغت حصة المساهمين 

 6كما قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة إلى البورصة المصرية.
 500من النظام األساسي للشركة، حيث تم تقليص رأس المال المرخص به من 

 جنيه. 282,608,695مليون جنيه إلى 

 رباح للمساهمينجنيه لكل سهم أ 1النساجون الشرقيون تقرر توزيع 

، عن اجتماع الجمعية (ORWEأعلنت شركة مجموعة النساجون الشرقيون )
، والتي وافقت بها على توزيع األرباح بواقع 31/03/2021العامة العادية يوم 
جنيه للسهم الواحد، على أن يتم التوزيع في شهر أبريل  1توزيع نقدي قيمته 

كانت رسل إلى البورصة المصرية.، وفق ما ذكرته الشركة في بيانها الم2021
إلى  01/01/2020الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها خالل الفترة من 

 937,439,232، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 31/12/2020
جنيه خالل  774,770,772جنيه في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 

 .31/12/2019إلى  01/01/2019الفترة من 

 

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

 10.00 47.10 العبور لالستثمار العقارى

 10.00 49.74 االسماعيلية الجديدة للتطوير

 9.99 29.62 الدلتا للتامين

 9.99 19.92 االهلي للتنمية واالستثمار

 9.98 5.40 شارم دريمز

 

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

 -9.62 13.06 القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية

 -9.39 15.24 المهنس للتأمين

 -8.59 92.00 مينا فارم لألدوية

 -8.49 33.00 غاز مصر

 -7.23 24.51 دلتا للطباعة والتغليف

 

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

 57.25 174,151,520 البنك التجاري الدولي

 1.43 69,609,432 دايس

 49.74 52,450,500 االسماعيلية الجديدة للتطوير

 11.45 34,293,988 ايسترن كومباني

 7.39 33,081,166 النساجون الشرقيون

 

 كمية التداولأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

 0.32 50,629,545 اوراسكوم المالية القابضة

 1.43 48,683,600 دايس

 0.51 41,488,670 العربية لالستثمارات

 0.29 28,951,210 اوراسكوم لالستثمار القابضة

 0.61 24,607,893 ليفت سالب مصر

 

  التداولأكبر خمس قطاعات من حيث قيمة 

 

 

 

 

203.7
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 مليار جنيه 2.5مصر الجديدة تعلن بيع أرض هليوبوليس الجديدة بـ 

، عن بيع قطعة أرض بالحي HELIكة مصر الجديدة لإلسكان والتعميرأعلنت شر

العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة بالمزاد العلني الذي أقيم بتاريخ 

حت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن البيع تم صفقة وأوض.31/12/2021

على أن يتم مليار جنيه. 2.5فدان تقريبا بقيمة إجمالية قدرها  270واحدة بمساحة 

% مقدم والباقي على 20السداد طبقا لكراسة الشروط بإحدى النظامين، إما سداد 

% 7بفائدة  سنوات 10% مقدم والباقي على 10سنتين بدون فوائد، او سداد 

، أظهرت 31/12/2020حول نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في سنويا.

 351.399مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ  84.579تحقيق صافي خسارة بلغت 

 .عن نفس الفترة من العام السابق مليون جنيه

ليون م 800اتفاقية تمويل بين الكابالت الكهربائية وكايرو للتأجير التمويلي بـ

 جنيه

، عن توقيعها اتفاقية تمويل (ELECأعلنت شركة الكابالت الكهربائية المصرية )

مع شركة كايرو للتأجير التمويلي، لتمويل إجمالي التكلفة االستثمارية لمصنع 

حت وأوضمليون جنيه. 800شركة الكابالت الكهربائية المصرية الجديد، والبالغة 

الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها قامت بتوقيع عقد المرحلة األولى 

وما عليها من كافة  31والخاص بالتنازل والبيع والتأجير لقطعة األرض رقم 

المباني واألسوار واالنشاءات المقامة عليها، والكائنة بالمنطقة الصناعية الثامنة 

عن مليون جنيه. 37.236لتمويلي، بقيمة بمدينة السادات مع شركة كايرو للتأجير ا

أظهرت تحقيق  31/12/2020إلى  01/01/2020نتائج أعمالها خالل الفترة من 

في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  133,506,493صافي ربح مجمع بلغ  

وفي .31/12/2019إلى  01/01/2019جنيه خالل الفترة من  166,778,160

 01/01/2020ركة صافي ربح غير مجمع عن الفترة من السياق ذاته حققت الش

جنيه، نظير صافي ربح بلغ  65,409,824، قدر بنحو  31/12/2020إلى 

 جنيه ، خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق. 35,679,423

 

 

هيكلة أوراسكوم للتنمية تتفاوض مع أفريكسيم بنك واألوروبى إلعادة اإلعمار ل

 مديونيات قائمة 

مع مع بنكى االفريقى  (ORHDمصر -اوض شركة أوراسكوم للتنمية تتف

والبنك االوروبى إلعادة اإلعمار للحصول « أفريكسيم بنك»لالستيراد والتصدير 

ان  لتصريحات مصادر مطلعة. مليون دوالر، تبعا 200على قرض يقارب 

القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يوجه للمساهمة فى جدولة مديونيات 

قائمة وتمديد فترة السداد، باالضافة إلى توسعات الشركة فى مشاريعها 

م للتنمية وقال عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوالمختلفة.

إن الشركة تدرس هيكلة جزء من المديونيات المستحقة للبنوك فى ظل القابضة 

تراجع اسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع دراسة اللجوء إلى آليات تمويل اخرى 

وكانت الشركة أعلنت مثل التوريق والتصكيك الختيار البدائل االفضل للشركة.

سمبر الماضى عن توصلها إلى اتفاق مع البنوك على جدولة مديونيات بقيمة فى دي

مليون  265مليار جنيه. حيث وقعت اتفاقية قرض متوسط األجل بقيمة  3.5

ويوجه جزء دوالر مع بنوك التجارى الدولى ومصر والقاهرة وإتش إس بى سى.

القائمة بفترة مليون دوالر إلعادة تمويل القروض  215من القرض بما يعادل 

سنوات، و تتضمن  7سماح سنتين ونصف مع تمديد مدة قروض الشركة ألجل 

مليون دوالر يصرف بالجنيه المصرى، متاحة  50أيضا تمويال إضافيا بقيمة 

للسحب على مدى عامين لتمويل خطط الشركة التوسعية فى المستقبل خصوصا 

نادقها، وفقا لما اعلنته ما يتعلق بإضافة غرف جديدة وتجديد غرف قائمة فى ف

ارتفاع  2020واظهرت نتائج اعمال الشركة لعام الشركة فى نوفمبر الماضى.

مليارات جنيه، وذلك على الرغم من التأثير  5% إلى نحو 7اإليرادات بنسبة 

السلبى لجائحة كورونا وخاصة تأثيره على قطاع الفنادق. وبلغ رصيد القروض 

 2.1مليار جنيه مقابل  1.5وبلغ صافى الدين  2020مليار جنيه خالل عام  3.5

. وانخفض معدل صافى الدين إلى األرباح قبل خصم 2019مليار جنيه خالل عام 

مرة خالل  1.6الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك و البنود غير النقدية من 

وتمتلك اوراسكوم للتنمية القابضة محفظة .2020مرة خالل عام  1.1إلى  2019

وكانت الشركة قد الف فدان. 24مليون متر مربع بما يعادل  101أراض تبلغ 

% في إجمالي اإليرادات خالل 7افصحت في وقت سابق عن أنها قد حققت زيادة 

مليار جنيه، بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا  50لتصل إلى  2020

أن إيرادات القطاع العقاري ارتفعت بشكل ملحوظ ع الفنادق.وخاصة على قطا

% نتيجة اإلسراع من عمليات البناء في 37.3مليار جنيه بنسبة  3.3لتصل إلى 

% لتصل 5.6جميع أنحاء الوجهات، وارتفع مجمل ربح أوراسكوم للتنمية بنسبة 

مليار جنيه بعام  1.34مقابل  2020عام  مليار جنيه خالل 1.41إلى 

 المصدر:جريدة لبورصة.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

بالهامش" في  الرقابة المالية تبحث وضع ضوابط جديدة لعمليات "الشراء

 البورصة المصرية

بحث إسالم عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع ممثلي بعض شركات 

السمسرة في األوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة في سوق المال 

المصري، أوضاع التداول في سوق األوراق المالية وآليات التعامل باألنشطة 

ن النقاش قد تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة وأوضح عزام، أالمتخصصة.

لعمليات شراء األوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات األخيرة ووصول 

وشهد االجتماع، مليار جينه، 5ش في السوق لحوالي حجم عمليات الشراء بالهام

اء بالهامش على كل ورقة مالية اقتراح وضع حد أقصى للمعامالت التي تتم بالشر

كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على 

وتابع عزام، وذلك على أن يتم اإلعالن عن حجم عمليات مستوى السوق ككل.

الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة 

تماع، مناقشة وضع حد أقصى على حجم الشراء كما شهد االجبشكل دوري.

بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد أقصى 

وشدد على تعامالت المساهمين الرئيسين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.

عزام، على ضرورة التزام شركة السمسرة في األوراق المالية بحدود تمويل 

وأكد عزام، أن الهيئة راء بالهامش كنسبة من صافي رأس مالها السائل.عمليات الش

ستسرع في دعوة البورصة المصرية، وشركة المقاصة واإليداع المركزي 

الجتماع خالل هذا األسبوع مع اللجنة االستشارية لسوق راس المال بالهيئة 

يذية والفنية لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائي ووضع القواعد التنف

وتابع، وذلك تمهيداً للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية في له.

ونوه عزام، بأن المناقشات تناولت سبل تنشيط آلية اقتراض الشهر الجاري.

لزيادة السيولة بالبورصة -Short Selling-األوراق المالية بغرض البيع

ح حجم األسهم المتاح اقتراضها لتكون المصرية، ومنها تفعيل وجود شاشة توض

أمام نظر كافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك اآللية، مضيفاً أن تقوم 

الهيئة بالنظر فى اإلجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبا 

 المصدر:مباشرلتفعيله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركات المقيدة حديثاً بالبورصة المصرية خالل أبريل 3ببدء التداول على الـ توقعات

 3توقع إسالم عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن يتم بدء التداول على الـ

جاءت تصريحات شركات المقيدة حديثاً بالبورصة المصرية خالل أبريل الجاري.

كات السمسرة في األوراق المالية إسالم عزام، خالل اجتماع مع ممثلي بعض شر

وعدد من أمناء الحفظ العاملة في سوق المال المصري، لبحث أوضاع التداول في 

وأشار نائب رئيس هيئة .آليات التعامل باألنشطة المتخصصةسوق األوراق المالية و

شركات من  3جيل الرقابة المالية، إلى االنتهاء مؤخرا من إصدار الموافقة على تس

القطاع الخاص للقيد في البورصة المصرية وهى تعليم لخدمات اإلدارة، و ماكرو 

وتوقع، أن يبدأ التداول علي تلك .IDHللمستحضرات الطبية، والتشخيص المتكاملة 

مليار  17الشركات الثالثة خالل الشهر الجاري، بقيمة رأس مال سوقي في حدود 

وأكد على االتجاه يكون لذلك أثر إيجابي على سوق المال".جنيه،  مضيفاً طنأمل أن 

نحو استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة بتخصيص نسبة من سندات الشركات 

وأعلن، أن الهيئة ستتقدم بمقترح كامل التي سيتم إصدراها للتداول بالسوق الثانوي.

لعملية التداول على المشتقات في بورصة العقود اآلجلة، وسيتم تنظيم عدة دورات 

وبين عزام، أن النقاش قد تطرق إلى تدريبية عليه من خالل أذرع الهيئة التدريبية.

الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء األوراق المالية بالهامش في ضوء 

 5التطورات األخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 

واستمع عزام، لألسباب التي تعيق السماسرة من التعامل بآلية اقتراض مليار جينه.

على الرغم من حصول عدد مناسب منهم لرخصة  -األوراق المالية بغرض البيع

ر نظم تكنولوجية يمكن استخدامها وفى مقدمة تلك األسباب عدم تواف -مزاولة النشاط

ويذكر، أنه على الرغم لتفعيل اآللية لتتمكن شركات السمسرة من االختيار من بينها.

المستجد فقد سجلت قيم التداول في  19من اآلثار االقتصادية النتشار فيروس كوفيد 

مليار جنيه في عام  226.8، مقابل 2020مليار جنية خالل عام  311.6األسهم 

وقد سجلت قيم التداول على األسهم المقيدة خالل بالمائة. 37بمعدل ارتفاع بلغ  2019

مليار جنيه عن شهر  11.3مليار جنيه، مقابل  28.8حوالي  2021أول أشهر عام 

 المصدر:مباشربالمائة. 150وبمعدل تغير يزيد على  2020يناير من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

مليون برميل يوميا بدءا  1.1أوبك+ يقرر رفع إنتاج النفط تدريجيا ليصل إلى 
 من مايو

مليون برميل يوميا  1.1قرر تحالف أوبك+ رفع انتاج النفط تدريجيا ليصل إلى 
ليو المقبل، بحسب ما أعلنته المجموعة في بيان يوم بدءا من مايو وحتى يو

الخميس الماضي، بعكس التوقعات بالحفاظ على خفض مستوى االنتاج بحوالي 
ماليين برميل والذي أقرته المجموعة في العام الماضي لمواجهة انهيار الطلب  7

 وأرجع البيان هذا القرار إلى التحسن في".19-واألسعار إثر جائحة "كوفيد
مستويات األداء االقتصادي بفضل التقدم الملحوظ في برامج التطعيم باإلضافة 
إلى حزم التحفيز الحكومية، مضيًفا أن المجموعة مستمرة في متابعة 

ألف  500وبحسب جدول اإلنتاج المعلن، لن تتجاوز الزيادات أكثر من األسواق.
ألف برميل  350ايو وألف برميل يوميا في م 350برميل شهريا، لترتفع بمعدل 

وارتفعت أسعار النفط بعد ألف برميل يوميا في يوليو. 400يوميا في يونيو ثم 
%، وكذلك صعد خام غرب تكساس 3.4اإلعالن ليسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 

 % ويوم الخميس.3.9األمريكي بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9,896.00 -0.12% السعودية

 DFMGI 2,558.00 0.29% دبي

 ADI 5,942.00 0.49% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,812.44 0.63% الكويت

 BSEX 1,454.91 -0.21% البحرين

 GENERAL 10,457.00 0.54% قطر

 MASI 11,573.00 0.17% المغرب

 TUN20 7,141.00 0.06% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 33,313.00 0.48% أمريكا

 S&P 500  4,019.87 1.18% أمريكا

 NASDAQ 13,480.11 1.76% أمريكا

 FTSE 100  6,737.00 0.35% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  29,854.00 1.58% اليابان

 %0.01 1,730.32 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %3.38 64.86 البرميل خام برنت )دوالر(

  %3.87 61.45 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. %83.9 16.86 شراء 4,981.7 9.17 شركة حديد عز

 1.3 1.3 19.8 11.6 %18.6- 9.60 احتفاظ 368.3 11.80 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 9.6 6.9 44.7 40.6 -- قيد المراجعة قيد المراجعة 2,856.7 2.67 شركة سبيد ميديكال
 0.5 0.5 6.0 4.2 %44.7 10.69 شراء 4,915.1 7.39 النساجون الشرقيون

 

 المجانيةتوزيعات االسهم جدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 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 القايضة لالستثمارات الماليةثروة كابيتال 

 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

 السويدى اليكتريك 04/04/2021
غير و عادية

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

 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  –كورنيش النيل  مقر الشركة مبنى النايل سيتى البرج الشمالى

 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) 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 

 52 في

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 57.25 -0.92 3.29- 3,045,625 174,151,520 70.25 55.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 33.18 0.21 1.40- 267,180 8,881,298 41.31 6.63 7.67% فوري 

 EAST 11.45 0.26 12.60- 3,001,250 34,293,988 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.16 0.61 13.73 157,654 182,784 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 21.05 -1.54 1.69 10,741 224,760 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 14.68 0.89 1.94 446,906 6,535,169 16.10 8.08 4.05% المجموعه الماليه هيرمس القابضه

 TMGH 6.20 -0.80 4.62- 1,359,011 8,436,618 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.49 5.65 82.70- 15,792,237 7,628,003 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.80 4.35 3.45 128,745 616,557 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.45 0.68 11.71- 1,396,673 6,218,193 9.26 4.06 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.30 1.62 5.83- 512,552 5,769,191 14.80 9.30 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.82 1.87 0.79 3,041,231 11,687,922 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 23.00 -0.04 20.83- 34,699 805,716 30.45 22.55 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 15.91 -0.69 7.50 78,710 1,258,499 17.40 8.50 1.68% سوديك

 SKPC 10.14 0.10 9.86 70,418 716,092 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.40 -1.45 13.92- 2,295,956 7,800,303 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.39 1.51 8.68 4,448,464 33,081,166 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.30 -2.24 6.74- 110,606 947,183 11.35 7.76 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 5.16 7.72 15.13- 6,177,836 31,868,206 7.59 3.23 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.62 0.87 16.97 2,048,015 3,322,050 1.83 1.03 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.52 -1.31 13.57 3,030,859 13,835,781 6.10 2.85 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.60 0.78 16.93- 907,694 2,370,942 3.52 2.03 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.17 0.00 13.98- 446,127 4,140,764 12.30 5.20 1.01% حديد عز

 CCAP 1.25 1.13 12.89- 4,518,420 5,703,935 1.78 1.05 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.83 -2.09 24.59 1,499,802 14,949,451 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.82 -0.78 15.76 981,942 3,806,399 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.27 -0.94 9.11 479,912 2,531,308 6.23 2.26 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.29 -2.40 104.21 28,951,210 8,395,054 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 16,486,095 50,629,545 غ.م. OFH 0.32 1.90 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.29 0.44 2.55- 2,220,359 5,108,707 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.20 4.54 13.29- 276,702 3,322,208 17.49 7.30 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤولية إخالء

 

 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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