
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▼ %3.95- %1.40- 10,417.15 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %9.07- 1.50- 2,032.53 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %7.07- 1.02- 1,993.47 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %5.49- 1.19- 2,927.83 100ا

 ▼ %23.26 0.96- 1,291.93 شر النيلؤم

 عناوين االخبار

س المالمساهمو "بالم هيلز" يقرون توزيع ك ▪
 
 وبون نقدي وتخفيض را

يه يوتيليتيز خطوة نحو التوسع  ▪ تش ا  يجيترانس المرتقبة مع ا  عبير لهيطه: شراكة ا 
 خارجيا

سبوع الحالى  ▪
 
لى المالية ال ى فاينانس ترسل التقييم المالى للطرح فى البورصة ا   ا 

سهم خزينة ▪
 
عدام ا س المال عبر ا 

 
 عمومية ايديتا تناقش تخفيض را

 شركات تسحب كراسة الشروط 3سكان تطرح مشروع هليوبارك.. ومصر الجديدة لل   ▪

لى  ▪ جنبي يرتفع ا 
 
 مليار دولر بنهاية مارس 40.3احتياطي مصر من النقد ال

 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية بمصر 500وزيرة:  ▪

دارة تمويل عمليات الشراء بالهامش ▪  عمران: السماح لشركات صناديق الستثمار با 

رسال مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية لمجلس النواب ا ▪ لتموين المصرية: ا 
 قريبا  

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

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 سعرهااالسهم التي ارتفع  
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 51 141 2 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبارالشركات المقيدة

 نقدي وتخفيض رأس المال مساهمو "بالم هيلز" يقرون توزيع كوبون

اإلدارة اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة بالم هيلز للتعمير, تقرير مجلس 
عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.وقالت الشركة في بيان لبورصة 
مصر, اليوم األحد, إن العمومية صدقت على مشروع توزيع األرباح للعام 

قروش للسهم بإجمالي  10ع كوبون نقدي بواقع الماضي, حيث تقرر توزي
مل التوزيع نظام مليون جنيه تصرف على دفعة واحدة, على أن يش 304.05

االثابة والتحفيز الخاص بالعاملين بالشركة في الكوبون النقدي.وأخلت الجمعية 
مسؤولية مجلس اإلدارة عن الفترة, وقررت إعادة انتخاب المجلس في ضوء 

طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة, حيث تقرر تعيين يس التعيير الذي 
باً لمجلس اإلدارة, ومحمد األمين إبراهيم لطفي منصور رئيساً وعضواُ منتد

إسماعيل نائب رئيس مجلس اإلدارة.كما وافقت العمومية على قيام الشركة بإبرام 
مار عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي لالستث

مليون جنيه,  4.19بالمائة وقيمتها  28والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم البالغة 
 11بالمائة وقيمتها  11شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة وشركة 

مليون جنيه.وعلى صعيد العمومية غير العادية, اعتمدت الجمعية نموذج اإلفصاح 
طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عدددها  بشأن تخفيض رأسمال الشركة عن

ساسي.وكان مجلس من النظام األ 7و 6مليون سهم, وتعديل المادتين  36.35
مليار جنيه إلى  6.23إدارة الشركة اقترح تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 

مليون جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم  72.7مليار جنيه, بتخفيض  6.16
 2مليون سهم بقيمة  36.35بإجمالي  2020لقوائم المالية في الخزينة الظاهرة با

بالمائة من مساحة األرض  50لتنازل عن جنيه.وقررت العمومية قيام الشركة با
فدان بمدينة سفنكس الجديدة إلى هيئة  1.283المسجلة والبالغ صافي مساحتها 

صيل المجتمعات العمرانية مقابل تغيير النشاط من زراعي إل عمراني وتو
مليون  717.76, أرباحاً بلغت 2020المرافق لألرض.وحققت الشركة خالل 

ق األقلية خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي, جنيه بعد الضريبة وحقو
.وتراجعت إيرادات نشاط 2019مليون جنيه في  846.78مقابل أرباح بلغت 

مقابل إيرادات  ,2020مليار جنيه في  5.21الشركة خالل العام الماضي إلى 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة, فقد حققت 2019مليار جنيه في  6.22بلغت 

, مقابل أرباح 2020مليون جنيه خالل العام  562.43أرباحاً بلغت الشركة 
 المصدر: مباشر .2019مليون جنيه في  579.9بلغت 

نحو  عبير لهيطه: شراكة إيجيترانس المرتقبة مع إتش إيه يوتيليتيز خطوة

 التوسع خارجيا

النقل  قالت عبير لهيطة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات

، التابعة لمجموعة حسن عالم، محل ”إتش إيه يوتيليتيز“، إن الشراكة مع ”إيجيترانس“

دراسة في الوقت الحالي.وأضافت لهيطة، أن تلك الشراكة المرتقبة تمثل فرصة لالستفادة 

خبرات مجموعة حسن عالم في المجال ومن التواجد الجغرافي له ال سيما في القارة  من

يسّرع تحقيق أهداف إيجيترانس للتوسع في المنطقة وفي مشروعات النقل اإلفريقية، ما 

واللوجستيات بصفة عامة.ألمحت بأن الشركة مقبلة على االستفادة من التطورات الحالية 

ة وتحديداً في دول إفريقيا، والتي تُمكنها أيًضا من نقل أعمالها للبنية التحتية في المنطق

من الفرص، باإلضافة إلى االنتعاش التجاري الذي ستشهده خارج الحدود واغتنام المزيد 

مصر بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية.واعتبرت لهيطه، أن توقيع تلك االتفاقية 

اإلفريقية، ما يحول مصر إلى مركز لصناعة وتوزيع سيوسع نشاط النقل البري للتجارة 

وبية ومنطقة الشرق األوسط أيًضا.وأشارت السلع والمنتجات يخدم الدول اإلفريقية واألور

تتوافق مع ظروف السوق  2021لهيطة إلى أن سياسة إيجيترانس االستثمارية لعام 

تسعى الشركة من خاللها مستهدفة ضمان استمرارية األعمال، مع العمل على إعادة هيكلة 

رئيس مجلس  لتعديل قدراتها التشغيلية، ال سيما خدمات التخزين والنقل البري.وأوضحت

إدارة إيجيترانس، أن أولويات الشركة تميل أيًضا إلى ضخ استثمارات جديدة مع التركيز 

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

  9.99   15.42  القاهرة للخدمات التعليمية

  9.81   5.15  ريماس

  9.49   3.00  راية
  9.05   21.20  للتنمية واالستثمار هلياال

  9.00   23.00  النصر لألعمال المدنية

 

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

 -14.96   2.33  سبيد ميديكال

 -10.00   4.95  أميرالد لالستثمار العقاري

 -10.00   24.39  الوطنية لالسكان

 -9.99   0.78  الطبية العبوات

 -9.92   6.90  ريكاب

 

 قيمة التداولأسهم من حيث  5أكبر 
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

  2.33   56،861،076  سبيد ميديكال

  15.50   55،923،860  المجموعة المصرية العقارية

  0.64   43،123،572  ليفت سالب مصر

  1.38   38،929،068  دايس

  52.00   34،393،976  عيلية الجديدة للتطويرسمااال

 

 حيث كمية التداولأسهم من  5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.64   67،812،134  ليفت سالب مصر

  0.31   50،919،279  اوراسكوم المالية القابضة

  0.51   34،971،228  العربية لالستثمارات

  0.28   28،480،553  لقابضةاوراسكوم لالستثمار ا

  1.38   27،639،509  دايس

 

  خمس قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر 
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ساهم على توليد النمو والتآزر بناًء على هيكل جماعي يضم عالمات تجارية متعددة، مما ي

في توليد دخل وأرباح محتملة ومستدامة جديدة.وكشفت لهيطه، أن التوسع في قطاع الطاقة 

يفة والمياه سيكون المحطة االستثمارية القادمة إليجيترانس، بالنظر إلى خبرات النظ

الشركة المكتسبة من العمل مع مشروعات الطاقة، وسط التوقعات بازدهار تلك األنشطة 

أضافت أن ما يدعم هذا التوجه االتجاه الكبير إلى تحسين البنية التحتية الفترة المقبلة.و

طاقة المتجددة واالستهالك المستدام للمياه في المشروعات الجديدة، واالعتماد على حلول ال

 باإلضافة إلى اتجاه الدولة إلنشاء المزيد من محطات الطاقة وتحلية المياه وغيرها.

ئحة.. وخطط الشركة مرتكزة صعب الستمرار الجا 2021الل التنبؤ بمدى تأثر األعمال خ

 على التحول االستراتيجي

إيجيترانس، أن يتم التعافي الكامل لالقتصاد المصري، بحلول الربع الثالث من عام وتتوقع 

، عالوة على تغيير الوباء 2021مع انتعاش جزئي بحلول الربع الثاني من عام  2021

عمل بها.ووصفت لهيطة، أداء إيجيترانس خالل العام الماضي بشكل جذري للطريقة التي ت

الظروف المحيطة من تقلص سوق النقل واللوجستيات عالميًّا  بالنظر إلى” كان جيًدا“بأنه 

، والتقلبات الكبيرة في الطلب خالل العام، مشيرة إلى قدرة الشركة على إدارة %9بنسبة 

 %12.4رغم من انخفاض اإليرادات بنسبة األزمة وتقليص تأثيرها.وأضافت أنه على ال

في المنطقة الخضراء بصافي أرباح بعد  بسبب الوباء، إال أن إيجيترانس تمكنت من البقاء

مليون جنيه.وقالت رئيس مجلس إدراة إيجيترانس، إنه من الصعب  13.1الضرائب بلغ 

ونا على صناعة بسبب استمرار تأثير جائحة كور 2021التنبؤ بمدى تأثر األعمال في عام 

شركة المستقبلية النقل والخدمات اللوجستية من الناحية التشغيلية والمالية، ولكن خطط ال

سترتكز على التحول االستراتيجي.وأضافت: سنواصل خاللها التركيز على تنمية وتعزيز 

خدماتنا اللوجستية، وتوسيع محفظة منتجاتنا لتشمل األسواق ذات الصلة وزيادة عمليات 

يع المتقاطع والبيع اإلضافي للخدمات لعمالئنا بهدف تحقيق نمو مربح.ولفتت لهيطه إلى الب

رور قطاع النقل واللوجستيات على مدى السنوات الماضية بسلسلة من االضطرابات م

المتعلقة بالتجارة بشكل خاص، والذي أثر فيه التضخم والتحوالت الهائلة في العمالت 

ة التنافسية من حيث التكلفة لسالسل التوريد.وأضافت: في العام األجنبية التي غيّرت القدر

من االضطرابات من تحول في سالسل التوريد العالمية، الماضي، واجهنا العديد 

وصعوبات أمام أنماط الشحن، وارتفاع الطلب على السلع، والشراء بكثرة واضطراب 

ع الطلب في الربع األول من أسعار الشحن ألرقام غير عادية.وأشارت إلى أنه بعد انقطا

ا الخدمات محدودة، وعودته بقوة وبشكل غير متوقع خالل فترة كانت فيه 2020عام 

تشكل تحديًا كبيًرا من حيث التكلفة وإدارة السعة لوسائل النقل والشحن، لذلك وضعت 

إيجيترانس خطة استراتيجية لضمان استمرارية األعمال التي ركزت على الجوانب 

 ة لسلسلة التوريد وتدابير احتواء التكلفة.التشغيلي

يات القطاع والتعافي الكامل بحلول الربع اضطرابات سالسل التوريد العالمية أبرز تحد

 الثالث

ا إيجابيّا بدعم من برامج اإلصالح التي  وألمحت لهيطه، بأن االقتصاد المصري أظهر نمّوً

اقتصادات في العالم تمكنت من  4 اتبعتها الحكومة خالل السنوات الماضية، ليأتي بين

تعافي القطاعات المختلفة وبدء تعافي .وأفادت بأنه مع 2020تحقيق نمو إيجابي خالل 

مصر من الكورونا كليًّا في الربع الثالث من العام الجاري، يجب أن تحافظ الدولة على 

لتجارة زخمها اإلصالحي لتنشيط القطاع الخاص وتعزيز النمو.وأشارت إلى أن قطاع ا

ا مع بداية انتشار أز مة كورونا في اإللكترونية كان من أسرع القطاعات وأكثرها نمّوً

العالم.وأضافت لهيطة، أنه مع بدء الحظر وإغالق المتاجر ومراكز التسوق والبقاء في 

المنزل، انتعش التسوق عبر اإلنترنت، ما ضغط على قطاع النقل واللوجستيات لتلبية 

لبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت بوسائل الشحن والمخازن حيث الطلب احتياجات شركات ا

 المصدر: حابيسريع للسلع.على التوصيل ال

 

 

 

 

 

إى فاينانس ترسل التقييم المالى للطرح فى البورصة إلى المالية األسبوع 
 الحالى 

من إعداد التقييم الخاص ” إى فاينانس“انتهت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية 
الحكومية ركة تمهيدا لطرحها فى البورصة ضمن برنامج الطروحات بالش

للشركات.وقال المهندس إبراهيم سرحان, رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب, 
إنه سيجرى إرسال القيمة العادلة الخاصة بالشركة خالل األسبوع الجارى إلى وزارة 

, أن تحديد نسب الطرح المزمع المالية لكونها المسئولة عن البرنامج.وأضاف سرحان
حدده اللجنه العليا للطروحات.وكشفت مصادر أخرى قريبة من فى البورصة وتوقيته ست

مليار جنيه فى ضوء كونها  40عملية الطرح أن القيمة العادلة للشركة لن تقل عن 
واحدة من اكبر شركات التكنولوجيا المالية بمصر والمنطقة عالوة على وجود مجموعة 

در أن الطرح يستهدف وعه من الشركات التابعة بمجاالت متعددة.وذكرت المصامتن
, وأن يتم تنفيذه فى الربع الثالث من العام %15زيادة رأس مال الشركة بنسبة 

الحالى.كان بنك االستثمار إن أى كابيتال المستشار الحكومى لإلصدار قد عين بنكى 
رة طرح الشركة فى البورصة ضمن ا?ستثمار فاروس ورينساس كابيتال لتولى إدا

ومية.ويتولى مكتب زكى هاشم محامون وقانونيون سيتولى تقديم برنامج الطروحات الحك
لالستشارات عن األوراق « بى دى او»استشارات القانونية للعملية عالوة على مكتب 

ل من المالية مستشارا ماليا مستقال إلعداد القيمة العادلة.ويضم هيكل مساهمى الشركة ك
وبنك  %9لبنك األهلى المصرى من الشركة وا %69بنك االستثمار القومى ويمتلك 

, والنسبة المتبقية موزعة بين شركتى بنوك مصر والمصرية للمشاريع %9مصر 
ا?ستثمارية.كانت شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية قد أعلنت بيناير 

" مستشارا ماليا مستقال لتقييم الشركة قبل طرحها الماضي, عن تعيين مكتب "بي دي أو
 2019البورصة.وكانت إي فاينانس المملوكة للدولة قد كلفت مكتب بيكر تيلي في  في

بإعداد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة, لكن يبدو أن األخيرة استغرقت وقتا 
 ال منها, بحسب المصادر.طويال في العملية مما دفع إي فاينانس لتعيين "بي دي أو" بد

 رأس المال عبر إعدام أسهم خزينةعمومية ايديتا تناقش تخفيض 

أبريل  4تعقد شركة  ايديتا للصناعات الغذائية، إجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم 

و  6لمناقشة اعتماد تخفيض رأسمال المال من خالل إعدام أسهم خزينة، وتعديل المواد 

سنة  25الشركة  ألساسي للشركة.كما ستناقش العمومة اعتماد تجديد مدةمن النظام ا 7

من النظام األساسي للشركة.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت  5وتعديل المادة 

على نشر تقرير اإلفصاح بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر إليديتا 

مليون جنيه، بتخفيض  144.61جنيه إلى  مليون 145.07للصناعات الغذائية من 

مليون سهم.يشار  2.3يه عبر إعدام أسهم خزينة بالقيمة االسمية عددها ألف جن 460.89

، 2020مليون جنيه خالل  347.72إلى أن إيديتا للصناعات الغذائية حققت أرباحاً بلغت 

في االعتبار حقوق  مليون جنيه في العام السابق له، مع األخذ 410.23مقابل أرباح بلغت 

، مقابل 2020مليار جنيه خالل  4.021ل بقيمة األقلية.وحققت الشركة مبيعات خال

.وتراجعت أرباح الشركة المستقلة خالل 2019مليار جنيه في  4.025مبيعات بلغت 

مليون جنيه في  440.35مليون جنيه مقابل أرباح بلغت  393.1العام الماضي إلى 

 غدالمصدر: أموال ال.2019

شركات تسحب كراسة  3هليوبارك.. ومصر الجديدة لإلسكان تطرح مشروع 
 الشروط

أعلن خالد زكريا العادلي إمام رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة لإلسكان 
فداناً بمنطقة  1695والتعمير, طرح كراسة الشروط لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 

 شركات كبرى سحبت كراسة 3القاهرة الجديدة.وقال إمام في مؤتمر صحفي اليوم, إن 
ماجد الفطيم وماونتن فيو ومدينة نصر الشروط في الساعات األولى للطرح, وهم: 

اإلسكان والتعمير.واضاف, أنه من المستهدف تطوير مساحة المشروع عن طريق 
المشاركة بنسبة للشراكة في اإليرادات.وتوقع رئيس مجلس اإلدارة, إنهاء إجراءات 

يتم استخدام إيرادات الشراكة من هذا  , على أن2021التعاقد  في الربع الثالث من 
تعاقد في مشروعات تطوير نيو هليوبوليس.وكان مجلس إدارة شركة مصر الجديدة ال

, من حيث المبدأ على البدء في دراسة طرح 2020لإلسكان والتعمير, وافق في ديسمبر 
صدر: الم فداناً في هليوبارك للمشاركة مع مطورين عقاريين. 1695قطعة أرض مساحتها 

 مباشر



 

 

 لسوقوا االقتصادنظرة على أخبار 

 مليار دوالر بنهاية مارس 40.3احتياطي مصر من النقد األجنبي يرتفع إلى 

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع االحتياطي األجنبي لمصر بنهاية شهر 

مليون دوالر، على أساس شهري، ليواصل  136مارس الماضي هامشياً بقيمة 

األحد، أن صافي  يوموأوضح المركزي، الارتفاعه للشهر التاسع على التوالي.

مليار دوالر بنهاية مارس  40.337االحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 

كانت مصر مليار دوالر بنهاية شهر فبراير الماضي. 40.201الماضي، مقابل 

مليار دوالر من صندوق النقد الدولي،  2.7مايو الماضي، مبلغ  12تسلمت في 

وتوصلت ريع الممنوح للحكومة المصرية.سالذي يمثل قيمة التمويل االئتماني ال

مصر مع فريق صندوق النقد الدولي التفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق 

وأفاد صندوق النقد، بأن االتفاق مليار دوالر. 5.2شهراً، بقيمة  12ائتماني لمدة 

األخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته 

على االتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان سابق لوزارة المالية ية النهائ

 المصرية.

عمران: السماح لشركات صناديق االستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء 

 بالهامش

لسنة  46أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار التنفيذي رقم 

بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق االستثمار  2021

بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش لألوراق المالية والتي تتم من خالل شركات 

في بيان صادر اليوم األحد، أن ذلك وأوضح عمران السمسرة في األوراق المالية.

بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية في آليات التعامل باألنشطة 

المتخصصة في األوراق المالية، عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه 

وقال إن على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق المنعقد عن بُعد.

اللتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة في األوراق المالية الحاصلة على االستثمار ا

موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش لألوراق المالية وتحديد حقوق 

"ومراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن والتزامات كل طرف.

أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التي تُعد من األشخاص المرتبطة بمدير 

االستثمار، بجانب بيان بالضمانات التي يجب أن يحصل عليها مدير االستثمار من 

تصر وشدد رئيس الهيئة على أن يقشركات السمسرة الحاصلة على التمويل".

تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة األوراق 

المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها 

شركة على ترخيص  64يشار إلي أن سجالت الهيئة تكشف عن حصول الهيئة.

رقابة المالية كانت قد سمحت بمزاولة نشاط إدارة صناديق االستثمار، كما أن ال

في أوائل الشهر الماضي لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية 

اآلجلة لشركات السمسرة في األوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء 

األوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل 

نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية تمكنها من التوسع في 

 مزيد من تنشيط عمليات التداول في األوراق المالية في البورصة المصرية.

 

 

 

 

 

 

 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية بمصر 500وزيرة: 

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن استثمارات قطاع 

بالمائة  24.5مليار جنيه، ويساهم بنسبة  500الصناعات الغذائية بمصر تبلغ نحو 

وأوضحت بالمائة من حجم العمالة في مصر. 23.2في الناتج المحلي اإلجمالي ويوفر 

األول للصناعات الغذائية، أن الصناعات نيفين جامع، خالل فعاليات الملتقى السنوي 

الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، واألولى من حيث 

-2015خالل الفترة من  %20العمالة الصناعية، فقد حققت معدل نمو متوسط 

وأضافت أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية خالل . 2020

بالمائة من إجمالي  22مليار دوالر، وهو ما يمثل  5.7بلغت نحو  2020عام 

 100وأشارت الوزيرة، إلى أن خطة الوزارة الهادفة للوصول لـالصادرات المصرية.

يق طفرة في معدالت مليار دوالر صادرات سنوية تعول بصفة أساسية على تحق

تصدير الصناعات الغذائية والحاصالت الزراعية، مؤكداً أن الوزارة ال تألو جهداً 

في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات 

وذكرت أن الوزارة ساهمت أيضاً في إصدار عدد من قوانين منها المعنية في الدولة.

تراخيص الصناعية والالئحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط قانون ال

 80اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 

بالمائة من الصناعات وتعديل الالئحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل 

نتهاء من البرنامج ونوهت إلى الوزارة تسعى في الوقت الحالي الى االالمستوردين.

الجديد لرد االعباء التصديرية بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر 

وعرضه على مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس 

 الوزراء القراره للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية لألسواق الخارجية .

وع قانون تفعيل البورصة السلعية لمجلس النواب التموين المصرية: إرسال مشر

 قريبا  

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إنه سيتم إرسال 

مشروع قانون تفعيل البورصة السلعية إلى مجلس النواب قريباً، لوضع اإلطار 

خالل  وأضاف علي المصيلحي،التشريعي لتداول السلع في البورصة السلعية.

المؤتمر السنوي األول لغرفة الصناعات الغذائية، أنه جاٍر اعتماد الشروط العامة 

للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية، وتم إرسالها لهيئة سالمة الغذاء، حيث 

سيكون اعتماد المخازن شرطاً أساسياً للدخول والتعامل مع منظومة البورصة 

ين منصور رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء، أنه تم من جانبه، أوضح حسالسلعية.

منشأة غذائية في الهيئة، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بعدد المنشآت  1200تسجيل 

وأكد ألف منشأة. 17التي تعمل تحت مظلة غرفة الصناعات الغذائية، والبالغ عددها 

مؤكداً أن الملتزم  منصور ضرورة مراقبة الصادرات، مثلما تتم مراقبة الواردات،

من جانبه، قال عالء بشروط وقواعد الصادرات ال يمانع من الرقابة على صادراته.

عز األمين العام التحاد الغرف التجارية، إن هناك مشروعاً لربط المشروعات 

الصغيرة ومتناهية الصغر، مع سالسل اإلمداد المختلفة، لتنمية تسويقها ودمجها مع 

 لسوق العالمي.منظومة التصدير ل

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

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

برميل يوميا  مليون 1.1قرر تحالف أوبك+ رفع انتاج النفط تدريجيا ليصل إلى 
بدءا من مايو وحتى يوليو المقبل, بحسب ما أعلنته المجموعة في بيان يوم 
الخميس الماضي, بعكس التوقعات بالحفاظ على خفض مستوى االنتاج بحوالي 

ماليين برميل والذي أقرته المجموعة في العام الماضي لمواجهة انهيار الطلب  7
ع البيان هذا القرار إلى التحسن في وأرج".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  350ألف برميل يوميا في مايو و 350فع بمعدل برميل شهريا, لترت
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،963.00 0.68% السعودية

 DFMGI 2،555.00 0.20% دبي

 ADI 6،016.00 1.25% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،829.57 -0.11% الكويت

 BSEX 1،458.38 0.00% البحرين

 GENERAL 10،434.00 -0.06% قطر

 MASI 11،573.00 0.17% المغرب

 TUN20 7،155.00 0.25% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 33،153.00 0.52% 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  30،089.25 0.79% اليابان

 %0.18- 1،725.80 األوقيةسعر  الذهب )دوالر(
 %0.31- 64.66 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.31- 61.26 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 م الشركةاس
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. %21.9 4.05 احتفاظ 1,971.60 3.32 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %86.3 16.86 شراء 4,916.55 9.05 د عزشركة حدي

 1.2 1.3 19.6 11.5 %18.0- 9.60 احتفاظ 365.50 11.71 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 8.4 6.0 39.0 35.4 -- قيد المراجعة قيد المراجعة 2,492.90 2.33 شركة سبيد ميديكال
 0.5 0.5 6.1 4.3 %43.5 10.69 ءشرا 4,955.05 7.45 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 التوزيعتاريخ  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 نهاية الحقتاريخ  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 ثروة كابيتال القايضة لالستثمارات المالية

EAC 15/04/2021 12/04/2021 جنيه للسهم 0.08 المصرية العربية )ثمار( لتداول االوراق المالية 

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

 27/04/2021 22/04/2021 جنيه للسهم 2.500 فر الزيات للمبيدات والكيماوياتك

 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  – 27نى السويدى اليكتريك بالقطعة بمب

 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  –البرج الشمالى كورنيش النيل مقر الشركة مبنى النايل سيتى 

 االتصال والتصويت عن بعدتقنية 

 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  14يسي للشركة بقاعة االجتماعات الكبري بالمركز الرئ غير عادية

 محافظة الجيزة –بالعجوزة سابقا( 

 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 –دياب ش توفيق  4بمقر الشركة  عادية رات الهندسيةالتعمير واالستشا 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 
مار والتنمية المصريين لالستث

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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من أول 

 العام %
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 وعاسب

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 55.20 3.46- -6.76 321,551 18,109,636 70.25 55.04 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 32.61 1.90- -3.09 68,748 2,252,099 41.31 6.78 7.67% فوري 

 EAST 11.47 0.35 -12.44 140,691 32,9701,6 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.16 0.26- 13.33 565,033 655,145 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.00 4.44- -3.38 43,755 874,889 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

المجموعه الماليه هيرمس 
 القابضه

HRHO 14.49 0.89- 0.63 221,138 6,3073,20 16.10 8.58 4.05% 

 TMGH 6.03 2.90- -7.23 674,210 4,098,906 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.46 4.35- -83.56 14,780,811 7,072,720 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.69 2.09- 1.08 33,100 155,044 5.62 4.16 6%2.4 شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.23 4.94- -16.07 1,478,982 6,348,605 9.26 4.06 2.23% فارماابن سينا 

 ETEL 11.15 0.98- -7.08 214,461 2,384,486 14.80 9.30 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.73 2.86- -1.58 1,758,761 6,650,125 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.20 4.39- -23.58 42,151 953,392 30.45 22.20 1.75% كول مصربنك كريدي اجري

 OCDI 15.96 0.19- 7.84 25,887 411,440 17.40 8.50 1.68% سوديك

 SKPC 10.01 1.57- 8.45 84,426 848,349 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.34 1.76- -15.44 04582, 276,312 4.94 2.51 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.45 0.13 9.56 1,529,061 11,410,076 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.16 4.67- -8.31 6,861 57,084 11.35 8.00 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.97 3.68- -18.26 3,388,682 98,65417,0 7.59 3.23 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.59 2.16- 14.58 1,314,500 2,091,384 1.83 1.03 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.34 4.82- 9.05 1,480,738 6,562,485 6.10 2.85 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.53 3.07- -19.17 967,891 2,476,990 3.52 2.03 .09%1 االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.05 2.48- -15.10 327,441 2,992,413 12.30 5.20 1.01% حديد عز

 CCAP 1.22 3.33- -14.98 2,545,439 3,139,954 1.78 1.05 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.54 4.31- 20.91 666,214 6,392,597 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.75 3.35- 13.64 1,115,845 4,250,365 4.24 1.41 0.73% بى اوتوجى 

 ORHD 5.23 0.76- 8.28 129,501 676,823 6.23 2.27 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.28 4.14- 99.20 28,480,553 7,992,826 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 16,026,771 27950,919, .غ.م -OFH 0.31 5.22 القابضةأوراسكوم المالية 

 EMFD 2.27 1.30- -3.40 1,370,422 3,119,570 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.00 -0.08 14.71- 136,056 1,614,851 17.49 7.30 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 بالدوالر* السهم يتداول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةإخالء المسؤولي

 

 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 نهاأ 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 رإشعا 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 عبيرالت تم المالية
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