
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %5.37- %0.06 10,263.22 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %13.86- 1.11- 1,925.63 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %14.39- 1.71- 1,836.52 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %11.21- 1.17- 2,750.69 100ا

 ▲ %20.36 0.13 1,261.52 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

سهم  ▪
 
 ”TALM“اليوم تحت رمز ” تعليم“بدء التداول على ا

سهم ماكرو كابيتال  %45.8الرقابة المالية توافق على نشرة طرح  ▪
 
 من ا

 سامكريت مصر تطلب الشطب االختياري من البورصة ▪

سمال "كيما" ▪
 
فصاح زيادة را  الرقابة المالية تقر ا 

 ابة الماليةمليون جنيه قيمة الغرامة للرق 1.49"فوديكو" تقرر سداد  ▪

ول  ▪
 
وليا في ا

 
شهر من العام المالي الحالي رغم الجائحة  9مصر تحقق فائضا ا

 
 ا

 الحكومة تقر مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية  ▪

يفر جيفن جديدة  ▪ زمة ا 
 
 قناة السويس تدرس توسعة المجرى المالحي تفاديا ال

سبوع الماضي وا ▪
 
ميركية اال

 
 رتفاع مخزونات الوقود هبوط مخزونات النفط اال

 في فبراير  %8.3استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند  ▪

 

 

 ن )مليون جنيه(ت المستثمريصافي تعامال 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 28 177 3 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبارالشركات المقيدة

 ”TALM“ اليوم تحت رمز” تعليم“بدء التداول على أسهم 

يبدأ اليوم التداول على أسهم شركة تعليم لخدمات اإلدارة في البورصة المصرية, 
لية والمستثمرين بعد أن شهد الطرح إقباال كبيرا من المؤسسات األجنبية والمح

جنيه تحت رمز  5.75األفراد على السواء. وسيفتتح السهم الجلسة عند سعر 
TALM. المستشارون: لعبت سي آي كابيتال, وهي مساهمة أيضا في شركة

تعليم, دور المنسق العالمي الوحيد, ومدير الطرح المشترك أيضا مع إم إتش آر 
م" مكتب معتوق بسيوني وحناوي آند بارتنرز ووايت آند كيس. وعينت "تعلي

مستشارا قانونيا محليا, وشركة برايس ووترهاوس كوبرز للقيام بدور مدقق 
 الحسابات وشركة بي دي أو لدور المستشار المالي المستقل.

 من أسهم ماكرو كابيتال  %45.8الرقابة المالية توافق على نشرة طرح 

مالية, أن ليس لديها ما يمنع من نشر  نشرة الطرح عامة للرقابة الأعلنت الهيئة ال
ماكرو كابيتال  -للمستحضرات الطبية الخاصة بشركة ماكرو جروب 

(MCRO لبيع حد أقصى )من  %45.8مليون سهم بنسبة حتى  264.513
أسهم رأسمال الشركة المصدرة.وأضافت في بيان للبورصة المصرية, أن 

جنيه عن طريق الطرح  6.15سهمها بسعر حده األقصى الشركة حددت طرح أ
العام للشركة سيكون للجمهور في السوق الثانوي.ووفقا للنشرة فأن الطرح 

وأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا لبيع حد أقصى من األسهم 
تقريبا من عدد األسهم المطروحة  %5مليون سهم تمثل نسبة  13.225بعدد 

تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة  %2.3تمثل نسبة  للبيع والتي
طرح خاص للمستثمرين المؤهلين وهم  المصدر.وتطرح الشريحة الثانية سيكون

المؤسسات المالية واألفراد والجهات ذوي الخبرة والمالءة المالية في مجال 
للرقابة األوراق المالية وفقا للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة 

.كما أن الحد األقصى للطرح الخاص هو بيع حتى 2019لسنة  48المالية رقم 
تقريبا من عدد األسهم المطروحة  %95مليون سهم تمثل نسبة  251.287عدد 

تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال الشركة  %43.5للبيع, والتي تمثل نسبة 
رام اتفاقية مع المصدر.وذكرت نشرة الطرح أن ماكرو جروب سوف تقوم بإب

مستثمر أساسي يتعهد بموجبها بالمشاركة في الطرح عن طريق االكتتاب مباشرة 
مليون  13و عن طريق شركات تابعة أو شقيقة في أسهم الطرح الخاص بمبلغ أ

دوالر أو مايعادلها بالجنيه المصري بناء على سعر الطرح النهائي.وأشارت إلى 
إبريل  30الطرح بحلول يوم الجمعة الموافق أن ذلك بشرط االنتهاء من إجراءات 

ثير سلبي على المركز الجاري, وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية يكون لها تأ
في  -المالي للشركة .وأوضحت أنه في حالة تجاوز تقييم شركة ماكرو جروب

الحد االستثماري المخصص من قبل المستثمر, يحق  -إطار عملية الطرح
 تفاقية.للمستثمر إنهاء تلك اال

 سامكريت مصر تطلب الشطب االختياري من البورصة

مهندسون  -أعلنت البورصة المصرية، إن الممثل القانوني لشركة سامكريت مصر

 23مليار سهم بقيمة اسمية قدرها  1.02ومقاولون، طلب الشطب االختياري بعدد 

ري الجمعية قرشاً للسهم الواحد من جداول البورصة شطباً اختيارياً تنفيذاً لقرا

والمصدق  2019أبريل  17و 2018ديسمبر  27العامة غير العادية للشركة في 

وقالت البورصة، في بيان عليهما من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

اليوم، إن يجرى استكمال إجراءات الشطب االختياري لعرض الطلب على لجنة 

همين المتضررين من الشطب االختياري القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المسا

ين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من بما فيهم المعترض

المساهمين وذلك تنفيذاً إلجراءات الشطب االختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها 

مليون جنيه  44.99، أرباحاً مستقلة بلغت 2019وحققت الشركة خالل الحقاً.

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

  55.00   114،842،040  البنك التجاري الدولي

  1.24   75،380،880  دايس

  2.40   66،314،572  يكالسبيد ميد
  3.94   27،070،280  بايونيرز القابضة

  47.06   24،785،956  للتطويراالسماعيلية الجديدة 

 

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

 -18.05   7.40  يوتوبيا

 -9.98   15.34  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

 -9.98   47.06  جديدة للتطويريلية الاالسماع

 -9.97   14.35  مطاحن شمال القاهرة

 -9.97   0.83  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 

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

  55.00   114،842،040  البنك التجاري الدولي

  1.24   75،380،880  دايس

  2.40   66،314،572  سبيد ميديكال

  3.94   27،070،280  بايونيرز القابضة

  47.06   24،785،956  االسماعيلية الجديدة للتطوير

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  1.24   59،705،825  دايس

  0.30   40،080،627  اوراسكوم المالية القابضة

  0.62   39،342،478  ليفت سالب مصر

  0.26   35،193،237  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.63   34،897،857  العربية ادارة االصول

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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عت وارتف.2018مليون جنيه في  211مقابل أرباح بلغت  خالل العام الماضي،

 3.37مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  4.79إلى  2019إيرادات الشركة خالل 

 .2018مليار جنيه في 

 الرقابة المالية تقر إفصاح زيادة رأسمال "كيما"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير اإلفصاح الخاص بشركة 

( من قواعد القيد 48المادة )كيما، وفقاً ألحكام  -لصناعات الكيماوية المصرية ا

 24بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 

وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن الشركة كانت .2021مارس 

 23لمستحق األداء ليصبح قررت تعديل المركز المالي الناشىء للرصيد الدائن ا

وأشارت الهيئة، إلى أن الشركة كانت .2020يونيو  30بدالً من  2021مارس 

قررت أيضاً التأكيد على قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة )كيما( 

بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة  2021فبراير  9بتاريخ 

لعدد  مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه، 6.46نيه إلى مليار ج 4.46المصدر من 

قروض  5جنيهات، باإلضافة إلى  5مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم  400أسهم 

مصاريف إصدار تمول عن طريق االكتتاب النقدي لقدامى المساهمي، مع السماح 

يشار إلى االشتراك في االكتتاب. 2023مارس  23ألصحاب الرصيد الدائن في 

الستة أشهر المنتهية في  مليون خالل 631.26ت خسائر بلغت الشركة حقق أن

مليون جنيه في النصف المقارن من  42.78ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 691.16وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى العام المالي الماضي.

الفترة المقارنة من  مليون جنيه في 120.85مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 

 .العام المالي الماضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مليون جنيه قيمة الغرامة للرقابة المالية 1.49"فوديكو" تقرر سداد 

(، إنها قررت سداد INFIقالت شركة اإلسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية )

الشركة في بيان  وأوضحتمليون جنيه. 1.49غرامة التصالح المفروضة البالغة 

صادر اليوم الثالثاء، أن ذلك جاء بعد رفض الهيئة العامة للرقابة المالية االلتماس 

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ المقدم من الشركة لوقد سداد الغرامة.

مليون جنيه خالل  3.06، مقابل خسائر بلغت 2020مليون جنيه خالل  11.64

مليون  47.51الشركة خالل العام الماضي لتسجل  وتراجعت مبيعات.2019

 .2019مليون جنيه خالل  62.65جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 أشهر من العام المالي الحالي رغم الجائحة  9مصر تحقق فائضا أوليا في أول 

المالى خالل الفترة من يوليو  أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات األداء

، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة 2021 /2020إلى مارس من العام المالى الحالى 

للسياسات واإلصالحات االقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض 

ادى، على النشاط االقتص« كورونا»مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية ألزمة  25أولى 

وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات األكثر تضرًرا، وتلبية احتياجات 

، وزيادة االستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية «الجائحة»قطاع الصحة لمواجهة 

احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة 

قال الوزير، إن معدل النمو ما نشرته الموقع الرسمي لوزارة المالية.العامة للدولة، وفق 

رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية  %14،6السنوى لإليرادات ارتفع بنحو 

على ضوء  %11،2على النشاط االقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 

بير لإلسراع فى تنفيذ العديد من ارتفاع مخصصات االستثمارات الحكومية بشكل ك

المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج 

الحماية االجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، 

ى اإليرادات أضاف الوزير، أن إجمالوزيادة اإلنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يترجم  %13،5الضريبية ارتفع بنحو 

الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة اإلدارة الضريبية من خالل المضى قدًما فى 

مشروعات تطوير وميكنة اإلجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث 

، %10،4مليار جنيه بمعدل نمو  43،1ريبية غير السيادية بنحو تزايدت اإليرادات الض

?، 33مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى  20،6كما ارتفعت اإليرادات الضريبية السيادية بنحو 

مقارنة بنفس الفترة  %9،6الفتًا إلى ارتفاع فاتورة باب األجور وتعويضات العاملين بنحو 

ر إلى أنه خالل الفترة من يوليو إلى مارس من العام أشار الوزيمن العام المالى الماضى.

مليار جنيه من الخزانة العامة  132،5، حيث تم تحويل 2021 /2020المالى الحالى 

مليار جنيه  388،5أضاف الوزير، أنه تم إنفاق للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.

إلى مارس من العام المالى الحالى على برامج الحماية االجتماعية، خالل الفترة من يوليو 

مليار جنيه لدعم السلع التموينية،  45،7، و%17،1، بمعدل نمو سنوى 2021 /2020

مليار جنيه لمعاش الضمان االجتماعى وتكافل  12،9، و%23،8بمعدل نمو سنوى 

، موضًحا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة %7،3وكرامة بمعدل نمو سنوى 

مليار جنيه، حيث ارتفعت  163،7لتصل  %45الستثمارات الحكومية بنسبة لتمويل ا

عن  %29مليار جنيه بزيادة  115االستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 

أشار إلى أن وزارة المالية، قامت بتوفير تمويل المحقق خالل نفس الفترة من العام السابق.

مليار جنيه للخطط االستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى  31إضافى 

؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن االستثمارات 2021 /2020

مليار جنيه بمعدل  194،7تبلغ نحو الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها 

أوضح أن إجمالى اإلنفاق على قطاع الصحة خالل التسعة أشهر ?72،3نمو سنوى 

مليار جنيه ألجور  34،1، منها: %15،5مليار جنيه بمعدل نمو سنوى  68،3الماضية بلغ 

 مليار جنيه لالستثمارات، بمعدل 13،4، و%18،6وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى 

مليار  113،2، موضًحا أن إجمالى اإلنفاق على قطاع التعليم بلغ %53،2نمو سنوى 

مليار جنيه ألجور وتعويضات العاملين، بمعدل  83منها  %10،1جنيه بمعدل نمو سنوى 

، وقد %16،5مليار جنيه لالستثمارات بمعدل نمو سنوى  20،3، و%10،3نمو سنوى 

؛ %19مليار جنيه بمعدل نمو سنوى  3،2رات بلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصاد

على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زيادة 

أشار إلى استمرار جهود وزارة اإلنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية فى األسواق العالمية.

عام فى  1،3، بداًل من 2020عام فى يونيه  3،2المالية، فى إطالة عمر الدين حيث بلغ 

 - 3،8»، ومن المستهدف أن يصل إلى 2014عام فى يونيه  1،8، ونحو 2013يونيه 

 2021، فى نهاية يونيه «عام 3،6

 

 

 الحكومة تقر مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية 

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوعي أمس على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام 

ويهدف مشروع لية في الخدمات المالية غير المصرفية، وفق بيان المجلس.التكنولوجيا الما

القانون إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية 

ويختص التشريع غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف الالزمة لالستفادة منها.

يئة العامة للرقابة المالية دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، كما مادة، اله 30المكون من 

يمنحها سلطة تحديد إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة ألحكامه، ومنح التراخيص 

والموافقات الالزمة لمزاولة األنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية 

واعد المقررة بما يسهم فى قيام الهيئة بدورها الرقابى على للتأكد من االلتزام بالقوانين والق

الجهات الخاضعة لها بشأن االلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى 

وكانت الهيئة قد انتهت من إعداد المسودة األولى لمشروع األسواق المالية غير المصرفية.

ي سبتمبر. ويغطي مشروع القانون عدة مجاالت تشمل القانون في يوليو الماضي، ثم أقرته ف

التمويل الجماعي، والمستشار المالي الذكي، والتمويل األصغر )نانو فاينانس(، 

ويعاقب كل من زاول أحد األنشطة الواردة به دون الحصول على ترخيص أو والتأمين.

يون جنيه، أو بإحدى ألف جنيه وال تزيد على مل 200موافقة، بالحبس وبغرامة ال تقل عن 

 25اتفاق قرض بقيمة وصدق المجلس في اجتماعه أمس أيضا على اآلتي:هاتين العقوبتين.

مليون دوالر( مع وكالة اليابان للتعاون الدولي )جايكا(. ويهدف القرض  240مليار ين ياباني )

اإلصالحية لقطاع الذي وقعه الجانبان في فبراير الماضي إلى دعم الموازنة لتطوير السياسات 

الكهرباء، وتعزيز النمو األخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في 

تعديل اتفاقية منحة من الواليات المتحدة ".19-البالد، ومواجهة تداعيات جائحة "كوفيد

مليون  22.8للتركيز على أنشطة الحوكمة االقتصادية الشاملة، لزيادة المبلغ المقدم بنحو 

قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اكتتاب مصر في مليون دوالر 50.5دوالر ليصل إلى 

 الزيادة السادسة لرأسمال بنك التنمية األفريقي.

 قناة السويس تدرس توسعة المجرى المالحي تفاديا ألزمة إيفر جيفن جديدة 

الجنوبي منها، حيث  تدرس هيئة قناة السويس تطوير المجرى المالحي للقناة لتوسعة الجانب

جنحت السفينة إيفر جيفن الشهر الماضي وتسببت في تعطل حركة السفن لستة أيام، طبقا لما 

وأوضح ربيع أن الهيئة تدرس أيضا شراء رافعات ذكره رئيس الهيئة أسامة ربيع لرويترز.

اتنا سليمة مترا مؤكدا "إجراء 52جديدة تتمكن من رفع األحمال رأسيا من على السفن بارتفاع 

يأتي ذلك رغم إشارة رئيس الهيئة األسبوع الماضي إلى أنه ونسعى فقط لتحسين الخدمة".

ليست هناك جدوى اقتصادية لحفر قناة موازية للممر الذي علقت فيه السفينة. وذكر ربيع في 

 وقت سابق أن هيئة قناة السويس تنتظر استالم اثنتين من أكبر القاطرات في الشرق األوسط

من من هولندا بحلول أغسطس المقبل، كجزء من خطة الهيئة لرفع القدرات الخاصة بالقناة.

المتوقع أن تغادر السفينة "إيفر جيفن" منطقة البحيرات المرة في غضون يومين أو ثالثة أيام 

بعد انتهاء التحقيقات لتستكمل مسيرتها بعد ذلك، وفقا لما قاله رئيس الهيئة. وأضاف أنه جرى 

من ناحية أخرى، من فصل أجهزة التسجيل الخاصة بالسفينة وتسليمها إلى فريق التحقيقات.

المحتمل أن تتوصل مصر والشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن" لتسوية مالية بعيدا عن 

المحاكم، وذلك ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين لقرابة أسبوع، بحسب ما صرح به 

ولفت ربيع إلى أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه أسوشيتد برس أمس.رئيس الهيئة لوكالة 

الحالة سيلحق أضرارا أكبر بالشركة المالكة للسفينة من التسوية المالية. وصرح رئيس الهيئة 

في وقت سابق أن حجم التعويضات المستحقة لقناة السويس يمكن أن يتجاوز مليار دوالر، 

مليون دوالر يوميا،  15ات رسوم مرور السفن التي تقدر بـ تتضمن خسائر الهيئة من إيراد

وذلك على مدى الستة أيام التي علقت بها السفينة، واألضرار التي لحقت بضفتي القناة جراء 

وأعاد حادث عابر لتعطل ناقلة نفط أمس القناة تحت عمليات التكريك والقطر إلنقاذ السفينة.

دقائق فقط، بحسب بيان  10ل حركة السفن في القناة لمدة دائرة الضوء، إذ أدى الحادث لتعطي

ألف طن،  62الهيئة. وأضافت أنه جرى التعامل باحترافية مع الناقلة التي تبلغ حمولتها 

سفينة من االتجاهين  84شهدت قناة السويس أمس الثالثاء عبور بواسطة قاطرات الهيئة.

 سب البيان.مليون طن، بح 5.3بإجمالي حموالت صافية قدرها 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 هبوط مخزونات النفط األميركية األسبوع الماضي وارتفاع مخزونات الوقود 

أظهرت بيانات معهد البترول األمريكي, أن مخزونات النفط الخام في أميركا 
هبطت األسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود, وفق ما نشرته سي ان 

مليون برميل  2.6وكشفت البيانات أن مخزونات الخام هبطت بي سي العربية.
 4.6مخزونات البنزين في األسبوع المنتهي في الثاني من أبريل في حين زادت 

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير, التي تشمل الديزل وزيت مليون برميل.
 مليون برميل. 2.8التدفئة, 

 في فبراير  %8.3استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند 

أظهرت بيانات أن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يطرأ عليه تغير في فبراير 
شباط مقارنة مع القراءة المعدلة بالزيادة لشهر يناير, إذ حّدت مخططات اإلحالة 
إلجازات بأجور مخفضة في أوروبا من تأثير الموجة الثانية من الجائحة على 

وقال مكتب ن بي سي العربية.الوظائف في الربع الرابع, هكذا ذكرت سي ا
إحصاءات االتحاد األوروبي يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي 

في فبراير, دون تغيير عن البيانات المعدلة لشهر  %8.3دولة بلغ  19تضم 
وقال بيرت كولين الخبير االقتصادي في شؤون منطقة اليورو لدى بنك يناير.

البطالة اآلن تأثيرا محدودا للموجة الثانية إذ تفيد التقارير  آي.إن.جي "ُيظهر معدل
وأضاف ".%8.3إلى  %8.2اآلن بأن يناير شهد ارتفاعا طفيفا في البطالة من 

"رغن أن المنحنى تغير قليال, فإنه ال يغير الصورة. بالنظر إلى االنكماش في 
الثانية على سوق  النشاط واإلغالق الطويل لقطاعات معينة, فإن تأثير الموجة

وأظهرت أرقام يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل العمل ال يزال معتدال".
مليون في  13.523مليون من  13.571في منطقة اليورو في فبراير ارتفع إلى 

 يناير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسواق العربيةمؤشرات 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9،989.00 0.24% السعودية

 DFMGI 2،555.00 -0.73% دبي

 ADI 6،070.00 -0.18% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،853.33 0.05% الكويت

 BSEX 1،455.74 -0.05% البحرين

 GENERAL 10،397.00 0.02% قطر

 MASI 11،538.00 0.04% المغرب

 TUN20 7،211.00 0.48% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 33،443.00 0.04% أمريكا

 S&P 500  4،073.94 -0.10% أمريكا

 NASDAQ 13،698.38 -0.05% أمريكا

 FTSE 100  6،846.00 0.33% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29،730.79 0.12% اليابان

 %0.13- 1،741.26 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %0.53 63.07 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.57 59.67 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 وصيةالت

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.7 0.7 غ.م. غ.م. %28.5 4.05 احتفاظ 1،870.64 3.15 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. .غ.م %86.5 16.86 شراء 4،911.12 9.04 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.9 11.0 %14.7- 9.60 احتفاظ 351.14 11.25 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2،567.79 2.40 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 36.5 40.2 6.2 8.6 

 0.5 0.5 6.0 4.2 %44.5 10.69 شراء 4،921.79 7.40 النساجون الشرقيون

 

 زيعات االسهم المجانيةتوجدول 

 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( الكوبوناتجدول 

 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 قايضة لالستثمارات الماليةثروة كابيتال ال

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

A.T.LEASE 22/04/2021 19/04/2021 جنيه 0.1959420393 ي.ليسأية.ت-التوفيق للتأجير التمويلي 

 22/04/2021 19/04/2021 جنيه للسهم 0.250 المالية و الصناعية المصرية

 27/04/2021 22/04/2021 جنيه للسهم 2.500 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

 28/04/2021 25/04/2021 دوالر 0.450 الصناعية )نايل سات(المصرية لألقمار 

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

 

 الجمعيات العمومية=

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

 القاهرة -مدينة نصر  –بمقر الشركة  عاديةغير  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

 النعيم القابضة لالستثمارات 07/04/2021
مدينة السادس من  –بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى  غير عادية

 أكتوبر ، محافظة الجيزة

 االتصاالتراية لخدمات مراكز  07/04/2021
غير و عادية

 عادية
 الجيزة –اكتوبر  6نة مدي –الحى المتميز  –بفندق نوفوتيل السادس من اكتوبر 

 مدينة نصر لالسكان والتعمير 07/04/2021
غير و عادية

 عادية
 عن طريق تقنية االتصال و التصويت االلكترونى

 اكتوبر فارما 08/04/2021
غير و عادية

 عادية
 شارع مجلس الثورة بالزمالك 3 –سوفوتيل بفندق 

08/04/2021 
بورسعيد للتنمية الزراعية 

 والمقاوالت

غير و ديةعا

 عادية

بمقر مصنع الشركة )الشرق للمراتب االسنفجية ( الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة 

 C8الصناعية 



 

 

 

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

 الكود الشركةاسم 
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 55.00 0.81 -7.09 2,101,542 114,842,040 70.25 54.00 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 33.05 0.21 -1.78 247,899 8,262,239 41.31 6.78 7.67% فوري 

 EAST 11.96 0.93 -8.70 593,256 7,097,137 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.14 0.78- 11.67 1,670,586 1,906,559 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.01 4.62- -3.33 66,277 1,363,555 24.24 10.05 4.52% اتوالكيماويابوقير لالسمدة 

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 14.31 0.21 -.620 1,607,601 23,015,670 16.10 8.58 4.05% 

 TMGH 5.90 1.67- -9.23 3,499,514 20,955,252 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.44 1.81- -84.52 7,705,770 3,323,338 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.70 0.21 1.29 563,601 2,611,127 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.09 0.97- -18.85 2,031,623 8,398,026 9.26 4.05 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.05 0.64 -7.92 581,607 6,429,014 14.80 9.30 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.74 1.08 -1.32 999,293 3,721,326 4.49 2.44 .88%1 مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.76 0.65- -21.65 605,928 13,935,024 30.45 22.20 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 15.72 0.44- 6.22 17,813 280,672 17.40 8.50 1.68% سوديك

 SKPC 9.93 0.20- 7.58 233,527 2,308,231 11.67 5.14 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.30 3.45 -16.46 141,233 455,170 4.94 2.51 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.40 1.51 8.82 2,012,502 14,789,711 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.05 4.39- -9.55 108,329 917,463 11.35 8.00 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 64.7 1.04- -21.71 1,441,047 6,880,509 7.59 3.23 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.60 0.88 15.52 3,311,206 5,299,093 1.83 1.03 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 3.94 2.72- -1.01 6,907,773 27,070,280 6.10 2.85 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.41 0.41- -23.00 806,017 1,941,402 3.52 2.03 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.04 1.01 -15.20 863,861 7,905,790 12.30 5.20 1.01% حديد عز

 CCAP 1.14 2.73- -20.63 5,069,695 5,757,649 1.78 1.05 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 8.98 0.11- 13.81 877,183 7,832,788 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.57 1.65- 8.18 851,348 3,061,479 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.25 0.77 8.70 25,103 131,857 6.23 2.27 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.26 2.99- 86.30 35,193,237 9,264,293 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 11,841,878 40,080,627 .غ.م OFH 0.30 0.00 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.27 1.79 -3.40 1,950,897 4,426,965 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 11.61 0.35 17.48- 254,214 2,958,908 17.49 7.30 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 * السهم يتداول بالدوالر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال 
أ
و بيع اال

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

بحاث شركة بريمي
أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
نها موثوق فيها في وقت نشر تم إعداد المعلومات واال

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هاير من مصادر يعتقد ا

ية 
أ
راء ا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و اال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
الواردة في هذا التقرير مسؤولية قانونية ا

 دون إشعار مسبق.

و المتلقي لهذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلييحتوي هذا التقرير 
أ
ن المقصودين ، إذا لم يكن القارئ ا

شكا
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
. إن االستخدام لالبحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

و إعاد
أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما.غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

أ
 ة إنتاجه من قبل ا

ور 
أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
اقهم المالية تم التعبير يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة.
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