
 

 

 

  

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %4.99- %0.74 10,303.55 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %13.05- 1.36 1,943.68 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %12.52- 1.97 1,876.56 70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %9.81- 1.67 2,794.05 100ا

 ▼ %19.08 0.04- 1,248.10 لنيلر امؤش

 عناوين االخبار

سهم مجانية عن  ▪
 
 2020مساهمو "مدينة نصر" يعتمدون توزيعات نقدية وا

 "شارم دريمز" تتفق مع التجاري الدولي على التسوية الشاملة لقروض الشركة ▪

ودن لالستثمارات" تنفق  ▪
 
س المال 84.8"ا

 
 مليون جنيه من متحصالت زيادة را

سهم مجانيةلتعمير واعمومية "ا ▪
 
 الستشارات" تعتمد القوائم السنوية وتوزيع ا

دارة سبيد مديكال: االستحواذ على برايم سبيد مرهون بالسعر المناسب  ▪  ا 

س المال  ▪
 
 عمومية النعيم القابضة تقرر تخفيض را

حصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة  ▪  مارس الماضي %0.6اال 

لى %دين العام من الناتج المحلى صندوق النقد: انخفاض نسبة ال ▪ جمالى ا   73.4اال 
 2026/2025فى 

يس هيئة االستثمار يقوم بجولة ترويجية للفرص االستثمارية المصرية بدولة رئ ▪
مارات  اال 

جمالي  %97صندوق النقد: جائحة كورونا رفعت متوسط الدين العام العالمي لـ ▪ من ا 
 الناتج المحلي

لم ▪
 
 ير انية بفضل طلب محلي قوي في فبراارتفاع الطلبيات الصناعية اال

سعار الغذاء العالمية ترتفع ▪
 
على مستوى في  ا

 
 سنوات 7ال

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 141 44 8 

  

 انواع المستثمرين 
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(بيع)|     شراء  

;  مصريين 
76.35%

;  عرب 
16.07%

;  أجانب
7.58%

;  مؤسسات
49.91%

;  أفراد
50.08%
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 ARCC - العربية لألسمنت  –سهم االحد 

 

 من هي شركة العربية لألسمنت في سطور؟

سمنت في عأم  
أ
سست العربية لل

أ
سمنت بقدرة . 1997تأ

أ
سست بغرض بنأء مصنع لل

أ
وقد تأ

سمنت للسوق المحلية المصرية. وحأليًأ،  2إنتأجية قدرهأ 
أ
تقدر مليون طن سنويًأ إلنتأج ال

سمنت عألي الجودة للسوق المحلية كة بالطأقة اإلنتأجية للشر 
أ
خمسة مليين طن سنويًأ وتنتج ا

سواق العأ
أ
 لمية.وال

 المالي والتشغيلي األداءالقاء الضوء على 
مليون جنيه مقأبل  122.79لتصل إلى  2020خلل العأم المألي  خسائرحققت الشركة  

 مليون جنيه . 28.93

 مليأر 2.481 ، لتصل إلى2020مألي م الالعأخلل  %20بنسبة الشركة  مبيعاتتراجعت  
 . 2019جنيه بألفترة المقأرنة من العأم السأبق  مليأر 3.101جنيه، مقأرنة 

نخفاض في المبيعات بسبب انخفاض تي اال 
 
وايضا انخفضت  %42بنسبة  "الميعات التصديرية"يا
 . %20بنسبة  ”مبيعات الخدماتوايضأ " %17 "المبيعات المحلية"

مليون جنيه مقأبل  25.72وقد بلغ  %87.5حيث انخفض بنسبة  مل الربحجمتراجع ايضأ  
 . 2019مليون جنيه بألفترة المقأرنة من العأم المألي السأبق  206.45

دارية انخفضت   مليون جنيه مقأبل  95.47حيث بلغت  %3بنسبة المصروفات العمومية واال 
 .  2019بق مألي السأمليون جنيه من نفس الفترة المقأرنة من العأم ال 98.82

في  %92مقأرنة ب  %77إلى  2020في  معدلت الستخدامو الكلنكربلغت نسبة انتأج  
2019. 

استهلك السوق المصري للعأم الف طن. 48.4الف طن مقأبل  46الستهلك المحلي بلغ  
 .عأم مقأرنة مع نفس الفترة المأضية 5% انخفض بنسبة 2020 المألي 

سعأرمتوسط  
أ
 784-725كأنت مأبين  2020( خلل للطن )جنيه سوقال في زئةالتج ا

 جنيه/طن. 830-812جنيه/طن. مقأرنة بألعأم السأبق حيث كأنت مأ بين 

 االسمنت القطاع / الصناعة

 ARCC كود السهم

 3.11 سعر السهم 

سهم عدد 
 
 378.7 )مليون(اال

س المال
 
 757.5 )مليون جنيه( را

س المال السوقي
 
 1,177.9 ون جنيه(لي)م را

 %26.88 التداول الحر

 %9.9- تغير السعر منذ سنة 

 %3.12- تغير السعر منذ بداية السنة

 غ.م. مضاعف الربحية *

 1.14 مضاعف القيمة الدفترية *

 %11.9- العائد على حقوق المساهمين*
 شهر ارباح فعلية 12النسب محسوبة آلخر 

 EGX 30 rebasedمقابل    ARCCسهم 

 

 

 هيكل مساهمي الشركة

 

 

 التغير السنوي 2020 2019 2018 2017 البند

 %20.0- 2,481.18 3,101.53 3,274.71 2,647.34 المبيعأت
 %87.5- 25.72 206.45 448.20 378.83 مجمل الربح
 -- 122.79- 28.93 232.91 215.61 صافي الربح

 -- %4.9- %0.9 %7.1 %8.1 الربحهامش صافي 
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 أخبارالشركات المقيدة

 2020"مدينة نصر" يعتمدون توزيعات نقدية وأسهم مجانية عن مساهمو 

(, إن الجمعية العامة العادية MNHDقالت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير )
, 2020ديسمبر  31وافقت على مشروع توزيع األرباح للعام المالي المنتهي في 

ً نقداً لكل سهم, وسيتم توزيع 45مين بوافق وتوزيع حصة مساه ها على قرشا
دفعات خالل العام الجاري.وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الخميس, أن 

مليون سهم عادي بقيمة اسمية  57.6ذلك باإلضافة إلى توزيع أسهم مجانية بعدد 
الً من سهم مجاني لكل سهم عادي, تموي 0.04جنيه اواحد للسهم الواحد, بواقع 

اعتمدت القوائم المالية للشركة  .وذكرت الشركة أن الجمعية2020أرباح عام 
, 2020وتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ونتائج األعمال عن عام 

.وعلى مستوى 2021والترخيص لمجلس اإلدارة بإبرام عقود معاوضة خالل 
 7و 6و 4ديل المواد الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته, وافقت على تع

حققت الشركة أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام من النظام األساسي للشركة.و
, مع األخذ في االعتبار حقوق 2019مليون جنيه في  980.89الماضي, مقابل 

مليار جنيه, مقارنة  3.09األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 
 .2019ه في مليار جني 2.2بإيرادات بقيمة 

 ي على التسوية الشاملة لقروض الشركة"شارم دريمز" تتفق مع التجاري الدول

( إنه تم االتفاق مع البنك SDTIقالت شركة شارم دريمز لالستثمار السياحي )
التحاري الدولي مبدئياً على التسوية الشاملة لقروض الشركة, ومدة جدولة 

ية من خالل شطب جزء من الفوائد القرض وسعر العائد ومبلغ تخفيض المدينون
والمجّنبة.وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الخميس, أن مجلس المهمشة 

اإلدارة قرر مخاطبة البنك التجاري الدولي لضرورة االنتهاء من التوقيع على 
التسوية المذكورة حرصاً على انتظام الوضع المالي.وذكرت الشركة أنه بعد 

المجلس  مليون جنيه, فقد وافق 140بة والتي بلغت عرض التمويالت المطلو
بتكليف رئيس مجلس اإلدارة بدراسة مصادر التمويل بما في ذلك إمكانية طرح 
زيادة في رأس المال في ضوء الظروف الحالية.وأشارت إلى أنه تم االتفاق على 

يمة دعوة الجمعية العامة العادية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.وسجلت خسائر بق
مليون جنيه خالل  65.68رباح بلغت , مقابل أ2020مليون جنيه خالل  29.8
مليون جنيه,  10.14.وتراجعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 2019

 .2019مليون جنيه خالل  106.63مقابل أرباح بلغت 

 مليون جنيه من متحصالت زيادة رأس المال 84.8"أودن لالستثمارات" تنفق 

مليون جنيه من  84.85تخدمت أودن لالستثمارات المالية, إنها اسشركة قالت 

 24مليون جنيه والتي تم قيدها في  124.4متحصالت زيادة رأس مال البالغة 

.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر, اليوم الخميس, أنه تم 2019نوفمبر 

مليون جنيه حتى  84.85استخدام متحصالت الزيادة النقدية لرأس المال والبالغة 

 آلتي:نهاية ديسمبر الماضي كا

تحسين فاعلية الهيكل التمويلي للشركة من خالل تخفيض االلتزامات المتداولة -

مليون جنيه  39.5بالمركز المالي للشركة باستخدام األرصدة الدائنة البالغة نحو 

قررة والمستحقة لبعض قدامى المساهمين في سداد حصة كل منهم في الزيادة الم

 لرأس المال.

مليون سهم  9.99يدج للتطوير وإدارة المشروعات بعدد شراء أسهم في شركة ا -

 75مليون جنيه لزيادة حصة شركة أودن االستثمارات المالية من  20.08بقيمة 

 تابعة.-بالمائة من الشركة  99.9بالمائة إلى 

 اع في السعرأسهم من حيث االرتف 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  9.99   59.92  العبور لالستثمار العقارى

  9.97   31.00  الملتقى العربي لالستثمارات

  9.96   17.12  المجموعة المصرية العقارية
  9.94   1.74  العربية للمحابس

  9.92   2.66  سبيد ميديكال

 

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

 -18.05   7.40  يوتوبيا

 -9.98   22.81  العربية الستصالح االراضي

القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق 

 المالية
 13.01   9.97- 

 -9.97   0.83  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -9.90   6.37  الوطنية لالستثمارات الماليةاالسكندرية 

 

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

  1.25   43,294,732  دايس

  55.00   37,737,736  البنك التجاري الدولي

  17.12   34,056,332  المجموعة المصرية العقارية

  0.67   26,327,450  ليفت سالب مصر

  11.90   17,105,236  ايسترن كومباني

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.67   40,733,573  ليفت سالب مصر

  0.30   39,663,025  اوراسكوم المالية القابضة

  0.39   39,431,153  أطلس

  0.28   38,482,114  لالستثمار القابضةاوراسكوم 

  1.25   34,645,105  دايس

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول

 

 

113.7

95.4

76.5

68.4

46.0

0 100 200

العقارات

باستثناء -خدمات مالية 
البنوك

الغزل والنسيج والمالبس

أغذية و مشروبات وتبغ

بنوك
بالمليون جنيه

Millions



 

 

 51باشر بنسبة مليون جنيه لشركة تابعة مملوكة للشركة بشكل م 13.33سداد  -

بالمائة )إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات(  66بالمائة وبشكل مباشر نحو 

لحسن االنتهاء من أعمال تجهيز مشروع برج كورنيش النيل بالمعادي وذلك تحت 

 حساب زيادة رأس المال في حين طلبها

ميع مليون جنيه وتم بيع ج 4.36مليون سهم بمبلغ  2.32شراء أسهم خزينة بعدد -

 مليون جنيه 12.02حقيق ناتج بيع قدره وت 2021األسهم خالل الربع األول من 

المساهمة في تأسيس صندوق استثار أودن لالستثمار في األسهم المصرية بمبلغ  -

بالمائة بالشراكة مع كسب المالية السعودية وهو  51مليون جنيه بنسبة  5.1

 صندوق جديد ولم يبدأ بمزاولة نشاطه

 5.9أواني الطهي بمبلغ  تأسيس شركة تيسولي إيجيبت لتصنيعهمة في المسا -

 بالمائة. 99مليون جنيه بنسبة 

مليون جنيه  2.86ودائع لدى بنكي قطر األهلي الوطني وبنك ميد بنك بقيمة  -

شهوريشار إلى أنه بلغت قيمة الزيادة في رأس المال نحو  3ألجل أقل من فترة 

دام مليون جنيه باستخ 39.54ها من خالل مبلغ مليون جنيه وتم سداد 124.4

, 2019األرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين وفقاً للقوائم المالية في يوليو 

 2020مليون جنيه قيمة الزيادة المسددة نقداً.وحققت الشركة خالل  84.85و

ليون م 1.2مليون جنيه خالل العام الماضي, مقابل خسائر بلغت  2.21خسائر بلغ 

بار حقوق األقلية.وارتفعت اإليرادات , مع األخذ في االعت2019جنيه خالل 

 13.41مليون جنيه بنهاية ديسمبر, مقابل  16.78لتسجل  2020المجمعة خالل 

.وعلى صعيد القوائم المستقلة, تراجعت أرباح الشركة 2019مليون جنيه خالل 

يه, مقابل أرباح بلغت ألف جن 569.82المستقلة خالل العام الماضي لتسجل 

 .2019الل مليون جنيه خ 1.89

 عمومية النعيم القابضة تقرر تخفيض رأس المال 

(, عن اجتماع الجمعية العامة NAHOأعلنت شركة النعيم القابضة لالستثمارات )

, والتي وافقت بها على تخفيض رأس المال 07/04/2021غير العادية يوم 

ر أمريكي موزعا على عدد دوال 264,499,820.20المصدر من 

دوالر أمريكي مسددة بالكامل, إلى  0.7سهم قيمة كل سهم  377,856,886

سهم  350,414,638دوالر أمريكي, موزعا على عدد  245,290,246.60

دوالر أمريكي, وفق بيان الشركة المرسل إلى البورصة  0.7قيمة كل سهم 

 المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمومية "التعمير واالستشارات" تعتمد القوائم السنوية وتوزيع أسهم مجانية

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة التعمير واالستشارات الهندسية, على تقرير 

كة في مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.وقالت الشر

رباح بيان لبورصة مصر اليوم الخميس, إن العمومية اعتمدت حساب توزيع األ

أسهم, وإلغاء  10سهم لكل  2المقترح من مجلس اإلدارة, حيث تقرر توزيع 

العمومية إبراء ذمة  أسهم المقررة العام الماضي.وقررت 10توزيع سهم لكل 

العزيز الوزان عضو  مجلس اإلدارة عن العام الماضي, وتعيين حصة سعد عبد

مير واالستشارات في مجلس اإلدارة من العنصر النسائي.وحققت شركة التع

مليون جنيه  47.68, مقابل 2020مليون جنيه خالل  18.14أرباحاً بقيمة 

حقوق األقلية.وبلغ نصيب الحقوق  , مع األخذ في االعتبار2019أرباحاً خالل 

ألف  183.68, مقابل 2020خالل  مليون جنيه أرباحاً  25.78غير المسيطرة 

مليون جنيه أرباحاً خالل  43.93عام .وبلغ صافي أرباح ال2019جنيه أرباحاً في 

.وتراجعت مبيعات 2019مليون جنيه أرباحاً خالل  47.86, مقابل 2020

مليون  204.58مليون جنيه, مقارنة بـ 162.13لتسجل  2020الشركة خالل 

 .2019جنيه خالل 

 حواذ على برايم سبيد مرهون بالسعر المناسب ديكال: االستإدارة سبيد م

( في لقاء جمعها بالمستثمرين عبر SPMDكشفت إدارة شركة سبيد ميديكال )

إستراتيجية هامة يمثل ” برايم سبيد“أن االستحواذ علي ” فيديو كونفرانس“تقنية 

تنفيذ سنقوم للشركة, بشرط أن تتم بسعر مناسب وأن تتوافر بها نقاط هامة وقت ال

شين الشركة بإيضاحها للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية.وأكد محمود ال

رئيس مجلس إدارة الشركة, في اللقاء الذي نظمته شركة فاروس لتداول األوراق 

ات يتم توفيرها للمساهمين بشفافية تامة في كل ما يخص المالية, أن جميع المعلوم

, حسبما ذكرت البورصة.وأوضحت إدارة الشركة الشركة وعملياتها المستقبلية

ة العادلة من قبل الهيئة العامة للرقابة أنها تنتظر حاليًا مراجعة دراسات القيم

لمتوقع أن يتم المالية ولكنها غير مقيدة بتنفيذ العملية.وأكدت الشركة أنه من ا

جاري, على االفتتاح التجريبي لمستشفى سبيد قبل نهاية النصف األول من العام ال

 أن يعمل المستشفى بكامل طاقته بحلول أغسطس أو سبتمبر, وتنتظر الشركة في

الوقت نفسه موافقة وزارة الصحة لالنتهاء من اإلجراءات وبدء تشغيل مستشفى 

 الصفوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 يمارس الماض %0.6اإلحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 

( نقطة 110.9بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية )

( عن شهر فبراير %0.6لشهر مارس الماضي, مسجالً بذلك ارتفاعاً قدره )

صحفي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة السابق عليه.وأرجع بيان 

مجموعة الفاكهة بنسبة  واإلحصاء , أهم أسباب هذا االرتفاع إلى ارتفاع أسعار

(, مجموعة الزيوت والدهون %3.7(, مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة )7.1%)

(.وأضاف بيان اإلحصاء: أن هناك ارتفاع في أسعار مجموعة %0.9ة )بنسب

( %0.5(, مجموعة الحبوب والخبز بنسبة )%0.7نسبة )الخضروات ب

بالرغم من انخفاض أسعار  (.هذا%0.5ومجموعة االلبان والجبن والبيض بنسبة )

-( ومجموعة خدمات النقل بنسبة )%1.1-مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة )

( لشهر %4.8(وسجل معدل التضـخم السنوي إلجمالي الجمهورية )0.4%

 ( لنفس الشهـر من العام السابق.%4.6ل )مقاب 2021مارس 

ة المصرية بدولة رئيس هيئة االستثمار يقوم بجولة ترويجية للفرص االستثماري

 اإلمارات

توجه المستشار محمد عبد الوهاب, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار 

دعم  والمناطق الحرة, إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة, لبحث سبل

وتعزيز أطر التعاون المشترك فى مجاالت االستثمار, وجاء ذلك عقب زيارته 

منامة.والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار للعاصمة البحرينية ال

ارات كبرى الشركات اإلماراتية والمناطق الحرة بمجموعة من رؤساء مجالس إد

حث ضخ استثمارات جديدة إلى السوق العاملة في العديد من مجاالت االستثمار, لب

ات المصري, على رأسهم جمال سيف الجروان, األمين العام لمجلس اإلمار

للمستثمرين بالخارج, إلى جانب عدد من مسئولى كبرى الشركات اإلماراتية, 

, وذلك ”دبي لالستشارات”للفنادق و” روتانا”و” بروجال“والتي تتضمن مجموعة 

ة االقتصاد اإلماراتية, ودائرة التنمية االقتصادية, بمشاركة ممثلين عن وزار

, وبحضور شريف البديوي, ومكتب تنمية الصناعة, ومركز اإلمارات للتجارة

ار سفير مصر لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة.كما التقي رئيس هيئة االستثم

هتم القابضة, والتي ت” ياس“بالمهندس مرشد الرديني, الرئيس التنفيذى لشركة 

باالستثمار في القطاع الزراعي خاصة التمور, وغيرها من الصناعات الغذائية 

لتأكيد على دعم الهيئة لكافة خطط الشركة المستقبلية في والدوائية, حيث تم ا

عقد عبد الوهاب لقاء مع سعيد عيد المشروعات التي تهتم بتنفيذها في مصر.كما 

وجالل كليب, رئيس مجلس ادارة  ,”بييد“الغفلي, رئيس مجلس إدارة مجموعة 

ابوظبي  , وعبد المجيد الخوري, الرئيس التنفيذي لجمعية”old bridge ” شركة 

س التنفيذي لمجموعة ابوظبي كابيتال التعاونية, وأبوبكر صديق الخوري, الرئي

حيث تم التباحث حول آلية التعاون خالل المرحلة المقبلة, وخطط استثمار جروب, 

ات بمصر في المجاالت المختلفة, والتي تتضمن قطاعات الصناعة تلك الشرك

تعليمى, حيث تبادل الطرفان اهم الفرص والتجزئة والتطوير العقاري والقطاع ال

المدير التنفيذي  االستثمارية في مصر.كما اجتمع عبد الوهاب مع خليفة الرميثي,
محفظتها العديد من النشاطات القابضة, والتي تضم ” ADQ“لالستثمارات فى شركة 

والقطاعات المتنوعة وتهتم باالستثمار في مصر في العديد من المجاالت ابرزها 

صناعات الدوائية والغذائية كما تدرس الدخول في شراكات مع مشروعات قائمة في ال

” أرثر ماكنزي“اللقاءات, عقد لقاء مع مسئولى شركة القطاعات ذات االهتمام.وتضمنت 

ة موقف المشروعات التي تم عرضها على الشركة في مجال التطوير الصناعي لمناقش

ما تم عقد لقاء مع السيد فهد القرقاوي, المدير الذي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر, ك

المية لوكاالت ترويج , ورئيس الرابطة الع”دبي لتنمية الصادرات“التنفيذي لمؤسسة 

 ف التعاون اإلقليمي بين الهيئة والوكالة.االستثمار, حيث تم االتفاق على تكثي

 

 73.4لى إلى %صندوق النقد: انخفاض نسبة الدين العام من الناتج المحلى اإلجما

 2026/2025فى 

توقع صندوق النقد الدولى وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى 

لعام فى ا 90.2, مقابل %2021/2020فى  92.9اإلجمالى لمصر إلى نحو %

 88.9المالى الماضى, مشيًرا إلى أنه سيتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %

. كان 2026/2025بحلول عام  73.4وصوالً إلى %ويستمر مسار االنخفاض 

نجحت فى خفض الدكتور محمد معيط, وزير المالية, قد صرح مؤخراً بأن الحكومة 

 2020/2019خالل العام المالى  108نسبة الدين إلى الناتج المحلى اإلجمالى من %

فى العام المالى الجارى, مشيرا إلى أنه لوال تفشى جائحة كورونا  88إلى نحو %

وأضاف أن العام المالى المقبل سيشهد خفضها  82لكانت تلك النسبة قد وصلت إلى %

ق زيادة نسبة اإلنفاق الحكومى العام من الناتج المحلى .ورجح الصندو79إلى نحو %

 27.2من % 2021/2020فى العام المالى الجارى  27.9جمالى إلى نحو %اإل

لتصل الى نحو  26.9العام المالى الماضى, غير أنها ستنخفض العام المقبل الى %

.وتوقع ارتفاع نسبة اإليرادات الحكومية العامة من 2026/2025فى عام  %25.9

الى الجارى مقارنة مع فى العام الم 20.6الناتج المحلى اإلجمالى لمصر إلى %

فى العام المقبل  21العام الماضى, مشيراً إلى أنها سترتفع إلى نحو % %19.3

. وعلى الصعيد العالمى, 2026/ 2025فى  21.7وتواصل ارتفاعها مسجلةً نحو %

َعدل صندوق النقد توقعاته لمعدل الدين العام العالمى من الناتج اإلجمالى فى العامين 

فى تقريره الصادر أمس, وتنبأ بوصوله فى العام الماضى إلى نحو  الماضى والجارى

وهى نسبة غير مسبوقة؛ حسبما يرى الصندوق, مرجحاً أن يستقر متوسطه  %97

فى العام الجارى.وكان الصندوق قد توقع فى تحديث تقرير الراصد  99عند حوالى %

ين العام العالمى إلى نحو المالى العالمى الذى أطلقه أواخر يناير الماضى, ارتفاع الد

, على أن يقفز فى العام 2020من الناتج اإلجمالى فى نهاية العام الماضى  %97.6

.وقال الصندوق إن سباق التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا 99.5الجارى إلى %

يستمر بين دول العالم, مشيراً إلى أن وتيرته تختلف بشكل كبير فيما بينها, حيث لم 

ة الوصول للقاح لدى الكثيرين بعد.وأكد الحاجة الماسة إلى التطعيم العالمي؛ تتوفر آلي

إذ سيساعد على توفير فرص توظيف ودفع النشاط االقتصادى مما سيؤدى إلى زيادة 

اإليرادات الضريبية وتحقيق وفورات كبيرة فى الدعم المالى.وأضاف الصندوق أنه 

لعالمى, يجب أن تظل السياسة المالية حتى يتم السيطرة على الوباء على الصعيد ا

لدى البلدان مرنة وداعمة ألنظمة الرعاية الصحية ولألسر والشركات واالنتعاش 

 االقتصادى.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

من  %97صندوق النقد: جائحة كورونا رفعت متوسط الدين العام العالمي لـ
 إجمالي الناتج المحلي

لنقد الدولى, على هامش اجتماعات الربيع, عن ارتفاع لصندوق اكشف تقرير حديث 
نسبة الدين العام العالمى بسبب جائحة كورونا, الفتا إلى أنه فى  االقتصادات المتقدمة, 

من إجمالي الناتج المحلي  %6كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات )
يات المتحدة مؤخرا وتلك التي يها الوال(, كاإلجراءات التي وافقت عل2021في عام 

في المملكة المتحدة.وأوضح أنه قد وصل متوسط الدين العام  2021تضمنتها ميزانية 
ومن المتوقع أن  2020من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام  %97العالمي إلى قرابة 

سط, دى المتومن إجمالي الناتج المحلي على الم %100يستقر عند مستوى أقل بقليل من 
كذلك حدثت زيادة كبيرة في البطالة والفقر المدقع, مما يؤكد إلى أن الجائحة تهدد بترك 
ندبة عميقة.وأشار إلى أنه بين األسواق الصاعدة والبلدان النامية, كان دعم المالية العامة 
 أقل, نظرا لقيود التمويل, ولكن ارتفاع العجوزات يظل كبيرا بسبب انخفاض العائدات

ة, ووصل متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في الضريبي
بالنسبة القتصادات  %9,8بالنسبة لالقتصادات المتقدمة, و %11,7إلى  2020عام 

بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل.وأضاف التقرير أن  %5,5األسواق الصاعدة, و
ت سياسة المالية العامة بسرعة وقوة بغية , تحرك19-العام األول من جائحة كوفيد

التصدي لهذا الطارئ الصحي, وبفضل ما قدمته من إمدادات حيوية, تمكنت من إنقاذ 
األرواح وحماية األرزاق, كذلك حال الدعم المالي دون حدوث انكماشات اقتصادية أكثر 

لم لوال اإلجراءات هده العاحدة وفقدان عدد أكبر من الوظائف مقارنًة بما كان يمكن أن يش
المتخذة, بما في ذلك تخفيف الضغط المالي عندما عملت السياسة النقدية بالتضافر مع 
سياسة المالية العامة.وبحسب التقرير فقد تباينت قدرة البلدان على زيادة الدعم المالي, 

اصل تبعا لما يتوافر لها من فرص االقتراض بتكلفة منخفضة, وفي الوقت نفسه, يو
افي االقتصادي اتخاذ مسارات متباعدة في البلدان المختلفة, حيث تتقدم الركب الصين التع

والواليات المتحدة بينما تتأخر عنه البلدان األخرى أو يصيبها الركود.وفي االقتصادات 
من إجمالي  %6المتقدمة, كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات )

(, كاإلجراءات التي وافقت عليها الواليات المتحدة مؤخرا 2021ي عام الناتج المحلي ف
في المملكة المتحدة, وبين األسواق الصاعدة والبلدان  2021وتلك التي تضمنتها ميزانية 

النامية, كان دعم المالية العامة أقل, نظرا لقيود التمويل, ولكن ارتفاع العجوزات يظل 
ووصل متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة ضريبية, كبيرا بسبب انخفاض العائدات ال

بالنسبة لالقتصادات المتقدمة,  %11,7إلى  2020من إجمالي الناتج المحلي في عام 
بالنسبة للبلدان النامية منخفضة  %5,5بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة, و %9,8و

اعمة إلى أن تتم مرنة ود الدخل.غير أن المالية العامة بحسب التقرير ينبغي أن تظل
السيطرة على الجائحة, وتتفاوت الحاجة إلى الدعم والنطاق الذي يغطيه عبر القطاعات 
واالقتصادات المختلفة, مع مواءمة االستجابات الصادرة عنها تبعا لظروف كل بلد, غير 

لضعيفة: أن على الحكومات إيالء أولوية لألمور التالية:تقديم دعم أكثر استهدافا لألسر ا
فقد أثرت الجائحة تأثيرا سلبيا أكبر على الفقراء والشباب والنساء واألقليات والعاملين في 
وظائف زهيدة األجر وفي القطاع غير الرسمي, وينبغي أن يضمن صناع السياسات 
توافر الحماية االجتماعية واستمرارية اإلنفاق طوال فترة األزمة عن طريق التوسع في 

جتماعي على نحو يحقق مردودية التكلفة )كالحد من تسرب ألمان االتغطية شبكات ا
اإلعانات إلى مستفيدين غير هؤالء المستهدفين(.زيادة تركيز الدعم على الشركات القادرة 
على البقاء: فإذا استمرت الجائحة, قد يؤدي استشراء حاالت اإلعسار بين الشركات إلى 

خدمات التي تتسم بكثافة المخالطة طاعات التدمير ماليين الوظائف, وال سيما في ق
المباشرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وفي الوقت نفسه, َيحُسن أن تعمل الحكومات 
على منع سوء توزيع الموارد والحد من زيادة الشركات غير القادرة على االستمرار, 

عم تقصر الدويمكن أن تتراجع الحكومة بالتدريج عن القروض والضمانات الشاملة و
العام على الظروف التي تظهر فيها الحاجة الواضحة للتدخل, ومن خالل الشراكة مع 
القطاع الخاص لتقييم مدى امتالك الشركات لمقومات االستمرار, يمكن تحسين 

 االستهداف وتخفيض التكاليف اإلدارية.

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 0,012.001 -0.02% السعودية

 DFMGI 2,583.00 0.92% دبي

 ADI 6,059.00 0.43% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,926.08 1.00% الكويت

 BSEX 1,454.21 0.00% البحرين

 GENERAL 10,542.00 0.41% قطر

 MASI 11,580.00 0.20% المغرب

 TUN20 7,166.00 -0.43% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة شرالمؤ الدولة

 Dow Jone 33,753.00 0.75% أمريكا

 S&P 500  4,128.80 0.77% أمريكا

 NASDAQ 13,900.19 0.51% أمريكا

 FTSE 100  6,933.00 -0.13% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29,768.06 0.20% اليابان

 %0.69- 1,743.74 األوقيةسعر  الذهب )دوالر(
 %0.24- 63.05 البرميل خام برنت )دوالر(

 %0.44- 59.34 البرميل نايمكس )دوالر(

 ارتفاع الطلبيات الصناعية األلمانية بفضل طلب محلي قوي في فبراير 

أظهرت بيانات أن الطلبيات الصناعية األلمانية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي 
ي مؤشر آخر على أن المصنعين شباط مدفوعة بطلب محلي قوي, ففي فبراير 

بصدد تخفيف أثر االنخفاض المرتبط بالجائحة لإلنتاج بصفة عامة في الربع 
األول.لكن آفاق نمو أكبر اقتصاد في أوروبا ما زالت تكتنفها الضبابية بفعل سالالت 

مما قد يجبر  19-الفيروس األشد عدوى واالرتفاع السريع لإلصابات بكوفيد
د القيود مجددا في األسابيع المقبلة.وتكشف البيانات التي نشرها السلطات على تشدي

مكتب اإلحصاءات االتحادي أن الطلبيات على السلع المصنعة في ألمانيا زادت على 
على أساس شهري, بما يتماشى  %1.2أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية 

ارتفاع ُعدل نزوال  دة القوية في فبراير شباط بعدمع توقعات رويترز.وتأتي الزيا
على أساس  %4في يناير كانون الثاني.هذا وقفزت الطلبيات المحلية  %0.8إلى 

. لكن الطلبيات %0.5شهري في فبراير شباط بينما انخفضت الطبيات الخارجية 
 .%2.7من دول منطقة اليورو زادت 

 سنوات 7في  أسعار الغذاء العالمية ترتفع ألعلى مستوى

ية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )فاو( اليوم إن أسعار الغذاء قالت منظمة األغذ
العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في مارس لتصل إلى أعلى مستوياتها 

بقيادة قفزات ألسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات  2014منذ يونيو 
ت الشهرية لسلة من عار الغذاء الذي يقيس التغيرااأللبان.وبلغ متوسط مؤشر أس

نقطة الشهر  118.5الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر 
نقطة في فبراير. وكانت القراءة  116.1الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليال عند 

ما زالت في نقطة.وقالت فاو إن محاصيل الحبوب العالمية  116.0السابقة لفبراير 
.أضاقت أن المؤشرات األولية تفيد 2020وى سنوي قياسي في طريقها لتسجيل مست

إلى  2020بزيادة جديدة في اإلنتاج هذا العام.ورفعت فاو توقعاتها لموسم حبوب 
 %2مليار طن مما يشير إلى زيادة  2.761مليار طن من تقدير سابق عند  2.765

 على أساس سنوي.



 

 

 التغطيةالشركات تحت 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

س المال رأ

 السوقي
 التوصية

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. %24.5 4.05 احتفاظ 1,930.03 3.25 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %81.5 16.86 اءشر 5,046.93 9.29 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.8 11.0 %14.4- 9.60 احتفاظ 350.20 11.22 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2,845.97 2.66 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 40.5 44.5 6.9 9.6 

 0.5 0.5 6.1 4.3 %43.1 10.69 شراء 4,968.35 7.47 الشرقيونالنساجون 

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 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 العمرانيةالمصريين لالستثمار والتنمية 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 11/04/2021 06/04/2021 دوالر امريكى للسهم 0.9 لورد انترناشيونال

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

 15/04/2021 12/04/2021 جنيه للسهم 0.10722 يتال القايضة لالستثمارات الماليةثروة كاب

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.LEASE22/04/2021 19/04/2021 جنيه 0.1959420393 أية.تي.ليس- 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 المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(

 28/04/2021 25/04/2021 جنيه للسهم 0.500 الملتقي العربي لالستثمارات

 28/04/2021 25/04/2021 جنيه 0.375القسط األول  المصرية لخدمات النقل )ايجيترانس(

 28/04/2021 25/04/2021 جنيه مصرى للسهم 1 الشرقيون للسجادالنساجون 

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

 

 الجمعيات العمومية=

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 العبور لالستثمار العقارى 10/04/2021
غير و عادية

 عادية
 بفندق كلوب هاوس جولف سيتى العبور بمدينة العبور بجوار كارفور

 بمقر الشركة اول ش نادي الصيد الدقي الجيزة  عادية العربية الستصالح االراضي 10/04/2021

10/04/2021 
وادي كوم امبو الستصالح 

 االراضي

  عادية
 القاهرة -القديمة مصر  -دار السالم  -ميدان أثر النبى  2بمقر الشركة 

 القاهرة -شارع القصر العينى  –نية بمقر قاعة اجتماعات المعهد العالى للدراسات التعاو  عادية راكتا -العامة لصناعة الورق  11/04/2021

12/04/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية

غير و عادية

 عادية

 -الشيخ زايد  –اسكندرية الصحراوى غرب طريق مصر  43بمقر الشركة الكيلو 

 محافظة الجيزة

 عادية راية القابضة لالستثمارات المالية 12/04/2021
توبر الكائن مقره بجوار مستشفى دار الفؤاد المحور بفندق نوفوتيل السادس من أك

 السادس من أكتوبر –الحى المتميز  –المركزى 

 

 



 

 

 (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 

 عاسبو

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 55.00 0.15 -7.09 685,154 37,737,736 70.25 54.00 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 33.90 1.44 0.74 328,954 11,169,266 41.31 6.94 7.67% فوري 

 EAST 11.90 0.08- -9.16 1,436,417 105,23617, 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.13 2.08 10.69 374,609 418,516 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.45 0.00 -1.21 20,377 416,522 24.24 10.05 4.52% اتلالسمدة والكيماويابوقير 

المجموعه الماليه هيرمس 
 القابضه

HRHO 14.59 2.17 1.32 777,247 ,31311,193 16.10 9.51 4.05% 

 TMGH 6.00 2.21 -7.69 674,729 4,006,820 7.72 4.92 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.44 3.05 -84.38 3,281,067 1,418,874 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.90 7.69 5.60 204,560 952,496 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.09 0.25 -18.85 1,556,573 6,379,869 9.26 4.02 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.40 2.33 -5.00 1,216,931 13,891,770 14.80 9.50 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.77 1.34 -0.53 1,610,993 6,072,383 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.40 0.49- -22.89 225,118 5,044,858 30.45 22.20 1.75% مصربنك كريدي اجريكول 

 OCDI 15.88 3.39 7.30 20,182 320,068 17.40 8.55 1.68% سوديك

 SKPC 9.85 0.41 6.72 178,141 1,755,281 11.67 5.40 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.47 4.52 -12.15 31336,7 1,148,574 4.94 2.77 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.47 1.49 9.85 1,968,261 14,641,470 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.23 0.86 -7.53 4,473 36,779 11.35 8.00 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.75 0.85 -21.88 1,798,314 ,6288,543 7.59 3.62 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.61 1.26 16.25 1,360,944 2,183,533 1.83 1.05 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 3.97 2.32 -0.25 2,002,671 7,896,595 6.10 3.02 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.50 1.21 -20.13 848,507 2,119,764 3.52 2.10 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.29 1.53 -12.85 478,896 4,420,159 12.30 5.30 1.01% حديد عز

 CCAP 1.15 2.04 -19.86 2,248,257 2,576,715 1.78 1.07 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.10 2.48 15.34 1,417,270 12,886,813 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.52 0.00 6.67 723,662 2,521,330 4.24 1.48 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.21 0.19- 7.87 461,415 2,400,203 6.23 2.44 0.69% للتنمية مصراوراسكوم 

 OIH 0.28 4.17 97.05 38,482,114 10,365,956 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 870,36211, 39,663,025 .غ.م OFH 0.30 0.68 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.31 1.76 -1.70 914,339 2,109,662 2.84 2.14 0.67% للتنميةإعمار مصر 

 EXPA 11.97 2.75 14.93- 133,935 1,576,135 17.49 7.68 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المألية المذكورةب توصية ذا التقريرالمتأحة للجمهور. ل ُيقصد بهالتقرير إلى المعلومأت  يستند هذا
أ
و بيع ال

أ
و بيع ، كمأ ل يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

نهأ موثوق في
أ
بحأث شركة بريميير من مصأدر يعتقد ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
مل شركة بريميير . ل تتحهأهأ في وقت نشر تم إعداد المعلومأت وال

 
آ
و محتويأته. يحق لـشركة بريميير تغيير ال

أ
ضرار النأتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و ال

أ
و مسؤولية عن الخسأئر ا

أ
ية مسؤولية قأنونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير ا

 دون إشعأر مسبق.

و المتلقي لهذا التقرير ( على معلومأت ُيقصد نقليحتوي هذا التقرير البحثي )بمأ في ذلك جميع الملحق
أ
هأ فقط إلى المستقبلين المقصودين ، إذا لم يكن القأرئ ا

شكأ
أ
ي شكل من ال

أ
ي جزء بأ

أ
ل. إن الستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطأر بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون الحتفأظ بأ

و نشغير المصرح به له
أ
ي شخص بخلف المتلقي المقصود محظور تمأًمأ.ذا التقرير البحثي ا

أ
و إعأدة إنتأجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
 ره ا

وراق
أ
و الشركأت( وا

أ
ن وجهأت نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركأت( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحأث الذين يغطون الشركة )ا

أ
هم المألية تم التعبير يؤكد محلل/محللو ال

 قة.عنهأ بد

 

 

 مسؤولي االتصال
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