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 أخبارالشركات المقيدة

تابعة لـ"غبور أوتو" تتفق مع صناديق استثمار لبيع جزء من مساهمتها في  
 شركة هولندية 

قالت شركة جي بي أوتو، إن إحدى شركاتها التابعة، وقعت اتفاقاً مع صناديق  
استثمار أجنبية يتم بمقتضاه البدء في إجراءات بيع جزء من مساهمتها في شركة  

MNTinvestments BV  بالمائة من أسهم تلك  5الهولندية، يمثل
الشركة.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن القيمة المتفق عليها تبلغ تقريباً 

مليون جنيه مصري، لتصبح ملكية شركة جي بو أوتو غير المباشرة   352.67
بالمائة.وأكدت الشركة   57.26في الشركة الهولدنية بتنفيذ صفقة البيع إلى 

ن الصفقة مشروطة بتحقيق بعض االلتزامات القانونية للمتعاملين على أسهمها، أ
على األطرف، وسيتم تنفيذها فور استيفاء أطرافها لكافة االلتزامات  
القانونية.وتمتلك الشركة الهولندية بطريق غير مباشر حصص مسيطرة في  
رأسمال شركتي تساهيل ومشروعي، إضافة إلى مساهمات في شركات أخرى  

ا المالية والنقل التشاركي.وسجلت الشركة صافي ربح بعد في مجاالت التكنولوجي 
 223.55، مقابل أرباح بلغت 2020مليار جنيه خالل  1.11الضرائب بلغ 

، مع األخذ في االعتبار حقوق  2019مليون جنيه خالل العام السابق له 
مليون جنيه في   916.95األقلية.وبلغ صافي أرباح مساهمي الشركة األم نحو 

.فيما بلغت أرباح الحقوق غير  2019مليون جنيه في  42.67بل ، مقا2020
مليون جنيه في    180.88، مقابل  2020مليون جنيه في    199.1المسيطرة نحو  

مليار   23.31.وتراجعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي لتسجل 2019
 2019مليار جنيه خالل   25.39جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 

لـ"سبيد ميديكال" توقع اتفاقية تحالف لالستحواذ على "اإلسكندرية  تابعة 
 الطبية" 

قالت شركة سبيد ميديكال، إنها وقعت عن طريق شركتها التابعة مستشفيات سبيد، 
فست وشركة تواصل التابعة لمجموعة  -اتفاقية تحالف مع كل من صندوق اليم

دمات الطبية المركز  عالج السعودية، لالستحواذ على شركة اإلسكندرية للخ
اإلسكندرية.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه   - الطبي الجديد

تم تقديم عرض لشركة سي أي كابيتال للبدء في السير في مراحل  
بالمائة من أسهم شركتها التابعة   80.25التفاوض.وتمتلك سبيد ميديكال نسبة 

علقت على ما تم نشره بإحدى  مستشفيات سبيد.وكانت المركز الطبي الجديد 
الصحف بشأن تلقي شركة سي أي كابيتال عروضاً من كليوباترا وتحالف تواصل  

تانا" لشراء اإلسكندرية للخدمات الطبية، بأنه ال توجد لديها بيانات  -والعصافرة  
أو معلومات، ولم تواف الشركة عن أي شيء بتفاصيل عن هذا الخبر.يشار إلى  

، مقابل 2020مليون جنيه خالل    79.2جلت صافي ربح بلغ  أن سبيد ميديكال س
، مع األخذ في االعتبار حقوق  2019مليون جنيه خالل  17.09أرباح بلغت 

مليون   173.88األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي لتصل إلى  
  .وعلى صعيد القوائم2019مليون جنيه خالل    83.89جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  

 79.2لتسجل نحو  2020غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل 
 . 2019مليون جنيه خالل  17.09مليون جنيه، مقابل 

 مساهمو "أكتوبر فارما" يقرون توزيعات نقدية وتأجيل األسهم المجانية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما, على توزيع األرباح عن عام 

جنيهات للسهم, وتأجيل توزيع األسهم المجانية  3بالمائة بواقع  30بنسبة  2020

لمزيد من الدراسة.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر, اليوم, إن الجمعية 

ير مجلس اإلدارة عن عام صدقت على ميزانية الشركة وقائمة الدخل وتقر

.ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تأجيل النظر في تعديل 2020

من النظام األساسي للشركة لحين االنتهاء من دراسة األمر.كما  7و 6المادتين 

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

 9.99 64.93 العبور لالستثمار العقارى 

 9.99 29.62 الدلتا للتامين

 9.97 1.88 العربية للمحابس 
 9.97 32.65 غاز مصر

 9.96 17.88 اكرو مصر

 

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

 -11.52 7.99 يوتوبيا

 -10.00 21.15 بيراميزا 

 -9.98 22.81 العربية الستصالح االراضي 

المصريين وثائق شركة صندوق استثمار 

 لالستثمار العقارى 
11.03 9.96- 

 -9.90 6.37 االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 

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

 1.26 19,937,550 دايس

 55.15 14,156,825 البنك التجاري الدولي

 18.50 31,005,674 العقارية المجموعة المصرية 

 0.71 22,342,226 ليفت سالب مصر

 11.74 243,707 ايسترن كومباني

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

 0.32 74,178,073 اوراسكوم المالية القابضة

  0.28   60,321,667  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.43   39,354,849  أطلس 

  0.71   31,924,999  ليفت سالب مصر

  0.48   24,193,240  العربية لالستثمارات 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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من  37من النظام األساسي للشركة, والمادة  4وافقت الجمعية على تعديل المادة 

شركة.وكان المجلس اقترح إجراء توزيعات نقدية ومجانية على  النظام األساسي لل 

جينهات   3المساهمين عن أرباح العام الماضي, عبر توزيع كوبون نقدي بواقع 

سهم لكل سهم.وسجلت الشركة صافي ربح   2للسهم, وتوزيع أسهم مجانية بواقع 

ه خالل  مليون جني   33.8, مقابل أرباح بقيمة  2020مليون جنيه خالل    88.26بلغ  

مليون جنيه,  543.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 2019

.وأرجعت الشركة زيادة األرباح خالل  2019مليون جنيه خالل  523مقابل 

 إلى انخفاض تكاليف اإلنتاج والمصروفات.  2020

مليون   58.76مساهمو "العبور لالستثمار" يعتمدون زيادة رأس المال إلى 

 جنيه

(, إن الجمعية العامة غير العادية  OBRIشركة العبور لالستثمار العقارى )قالت  

مليون  200مليون جنيه إلى  80وافقت علي تعديل رأس المال المرخص به من 

جنيه.وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم األحد, أن المجلس وافق على زيادة 

رأس المال  مليون جنيه نقداً بما يعادل ضعف  58.76رأس المال إلى 

من النظام األساسي   39-4الحالي.وأشارت إلي أنه تم الموافقة علي تعديل المادة 

للشركة.وعلي مستوي الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته, قررت عدم توزيع 

, ويتم ترحيل األرباح للعام المقبل.كما تم التصديق على القوائم 2020أرباح لعام 

.وحققت الشركة خالل  2020شركة وميزانية الشركة عن  المالية والمركز المالي لل

مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  2.06, أرباحاً بلغت 2020

مليون جنيه في العام الماضي.وارتفعت إيرادات    2.01, مقابل أرباح بلغت  2020

ق  مليون جنيه مليون جنيه في العام الساب   75.68الشركة خالل العام الماضي إلى  

 مليون جنيه في العام السابق له.  63.46له, مقابل إيرادات بلغت 

 اإلسكندرية للخدمات الطبية" تعّدل قيمة نصيب المساهمين من األرباح"

اإلسكندرية, إنه   -المركز الطبي الجديد -قالت شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية

أسهم مجانية  تم تعديل قيمة نصيب المساهمين في األرباح الموزعة في صورة

مليون جنيه.وأضافت الشركة في   11.42مليون جنيه, بدالً من  10.38لتصبح 

 1.04بيان لبورصة مصر اليوم, أن ذلك يأتي لتجنب الكسور مع إضافة الفارق 

مليون   6.67مليون جنيه بدالً من   7.71مليون جنيه إلى االحتياطي العام ليصبح  

عامة العادية لشركة اإلسكندرية للخدمات  جنيه.وفي وقت سابق وافقت الجمعية ال

مارس الماضي على قائمة   31اإلسكندرية, في  -المركز الطبي الجديد -الطبية

 مليون جنيه توزع نقداً. 11.42, بواقع 2020توزيع األرباح عن عام 

 أشهر  9خالل   %10أرباح "العربية لألدوية" تنمو 

العربية لألدوية والصناعات الكيماوية عن أول  أظهرت المؤشرات المالية لشركة 

بالمائة,  10.12أشهر من العام المالي الجاري, ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  9

على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر, اليوم األحد, أنها 

مليون جنيه خالل الفترة من يوليو   103.39سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ  

مليون جنيه خالل نفس   93.88اية مارس الماضي, مقابل أرباح بلغت حتى نه

الفترة من العام المالي السابق له.وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خالل الثمانية 

مليون جنيه   413.57مليون جنيه بنهاية فبراير, مقابل  422.08أشهر لتسجل 

خالل الستة أشهر   خالل نفس الفترة من العام المالي السابق له.وحققت الشركة

المنتهية في ديسمبر من العام المالي الجاري, صافي ربح بعد الضرائب بلغ 

 45.11مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي, مقابل  58.31

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت مبيعات الشركة  

 271.8مليون جنيه بنهاية ديسمبر, مقابل    291.22خالل الستة أشهر لتصل إلى  

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي. 

 أبريل.. نهاية الحق في األسهم المجانية لـ"المصرية لنظم التعليم"  26

التعليم الحديثة, إنه تقرر توزيع األسهم المجانية بواقع  قالت شركة المصرية لنظم  

سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة, وذلك لحامل ومشتري    0.12

.وأضافت  2021أبريل  26السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم االثنين الموافق 

تباراً الشركة في بيان لبورصة مصر, اليوم, أنه يتم توزيع األسهم المجانية اع

, بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار  2021أبريل  27من يوم الثالثاء 

المساهمين من األصغر إلى األكبر حتى نفاذ الكمية.وأشارت الشركة إلى أنه تقرر 

مليون جنيه,   96.43مليون جنيه إلى    85.66زيادة رأسمال الشركة المصدر من  

ممولة من أرباح العام واألرباح مليون جنيه, على أن تكون الزيادة    10.77بزيادة  

مليون سهم مجاني,  10.77المحتجزة واالحتياطي القانوني, وموزعة على 

وبقيمة اسمية جنيه واحد للسهم, وتوزيع على مساهمي الشركة.يشار إلى أن 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية  2.34الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  4.52لغت ديسمبر الماضي, مقابل أرباح ب 

العام المالي السابق له.وتراجعت إيرادات الشركة خالل الستة أشهر األولى من 

 16.2مليون جنيه بنهاية ديسمبر, مقابل  14.47العام المالي الجاري لتسجل 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي. 

"العالمية لالستثمار" يدعو عموميته للتصديق على زيادة رأس  مجلس إدارة 

 المال 

(, إن مجلس اإلدارة وافق على ICIDقالت شركة العالمية لالستثمار والتنمية )

إفصاح, والذي يتضمن زيادة مجانية لرأس المال بموجب سهم واحد   48نموذج 

من حصة المساهمين جنيهات تمول  5أسهم, وتبلغ القيمة األسمية للسهم  5لكل 

من األرباح المرحلة وأرباح الفترة واالحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن 

.وأضافت الشركة في بيان صادر 2020ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في 

مليون جنيه بدالً  54اليوم األحد, أنه بذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع 

مليون سهم.وأشارت إلى أن ستتم دعوة الجمعية   10.8مليون جنيه بعد  45من 

من النظام    7-6العامة غير العادية لمساهمي الشركة للموافقة على تعديل المادتين  

األساسي للشركة.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح )مالي الشركة األم(  

بل حتى نهاية ديسمبر الماضي, مقا  2020مليون جنيه منذ بداية يناير    2.19بلغ  

.وسجلت حقوق األقلية  2019مليون جنيه أرباحاً خالل العام السابق له  2.61

ألف جنيه, بينما بلغ صافي   6.6ألف جنيه, مقابل خسائر بقيمة    136خسائر بنحو  

مليون جنيه  2.6مليون جنيه مقابل  2.06نحو  2020ربح الفترة العام خالل 

مليون   18.54ماضي لتسجل  .وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام ال2019في  

.كانت القوائم 2019مليون جنيه خالل  7.77جنيه بنهاية ديسمبر, مقابل 

المؤشرات المالية المستقلة للشركة العالمية لالستثمار والتنمية, كشفت عن تحقيق 

حتى نهاية  2020مليون جنيه منذ بداية يناير  2.22الشركة صافي ربح بلغ 

 .2019مليون جنيه أرباحاً خالل العام السابق له  2.4ديسمبر الماضي, مقابل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

العام المالى المقبل الستكمال اإلصالح   %5.4معيط: نستهدف معدل نمو 

 االقتصادى  

أكد الدكتور محمد معيط, وزير المالية, أن أداء االقتصاد المصرى يتحسن على 

مؤشرات األداء المالى للموازنة خالل الفترة من يوليو إلى  النحو الذى انعكس فى 

 25, حيث تم تحقيق فائض أولى 2021/ 2020مارس من العام المالى الحالى 

مليار جنيه, رغم أزمة كورونا التى أثرت على االقتصادات العالمية, وتوفير الدعم  

النتائج اإليجابية   الالزم للقطاعات واألفراد األكثر تضرًرا من الجائحة؛ بما يعكس

لبرنامج اإلصالح االقتصادى التى منحت االقتصاد المصرى قدًرا كبيًرا من 

الصالبة فى مواجهة التحديات, مشيًرا إلى أننا نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى  

خالل العام المالى المقبل؛ الستكمال مسيرة اإلصالح االقتصادى,   %5,4بنسبة 

كتسبات, حسبما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس  والحفاظ على ما تحقق من م

الوزراء.دعا الوزير, فى لقائه وفًدا يابانيًا برئاسة ماتسوناجا هيديكى, المدير العام 

بالوكالة اليابانية للتعاون الدولى »جايكا« لمنطقة الشرق األوسط وأوروبا,  

بجميع المستثمرين حول العالم لالستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمصر 

المجاالت من خالل المشاركة فى تنفيذ المشروعات الكبرى, التى تستهدف إرساء  

دعائم التنمية الشاملة والمستدامة, خاصة فى ظل ما تُتيحه الدولة من حوافز متميزة 

للمستثمرين.أضاف الوزير, أن مصر ترحب بالتعاون مع الجانب اليابانى فى 

الشركات والخبرات اليابانية فى تنفيذ مختلف المجاالت, وتتطلع إلى مشاركة 

المشروعات التنموية الكبرى, الفتًا إلى أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى 

»جايكا« تُعد أحد شركاء التنمية الدوليين, الذين نستهدف تعزيز سبل التعاون 

معهم؛ لالستفادة من الخبرات اليابانية, وتوطينها فى مصر, واإلسهام الفعال فى  

رفع كفاءة العنصر البشرى.أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية بالتعاون مع 

دولة اليابان حريصة على توفير كل مقومات النجاح لتجربة المدارس المصرية  

اليابانية؛ باعتبارها إحدى نماذج التعليم المتطور فى مصر التى تسهم فى تخريج 

جا هيديكى, المدير العام بالوكالة  جيل قادر على اإلبداع واالبتكار.قال ماتسونا

اليابانية للتعاون الدولى »جايكا« لمنطقة الشرق األوسط وأوروبا, إنه لمس تطوًرا  

كبيًرا فى شتى مناحى الحياة بمصر, نتيجة لجهود اإلصالح التى تنفذها الحكومة  

المصرية؛ بما يعكس إصرار الشعب المصرى بقيادته السياسية الحكيمة على  

ى عملية التحديث الشامل للبالد, مشيًدا بمستوى التعاون التنموى القائم المضى ف

بين مصر واليابان.. وأكد تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين المصرى  

اليابانى فى مجال تطوير التعليم, وفقًا ألحدث النظم والخبرات العالمية.حضر  

ليابانية للتعاون الدولى »جايكا« اللقاء يوشيفومى أومورا, مدير مكتب الوكالة ا

بالقاهرة, وميادة مجدى وشينو ماساو, من مكتب »جايكا« بمصر, والسفير حسام 

حسين, مستشار الوزير للعالقات الخارجية, ومى فريد, معاون الوزير للعدالة  

االقتصادية, ونسرين الشين, رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية, ودعاء 

 بأعمال رئيس وحدة العالقات الخارجية بوزارة المالية.  حمدى القائم

 

 

 أشهر  7مليار دوالر زيادة في تحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل  1.7

سجلت تحويالت المصـريين العاملين بالخارج  خالل الفترة يوليو/يناير ارتفاعاً 

وي.وبحسب بيان مليار دوالر , على أساس سن  1.7بزيادة قدرها  %10.6بمعدل 

صادر عن البنك المركزي المصري, اليوم, بلغت تحويالت المصريين العاملين 

 16.3مليار دوالر, مقابل تحويالت بلغت نحو    18.1بالخارج في العام الماضي نحو  

مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق له.وأظهرت البيانات انخفاض طفيف  

مليون دوالر لتسجل نحو    116.8بمقدار    2021يناير    في تلك التحويالت خالل شهر

 (.2020مليار دوالر خالل شهر يناير  2.65مليار دوالر )مقابل نحو  2.54

 مصر.. بدء أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد 

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية 

المشروعات المصري, اجتماعاً مع قيادات جهاز تنمية المشروعات وفروعه  

اإلقليمية بكافة المحافظات لوضع الخطوط العريضة وآليات العمل التي سيقوم جهاز  

صدور الالئحة التنفيذية لقانون  تنمية المشروعات بتطبيقها خالل الفترة المقبلة بعد

.وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم األحد, أنه  2020لعام  152تنمية المشروعات 

للمرة األولى يتم إصدار قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع 

المواطنين والشباب على اإلقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود  

التي تقوم بها الدولة حالياً.وأكدت نيفين جامع, أن القيادة السياسية تعمل على  التنمية

توفير كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع المشروعات الصغيرة من خالل توفير المناخ  

التشريعي المناسب لتحفيز هذا القطاع  للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة االقتصاد  

ت ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم إلقامة  والتنمية ومساعدة أصحاب المشروعا

مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة.وتابعت: "أجهزة الدولة التنفيذية  

حرص على تحقيق القانون تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس  

لية  الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقدم الالئحة التنفيذية للقانون خدمات فع

للمواطنين.وأوضحت نيفين جامع أهمية تعاون الجهاز والتنسيق المستمر مع كافة 

الوزارات والجهات التي شاركت في إصدار هذا القانون حتى يتم التأكد من تفعيل كل 

التيسيرات والحوافز التي نص عليها وتقديمها للمواطنين وأصحاب المشروعات من  

لجميع من هذه الخدمات.وأكدت جامع خالل  خالل آليات بسيطة لضمان استفادة ا

االجتماع, أن الجهاز سيبدأ في تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة في 

إصدار شهادة ألصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع  

وحجم تمويله وكافة بياناته. ووجهت نيفين جامع الدعوة ألصحاب المشروعات  

قدم للحصول على هذه الشهادة من خالل أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر  القائمة للت 

حتى يتمكنوا من االستفادة  www.msmeda.org.egالموقع اإلليكترونى للجهاز 

من الخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.وأكدت نيفين جامع أن حصول أصحاب  

ة الطريق ألصحاب  المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع تعتبر بداي 

المشروعات للتمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها لهم مختلف أجهزة الدولة  

وأنه سيتم خالل الفترة المقبلة اإلعالن عن هذه الخدمات الجديدة فور تطبيقها ودخولها  

حيز التنفيذ سواء لمساعدة أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي 

لقطاع الرسمي أو لالستفادة من التيسيرات الضريبية التي حددها القانون للتحول إلى ا

 ألصحاب المشروعات الصغيرة أو ما جاء فيه من دعم تسويقي وتدريبي.

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

تقرير آفاق االقتصاد للشرق األوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي:  
 2021والتطعيم سيحدد التعافي في  السباق بين الجائحة 

قال تقرير آفاق االقتصاد للشرق األوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي  
إن حزم التحفيز والسياسة التيسيرية خففت آثار الجائحة، وإن التطعيم المبكر  

.هذا وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في  2019بدول الخليج سيعيد النمو لمستويات  
في   %3.7هذا العام، وارتفاع النمو بالقوقاز وآسيا الوسطى  %4نسبة المنطقة ب 

% حتى   4، و توقع أيضا استمرار النشاط في البلدان منخفضة الدخل بـ 2021
تريليون  1.1.وأضاف الصندوق أن الجائحة رفعت حاجة التمويل ب 2022

مليون   490دوالر للعامين القادمين، وأن المنطقة عرفت تدفقات رأسمالية بـ 
دوالر.هذا وقال صندوق االنقد الدولي في تقريره عن آفاق االقتصاد للشرق  
األوسط وآسيا الوسطى إن سحب الدعم من السياسات سيثقل كاهل القطاع  
الخاص، وقد يؤدي إلفالسات وقد يرفع البطالة.ومن جهته أشار الصندوق أت  

المقدم للمنطقة فاق  هو عام صنع السياسات لتسريع التعافي، وأن الدعم  2021
مليار دوالر على شكل تمويل، ويجب التخفيف من مخاطر التمويل لضمان   17

 االستقرار المالي. 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 9,938.00 -0.74% السعودية

 DFMGI 2,585.00 0.10% دبي

 ADI 6,071.00 0.02% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,975.07 -0.11% الكويت 

 BSEX 1,460.39 0.42% البحرين

 GENERAL 10,539.00 -0.24% قطر 

 MASI 11,580.00 0.20% المغرب 

 TUN20 7,166.00 -0.43% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 33,710.00 -0.27% أمريكا 

 S&P 500  4,128.80 0.77% أمريكا 

 NASDAQ 13,900.19 0.51% أمريكا 

 FTSE 100  6,916.00 -0.38% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29,538.73 -0.77% اليابان

 %0.08- 1,741.63 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %0.43- 62.68 البرميل  خام برنت )دوالر(

  %0.42- 59.07 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. %22.6 4.05 احتفاظ  1،959.72 3.30 كيما  – الصناعات الكيماوية المصرية 

 .غ.م غ.م. غ.م. غ.م. %75.8 16.86 شراء  5،209.91 9.59 شركة حديد عز 

 1.2 1.3 19.4 11.4 %17.2- 9.60 احتفاظ  362.07 11.60 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2،888.77 2.70 ميديكالشركة سبيد 
قيد 

 المراجعة 

قيد 

 المراجعة 
-- 41.1 45.2 7.0 9.7 

 0.5 0.5 6.2 4.3 %41.8 10.69 شراء  5،014.91 7.54 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 15/04/2021 14/04/2021 أسهم اصلية 10مجاني لكل سهم  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 
 12/04/2021 07/04/2021 جنيه مصرى للسهم 57.5849 الشبه المصرية 

 13/04/2021 08/04/2021 جنيه مصرى للسهم  8.6747 االسفنج المصرية

 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

A.T.LEASE 22/04/2021 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

 22/04/2021 19/04/2021 جنيه للسهم  0.200 دومتى-الصناعات الغذائية العربية

 25/04/2021 20/04/2021 جنيه للسهم  0.100 بالم هيلز للتعمير 

 27/04/2021 22/04/2021 للسهم جنيه  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 النساجون الشرقيون للسجاد 

 28/04/2021 25/04/2021 جنيه للسهم  2.000 السعودية المصرية لالستثمار والتمويل 

 28/04/2021 25/04/2021 جنيه للسهم 3.50 موبكو  -مصر إلنتاج األسمدة 

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

 

 الجمعيات العمومية =

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

12/04/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية

غير و عادية

 عادية

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

 محافظة الجيزة 

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

 السادس من أكتوبر – الحى المتميز  – المركزى 

 المهندس للتأمين 15/04/2021
غير و عادية

 عادية
 الدقى   –ميدان المساحة  3للشركة بقاعة االجتماعات بمبنى المركز الرئيسى 

 بنك البركة مصر 15/04/2021
  –المنطقة المركزية   –شارع التسعين الجنوبى  29المقر الرئيسى للبنك الكائن فى  عادية

 القاهرة الجديدة  –القطاع االول التجمع الخامس  



 

 

 ( 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 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 55.15 0.13 -6.84 257,215 14,156,825 70.25 54.00 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 36.71 8.13 9.09 1,320,060 47,685,964 41.31 6.94 7.67% فوري  

 EAST 11.74 1.43- -10.38 20,805 243,707 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.10 1.16- 8.24 213,110 235,707 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.95 2.50 1.21 34,648 699,643 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

المجموعه الماليه هيرمس 
 القابضه 

HRHO 14.57 1.18 1.18 480,699 6,983,526 16.10 9.92 4.05% 

 TMGH 6.00 1.01 -7.69 349,517 2,096,259 7.72 4.92 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 ELEC 0.46 6.48 -83.63 7,672,816 3,453,296 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.70 0.86 1.29 44,262 212,377 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا 

 ISPH 4.20 2.44 -16.67 2,706,448 11,213,586 9.26 4.02 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.40 0.18- -5.00 177,439 2,021,657 14.80 9.50 2.03% المصرية لالتصاالت 

 MNHD 3.81 1.06 0.53 1,599,585 6,090,399 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.50 0.40 -22.55 248,366 5,556,128 30.45 22.20 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر 

 OCDI 16.00 0.88 8.11 242,300 3,876,901 17.40 8.55 1.68% سوديك 

 SKPC 10.10 2.54 9.43 103,807 1,049,625 11.67 5.40 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي 

 CICH 3.49 2.35 -11.65 348,628 1,193,219 4.94 2.84 1.37% سى اى كابيتال القابضة  

 ORWE 7.54 1.34 10.88 989,963 7,475,493 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد 

 EFID 8.20 0.49 -7.87 46,550 381,729 11.35 8.00 1.19% للصناعات الغذائيةايديتا 

 HELI 4.79 0.84 -21.22 1,253,593 5,973,527 7.59 3.77 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.65 2.81 19.06 2,157,589 3,517,022 1.83 1.05 1.14% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 4.08 3.55 2.51 1,946,568 7,855,741 6.10 3.08 1.10% بايونيرز القابضة  

 AMOC 2.56 2.40 -18.21 1,177,655 2,999,329 3.52 2.10 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.59 3.90 -10.04 633,375 6,013,958 12.30 5.30 1.01% حديد عز 

 CCAP 1.20 4.71 -16.38 5,777,239 6,803,679 1.78 1.10 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.44 3.85 19.65 2,731,653 25,716,820 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب  

 AUTO 3.82 9.77 15.76 1,431,687 5,406,356 4.24 1.48 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.35 2.88 10.77 121,700 641,131 6.23 2.53 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر 

 OIH 0.28 4.09 100.63 60,321,667 16,621,710 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه 

 %0.50 0.26 0.44 22,866,526 74,178,073 .غ.م OFH 0.32 5.35 أوراسكوم المالية القابضة 

 EMFD 2.36 2.16 0.43 2,614,975 6,092,094 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.29 4.42 12.65- 235,145 2,876,712 17.49 7.92 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

وراق المالية المذكورةب توصية التقريرذا يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
أ
و بيع اال

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

نها موثوق فيها في وقت نشر 
أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

ية مسؤولية قان
أ
راء الواردة في 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
هذا التقرير ونية ا

 دون إشعار مسبق. 

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

شكا 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

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

و إعادة إنتاجه من
أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

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

أ
 قبل ا

وراق
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
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 
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