
 

 

 

  

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %3.64- %0.55 10,450.09 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %9.22- %1.56 2,029.26 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %8.17- %1.75 1,969.81 70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %6.02- %1.48 2,911.35 100ا

 ▼ %17.92 %0.79- 1,236.00 مؤشر النيل 

 عناوين االخبار 

ليكس سكان  ▪
 
دارة فروع معامل ا سكندريةسبيد ميديكال توقع عقد ا   بال 

ورا ديفلوبرز"  ▪
 
 المصرية لالتصالت توقع بروتوكول تعاون مع "ا

لى الربحية خالل  ▪ موك" تتحول ا 
 
شهر.. والشركة توضح السبب   9"ا

 
 ا

شهر  9"شيني" تتحول للربحية في  ▪
 
 ا

هرام للطباعة تتحول للخسائر خالل  ▪
 
 2020ال

رباح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ترتفع  ▪
 
شهر  6خالل   %26ا

 
 ا

نظمة جديدة للدفع الرقمي خالل  ▪
 
 2021المركزي المصري يطلق ا

ك ثر من  ▪
 
لى ا  مليون طن  2.2وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية ا 

نفاق على الصحة و  %15.5المالية :  ▪ على برامج الحماية  %17.1زيادة في ال 
 الجتماعية 

فريقي..ومصر ت ▪
 
زمة سد النهضة..روسيا:ل بدَّ من حل ا

 
ؤكد تعثره بسبب التعنت  ا

ثيوبي   ال 

سعار النفط ترتفع ل    ▪
 
رامكو السعودية   63.70ا

 
ت ا

 
 دولًرا للبرميل بعد استهداف منشا

قوى من المتوقع في فبراير  ▪
 
 مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ا

لمانية يرفع توقعاته لنمو الصادرات في  ▪
 
 2021اتحاد الصناعات ال

 

 المستثمرين )مليون جنيه( صافي تعامالت   

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 130 73 5 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة

 سبيد ميديكال توقع عقد إدارة فروع معامل أليكس سكان باإلسكندرية 

(، إنها وقعت عقد إدارة فروع معامل أليكس  SPMDسبيد ميديكال )قالت شركة  
سكان الثالثة باإلسكندرية.وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم االثنين، أن 

في العمالء الكاش،    %70معامل سبيد ستقوم باإلدارة بنظام مشاركة اإليراد بنسبة  
والمواد والموارد  في عمالء التعاقدات وتكون ملتزمة بمصاريف التشغيل    %80و

البشرية.وأوضحت أن شركة أليس سكان ستكون مسؤولة عن الخدمات من  
كهرباء ومياة، وتتوقع اإلدارة أن تلك الفروع ستساهم في زيادة إيراد معامل سبيد  

من العام  %5للمعامل خالل العام الجاري لتزداد بعد ذلك إلى  %3.5بنسبة 
مليون جنيه خالل    79.2ت صافي ربح بلغ  المقبل.يشار إلى أن سبيد ميديكال سجل

، مع األخذ في  2019مليون جنيه خالل  17.09، مقابل أرباح بلغت 2020
االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي لتصل إلى  

مليون جنيه خالل   83.89مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  173.88
ير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل  .وعلى صعيد القوائم غ2019
 . 2019مليون جنيه خالل    17.09مليون جنيه، مقابل    79.2لتسجل نحو    2020

 المصرية لالتصاالت توقع بروتوكول تعاون مع "أورا ديفلوبرز" 

وقعت الشركة المصرية لالتصاالت، بروتوكول تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز  
الت وتقديم خدمات االتصاالت المتكاملة بمشروعاتها لتوصيل شبكات االتصا

العقارية.وأوضح بيان للمصرية لالتصاالت صادر اليوم، أنه بموجب  
البروتوكول، تقوم الشركة بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات االتصاالت بأحدث  
التقنيات المتطورة للمشروعات العقارية المملوكة والتابعة ألورا ديفلوبرز، من  

(،  FTTHقنية توصيل كابالت األلياف الضوئية إلى الوحدات السكنية )خالل ت 
وكذلك تقديم خدمات االتصاالت المتكاملة داخل هذه المشروعات.ووقع االتفاقية  
كل من عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية لالتصاالت،  

دارة شركة أورا  ونجيب ساويرس الرئيس التنفيذي ألورا العالمية ورئيس مجلس إ
ديفيلوبرز.ويشمل بروتوكول التعاون كذلك منح المصرية لالتصاالت حزمة من  
حقوق الرعاية الدعائية واإلعالنية والتسويقية داخل المشروعات العقارية التابعة  
لشركة أورا ديفلوبرز، وظهور المصرية لالتصاالت وشركاتها التابعة كراعي  

واإلنترنت لجميع األحداث الكبرى  رسمي وحصري في مجال االتصاالت 
والمهرجانات التي سيتم إقامتها داخل هذه المشروعات العقارية.وكانت "أورا  
ديفولوبرز" بدأت مشروعاتها في الشيخ زايد منذ سنتين بإطالق حديقة زايد  

أفدنة، والذي يحتوي على    10الترفيهية بجانب مجمع زايد الرياضي على مساحة  
وطرح مشروعها السكني الجديد في مدينة القاهرة الجديدة    رياضات،   6أكثر من  

ليصبح أحدث مشروعاتها.من جهته، أكد عادل حامد العضو المنتدب والرئيس  
التنفيذي للمصرية لالتصاالت، أن شركته ستواصل توفير هذه الخدمات المتطورة  
للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا  

تصاالت في العالم.فيما أوضح هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا  اال
ديفلوبرز مصر، أن البروتوكول يتضمن العديد من المميزات التي ستعود بالنفع 
على كلتا الشركتين، منوهاً بأن المصرية لالتصاالت ستحصل على حقوق رعاية  

 لمقبلة. للكثير من األحداث الترفيهية الضخمة في الفترة ا

 أشهر.. والشركة توضح السبب  9"أموك" تتحول إلى الربحية خالل  

أموك، خالل أول   -كشفت المؤشرات المالية لشركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية 

أشهر من العام المالي الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على  9

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، أنها 

ن يوليو حتى نهاية مليون جنيه خالل الفترة م 103.31سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  152.48مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 

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

  14.00   3.99  جلوبال تيلكوم

  13.79   158.96  فودافون

  13.57   1.13  عتاقة
  10.00   2.16  بلتون المالية القابضة

  9.99   0.76  العبوات الطبية

 

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

 -22.22   0.14  الخليج لالستثمارات العربية

 -18.05   7.40  يوتوبيا

 -12.32   19.00  أورانج

 -9.90   6.37  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -9.47   6.31  روبكس

 

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

  54.80   180،610،432  البنك التجاري الدولي

  36.51   100،468،656  فوري

  1.35   57،354،812  دايس

  46.00   49،325،112  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

  18.80   47،545،792  المصرية العقارية المجموعة 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.32   71،290،296  اوراسكوم المالية القابضة

  0.28   61،216،155  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.46   49،113،343  أطلس 

  0.74   44،604،857  ليفت سالب مصر

  1.35   44،101،025  دايس

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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العام المالي الماضي.وتراجعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتصل إلى  

مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام  7.8مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل  7.1

ة تحولها للربحية إلى تفعيل التعاون مع الهيئة المالي السابق له.وأرجعت الشرك 

المصرية العامة للبترول في تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط، وكذلك إلى 

 19قيام الشركة باستحداث طرق خلط جديدة أدت إلى خفض تكلفة التغذية بنسبة 

مليار  6.6مليار جنيه إلى  7.9بالمائة عن الفترة المناظرة، حيث انخفضت من 

بالمائة عن   9جنيه.وقالت إن ذلك جاء بالرغم من انخفاض قيمة المبيعات بحوالي  

الفترة المناظرة نظراً النخفاض متوسط سعر بيع الطن من منتجات الشركة من  

دوالراً للطن، وذلك على الرغم من زيادة  368دوالراً للطن إلى نحو  443نحو 

ألف طن.كما تضمنت أسباب   46كمية مبيعات الشركة خالل تلك الفترة بمقدار 

أرباحها خالل التسعة أشهر إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في اآلونة  

األخيرة، وزيادة الطلب على منتجات الشركة من الزيوت والشموع، ما أدى إلى 

زيادة قدرة الشركة على تصريف مخزونها، مشيرة إلى انخفاض العوائد على 

مليون جنيه )وهي إيرادات غير  18إلى  مليون جنيه 179الودائع من 

عادية(.وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة من 

الخسائر إلى الربحية خالل التسعة أشهر األولى من العام المالي الجاري لتسجل  

مليون جنيه خالل   217.35مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة  37.26فائض بلغ 

رة من العام المالي الماضي.  يشار أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ نفس الفت 

 108.43مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل    42.56

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي السابق له.وتراجعت مبيعات 

 5.42نهاية ديسمبر، مقابل مليار جنيه ب  4.25الشركة خالل الستة أشهر لتسجل 

مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وعن القوائم المستقلة، 

مليون جنيه بنهاية   84.4تحولت الشركة خالل النصف األول إلى الخسائر لتسجل  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي   68.96ديسمبر، مقابل أرباح بلغت  

الشركة خسائرها النصفية إلى انخفاض صافي المبيعات اثر  الماضي.وأرجعت 

انخفاض األسعار العالمية عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وإلى تكاليف 

بالمائة  91المبيعات وانخفاض إيرادات أخرى عن الفترة المناظرة بنسبة 

 النخفاض إيرادات الفوائد الدائنة. 

 أشهر  6خالل   %26لوجيا ترتفع  أرباح قناة السويس لتوطين التكنو 

(، SCTSكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا )

( ارتفاع 2021فبراير  -2020عن النصف األول من عامها المالي )سبتمبر 

بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة    26.39أرباحها بعد الضرائب بنسبة  

ليوم االثنين، أنها حققت صافي ربح منذ بداية سبتمبر في بيان لبورصة مصر، ا

مليون جنيه حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة  389.99بقيمة  2020

مليون جنيه خالل نفس الفترة من عامها المالي الماضي.وارتفعت   308.549بـ

مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو    689.239إيرادات الشركة إلى  

.يشار إلى أن الشركة حققت  2020مليون جنيه بنهاية فبراير  622.467

(، 2020نوفمبر  -2020مليون جنيه بنهاية الفترة المالية )سبتمبر  237.93

، مع األخذ في االعتبار 2019مليون جنيه بنهاية نوفمبر  183.36مقارنة بنحو 

هاية نوفمبر  مليون جنيه بن  390.35حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة إلى 

 .2019مليون جنيه بنهاية نوفمبر  351.47، مقارنة بنحو 2020

 

 

 

 

 أشهر 9"شيني" تتحول للربحية في  

 9أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خالل الـ

تحولها للربحية على أساس   2021-2020أشهر األولى من العام المالي 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت خالل الفترة 

مليون جنيه مقابل خسائر بلغت  5.1أرباحاً بلغت  2021من يوليو إلى مارس 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وقد حققت   33.002

منتهية في مارس  مليون جنيه خالل الفترة ال 6.38الشركة مجمل ربح قدره 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي   4.21الماضي مقابل أرباحاً بقيمة  

الماضي.وأشارت الشركة إلى أنها تسعى لتعظيم نتائج النشاط وتعظيم الربح 

وزيادته وذلك بالتركيز على المنتجات ذات العائد المرتفع الربحية وخاصة منتج 

هر عن طريق تحسن نتائج أعمال النشاط.وذكرت  السيراميك والذي بدأ يظ

الشركة أنه تم تقديم خطة إلعادة هيكلة الشركة وإصالح مسارها للشركة القابضة  

بعد اعتمادها من المجلس في ديسمبر الماضي وما زالت تحت الدراسة من قبل 

مليون جنيه في   30.55القابضة.يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 

مليون  19.12، مقابل خسائر بقيمة 2021هر المنتهية في فبراير الثمانية أش

جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وعزت الشركة الخسارة إلى  

انخفاض حجم المبيعات التي تأثرت بحالة األسواق، إضافة إلى االستمرار في  

خسائر   بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخالف مصنع البورسلين الذي يحقق 

 طبقاً للمتوقع لتقادم اآلالت والمعدات.

 2020األهرام للطباعة تتحول للخسائر خالل  

(، تحولها  EPPKأظهرت القوائم المالية لشركة األهرام للطباعة والتغليف )

، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان صادر  2020للخسائر خالل عام 

 2.9ر خالل العام الماضي بقيمة اليوم االثنين، أن الشركة حققت صافي خسائ 

.وارتفع 2019مليون جنيه خالل عام  2.1مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 

مليون جنيه، مقارنة  60.46صافي المبيعات خالل العام الماضي ليسجل 

مليون جنيه خالل العام المنصرم له.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي    89.91بـ

ذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل ألف جنيه من  343.42ربح بلغ 

ألف جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام السابق له.وتراجع صافي   798.73

مليون جنيه بنهاية سبتمبر،   51.04اإليرادات والمبيعات خالل التسعة أشهر إلى  

 .2019مليون جنيه خالل نفس الفترة من  68.35مقابل 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 2021المركزي المصري يطلق أنظمة جديدة للدفع الرقمي خالل  

يعتزم البنك المركزي المصري إطالق برنامج متكامل للدفع الفوري، بعد استكمال 

القواعد الالزمة، وكذلك نظام جديد لنقاط البيع باستخدام الهواتف الذكية خالل  

صرح به نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا.وقال  العام الحالي، بحسب ما  

أبوالنجا على هامش لقاء افتراضي نظمته الجمعية المصرية البريطانية لألعمال 

عبر اإلنترنت تحت عنوان "عالم جديد شجاع: رقمنة النظام البنكي"، إن الخطوة  

اع البنكي الجديدة تأتي ضمن استراتيجية المركزي لتسريع التحول الرقمي للقط

 ودعم االستثمار في التكنولوجيا المالية.

 العمالت المشفرة 

وأوضح أبوالنجا أن ما دفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي لتكرار 

، هو ما  2018التحذير من تداول العمالت المشفرة، بعد تحذير سابق في مطلع 

ونها جيداً، مشيراً يرتبط بها من مخاطر، والتي يبدو أن بعض المستثمرين ال يدرك

إلى أن العمالت المشفرة ال تصدرها البنوك المركزية أو أي جهة منظمة للسوق، 

كما أنها غير مرتبطة بأصول حقيقية، فضالً عن سرية مستخدميها.ويأتي ذلك على 

الرغم من تزايد االستثمارات المؤسسية في العمالت المشفرة مؤخراً، حيث  

مليار دوالر في عملة البيتكوين في    1.5الكهربية    استثمرت شركة تسال للسيارات

فبراير، كما أعلن المدير التنفيذي، رجل األعمال والملياردير الشهير إيلون ماسك، 

عن إمكانية الدفع باستخدام البيتكوين عند شراء سيارات الشركة.ولفت نائب  

ت المحافظ إلى عدم تجاهل المركزي المصري تقنية "بلوك تشين" أو العمال

المشفرة حيث يتابعها عن كثب ويوظف المواهب الشابة القادرة على دراستها  

وكيفية التعامل معها على الوجه األمثل. مؤكًدا أن البنك المركزي ال يتخذ موقفاً  

مضاداً من التكنولوجيا مع تبنيه ألحدث التقنيات، ولكن يتحمل مسؤولية التوعية 

ة مع وضوح ما تتسبب فيه من خسائر  بآثارها ومخاطرها كجهة تنظيمية، خاص

 لبعض المستخدمين.

 تعويم الجنيه

وفي إجابة على سؤال حول ما إذا كان الجنيه قد يشهد انخفاضاً قريباً، قال أبوالنجا 

إن البنك المركزي ال يتحكم في تحركات العملة المحلية منذ قرار تحرير سعر 

النقدية، مشيراً إلى أن سعر وتحديد إطار السياسة    2016الصرف الصادر في عام  

الصرف يعتمد على آليات العرض والطلب.وأكد أبوالنجا أن الوضع الحالي أفضل  

، مع توافر سيولة دوالرية قد تكون األعلى على 2016كثيًرا مما كان عليه في 

مليار   40اإلطالق، بجانب تجاوز االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لمستوى  

لى أن المركزي ال يركز على سعر الصرف بقدر ما ينشغل دوالر، كما لفت إ

بتوفر السيولة الالزمة من النقد األجنبي.وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى  

أن من راهن على تراجع الجنيه المصري خالل العام الماضي واتجه لالحتفاظ  

عر  بالدوالر األمريكي تعرض للخسارة، حيث حدث العكس تماًما مع ارتفاع س

صرف الجنيه أمام الدوالر، مؤكًدا أن ذلك تكرر خالل األعوام األربعة أو الخمسة  

الماضية، مع األخذ في االعتبار االنخفاض الشديد لمستوى الفائدة على الدوالر،  

في حين يحقق االستثمار في الجنيه المصري عوائد ملحوظة على المدى المتوسط  

اجع معدل التضخم.وتجدر اإلشارة إلى أن والبعيد مع ارتفاع معدل الفائدة وتر

معدل الفائدة الحقيقي في مصر، والذي يتضمن احتساب التضخم، يعد األعلى في  

 العالم حاليًا.

 التعامل مع أزمة كورونا 

وأضاف أبو النجا أن االقتصاد المصري واجه أزمة وباء كورونا بفضل التوازن 

خالل تلك الفترة.وعلى الرغم من الشديد الذي حققته الحكومة والبنك المركزي 

 

 مليون طن  2.2وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصالح األراضي، عن ارتفاع حجم  

مليون طن حتى اآلن بزيادة نحو  2.2الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 

عن نفس الفترة من العام الماضي.وقال القصير في بيان صادر اليوم االثنين،  10%

إنه تلقى تقريراً من أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، أشار فيه إلى ن الصادرات  

مليون طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات   2.209بلغت 

هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، الزراعية عن 

فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات  

ألف  400.59مليون طن، باإلضافة إلى تصدير  1.235الزراعية من الموالح بلغ 

لموالح، بينما تم طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد ا

ألف طن بنجر علف، محتالً المركز الثالث في الصادرات.واحتل   82.149تصدير 

طناً، في حين  11ألفاً و 46البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 

طناً.وذكر أن   534ألفاً و  17احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي  

الف   17.13طا احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت  صادرات مصر من البطا

 11.215طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 

ألف طن.بينما حصلت   9.773الف طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 

ن،  ألف ط 6.374الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 

 6.229بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 

أطنان، وحصلت    3409ألف طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي  

طناً.يشار إلى أن األسواق اليابانية  296المانجو على المركز األخير بإجمالي 

ي بعد مفاوضات طويلة قامت بها استقبلت األسبوع الماضي أول شحنة برتقال مصر

وزارة الزراعة متمثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية 

الشديدة، األمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو  

 معظم أسواق العالم. 

امج الحماية  على بر  %17.1زيادة في اإلنفاق على الصحة و  %15.5المالية : 

 االجتماعية 

كشف وزير المالية دكتور محمد معيط إن األشهر التسعة األولى من العام المالي 

، شهدت زيادة في اإلنفاق على كافة البنود التي تمس 2021 – 2020الحالي 

، %15.5، وعلى الصحة بـ  %17.1المواطنين، وأبرزها برامج الحماية االجتماعية بـ  

خالل األشهر التسعة األولى  بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي.وذلك مقارنة 

مليار جنيه على برامج الحماية    388.5وقال إنه تم إنفاق  من العام المالي الجاري

، 2021-2020االجتماعية، خالل الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالي  

يه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو  مليار جن  45.7، و%17.1بمعدل نمو سنوى 

مليار جنيه لمعاش الضمان االجتماعى وتكافل وكرامة   12.9، و %23.8سنوى 

.وأشار إلى ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة  %7.3بمعدل نمو سنوى 

مليار جنيه، حيث ارتفعت   163.7لتصل    %45لتمويل االستثمارات الحكومية بنسبة  

 %29مليار جنيه بزيادة  115لممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو االستثمارات ا

عن المحقق خالل نفس الفترة من العام السابق.وسجل إجمالي اإلنفاق على الصحة  

، منها: %15.5مليار جنيه، بنمو سنوي    68.3أشهر من العام المالي بلغ    9خالل أول  

  13.4، و %18.6نمو سنوى  مليار جنيه ألجور وتعويضات العاملين بمعدل 34.1

، وفقا للوزير بتقرير المؤشرات  %53.2مليار جنيه لالستثمارات، بمعدل نمو سنوى  

أشهر من العام الحالي.وأوضح أن إجمالى اإلنفاق على   9المالية للموازنة خالل أول  

مليار  83منها  %10.1مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 113.2قطاع التعليم أيضا بلغ 

مليار جنيه   20.3، و%10.3جور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوى جنيه أل

.وأشار إلى أن مخصصات رد أعباء ومساندة %16.5لالستثمارات بمعدل نمو سنوى  

، على النحو الذى يُسهم  %19مليار جنيه بمعدل نمو سنوى  3.2الصادرات سجلت 



 

 

تأثر قطاع السياحة، أحد أهم مصادر العملة األجنبية في مصر، بفرض القيود على 

حركة السفر ورحالت الطيران عالمياً، فإن تحويالت المصريين في الخارج  

مليار دوالر في عام واحد، بحسب ما قال أبوالنجا، وهو ما   3سجلت زيادة قدرها  

 ل من األثر السلبي لتراجع عائدات السياحة. ساهم في التقلي 

أزمة سد النهضة..روسيا:ال بدَّ من حل أفريقي..ومصر تؤكد تعثره بسبب التعنت  

 اإلثيوبي 

سنوات   10قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن بالده سعت خالل الـ

إلى الوصول لحل في قضية السد اإلثيوبي عبر التفاوض.وأضاف شكري، في  

مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي الفروف اليوم االثنين: "لقد بذلنا جهوداً  

كبيرة في التفاوض وأبدينا مرونة في قضية السد اإلثيوبي، شريطة مراعاة مصالح 

دولتي المصب )مصر والسودان( وكذلك إثيوبيا، لكن مع مراعاة عدم اإلضرار  

وضح شكري، أن اإلجراءات  بالدوتين او االنتقاص من حصتهما المائية".وأ

األحادية ال يمكن أن تؤدي إلى حلول لألزمة أو االستمرار في المفاوضات: "مصر  

لديها إرادة سياسية للتوصل لحلول".وأشار وزير الخارجية المصري، إلي أن  

مصر تعول على الدور الروسي بما لموسكو من عالقات مؤثرة مع الدول الثالث، 

لعدم اتخاذ إجراءات أحادية.من جانبه، قال سيرجي  والعمل على حث إثيوبيا 

الفروف وزير الخارجية الروسي، إن بالده معنية بحل هذه القضية عبر توافق  

بين الدول الثالث، مطالباً الدول األخرى بخلق ظروف مواتية لحل القضية،  

أن موضحاً أن موسكو اقترحت حلوالً تقنية وفنية وتم نقلها للدول الثالث، مضيفاً 

الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي كانا وسيطين في األزمة.وشدد الفروف، على  

أن أهمية أن يقوم االتحاد األفريقي بدوره في هذا المسار ألنها "مسألة أفريقية"،  

وروسيا تعتقد أنه ال بُدَّ من حل أفريقي لهذه األزمة. ورفضت كل من مصر 

آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة  والسودان، مقترحاً إثيوبياً لتشكيل  

الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنتها إثيوبيا، والمقرر تنفيذها خالل موسم  

األمطار المقبل في صيف العام الجاري، بحسب بيانين منفصلين لوزارتي الري 

المصرية والسودانية. وقالت القاهرة والخرطوم، في بيانات صحفية السبت  

 لماضي، إنهما تسعيان إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن عمليات ملء السد. ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادة اإلنتاجية، وتعزيز  فى توفير السيولة المالية للشركات المصدرة؛ بما يضمن زي 

 قدراتنا التنافسية فى األسواق العالمية. 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

دوالًرا للبرميل بعد استهداف منشآت أرامكو   63.70أسعار النفط ترتفع لـ 
 السعودية  

 63.70ارتفعت أسعار النفط، اليوم اإلثنين، وسجلت أسعار خام برنت نحو 
 59.95للبرميل، في حين سجل سعر نفط غرب تكساس األمريكي نحو دوالًرا 

دوالُرا للبرميل، هكذا نشرت أموال الغد.وارتفعت األسعار بشكل مفاجئ بعد  
التراجعات التي حدثت مع بداية جلسة التداوالت، وذلك عقب إعالن جماعة  

لتي  “أنصار هللا” الحوثية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في السعودية، وا
استهدفت منشآت لشركة النفط السعودية “أرامكو”.وغيرت أسعار النفط اتجاهها  
بعد اإلعالن عن الهجوم، حيث كانت في المنطقة الحمراء في التعامالت 
الصباحية.وصعد الخام األمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة تتجاوز الـ  

دوالًرا   63.19لى إ %0.40، فيما ارتفع خام “برنت” بنسبة تتجاوز الـ 0.25%
للبرميل.والتزال تأثيرات كورونا تلقي بظاللها على سوق النفط العالمي، وبالرغم  
من أن عدد ممن تلقوا اللقاح بجرعتيه في الواليات المتحدة وأوروبا إال أن  
التخوفات من تداعيات جائحة كورونا التزال تؤثر على سوق النفط العالمي  

كورونا في بعض المناطق من آسيا.ويتعرض  خاصة في ظل تنامي اإلصابات ب 
النفط لضغوط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف  
بمجموعة أوبك+، زيادة اإلمدادات مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليووأغلقت  
أسعار النفط األسبوع الماضي على تراجع، وبلغت خسائرها نحو اثنين بالمئة  

في   19-سبوع في ظل زيادات لإلنتاج وتجدد إغالقات مكافحة كوفيد خالل األ
بعض الدول، مما ألقى بظالله على حالة التفاؤل حيال تعافي الطلب على  
الوقود.وأبرمت شركة النفط العمالقة أرامكو السعودية، الجمعة الماضية صفقة  

يوم  مليار دوالر بخصوص أصول لخطوط أنابيبها مع كونسورت  12.4قيمتها 
بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز. وتلك أول صفقة كبيرة للشركة  

عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية   2019السعودية منذ إدراجها أواخر 
مليار دوالر في أضخم طرح عام أولي في العالم.وتظهر   29.4فيها مقابل 

لكبح ارتفاع  مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام في أجزاء من العالم
اإلصابات بفيروس كورونا والمشكالت الخاصة بالتطعيمات ربما تغير صورة  
الطلب على النفط.وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى أكسي  

دوالرا في    70دوالرا و  60إنه من المتوقع أن ُتتداول أسعار النفط في نطاق بين  
 لك العوامل. الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون ت 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 9،908.00 -0.31% السعودية

 DFMGI 2،589.00 0.11% دبي

 ADI 6،077.00 -0.24% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،958.04 -0.40% الكويت 

 BSEX 1،462.57 0.39% البحرين

 GENERAL 10،501.00 -0.59% قطر 

 MASI 11،617.00 0.32% المغرب 

 TUN20 7،138.00 -0.38% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 33،759.00 0.04% أمريكا 

 S&P 500  4،127.99 -0.02% أمريكا 

 NASDAQ 13،850.00 -0.36% أمريكا 

 FTSE 100  6،889.00 -0.39% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29،751.61 0.72% اليابان

 %0.36- 1،726.24 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %0.58 63.65 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.55 60.03 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 2021اتحاد الصناعات األلمانية يرفع توقعاته لنمو الصادرات في 

اتحاد الصناعات األلمانية )بي.دي.آي( اليوم االثنين من توقعاته لنمو  رفع  
بالمئة من ستة بالمئة معلال ذلك بزيادة الطلب من   8.5الصادرات هذا العام إلى 

الواليات المتحدة والصين، وفق ما نشرته حابي.لكن االتحاد خفض في ذات الوقت  
بالمئة في ظل إجراءات    3.5ة بدال من  توقعه لنمو االقتصاد األلماني إلى ثالثة بالمئ 

العزل العام السارية حاليا في أكبر اقتصاد في أوروبا.وذكر االتحاد أن توقعه يفترض  
أن اإلجراءات المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد سُترفع إلى حد كبير  

د  بحلول بداية الخريف وأن عمليات قطاع الصناعات التحويلية لن تشهد أي قيو
 مجددا. 

 

 مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو أقوى من المتوقع في فبراير 

كشفت بيانات أن مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع بمنطقة اليورو في فبراير، إذ   
في ذلك الشهر قبل أن تعود   19-خففت بعض الدول قيود مكافحة جائحة كوفيد 

إحصاءات االتحاد  لتشديدها في مارس، وفق ما نشرته حابي.وقال مكتب 
األوروبي يوروستات، إن مبيعات التجزئة في التسع عشرة دولة التي تستخدم  

على  %2.9عن الشهر السابق في فبراير لكنها هبطت  %13اليورو ارتفعت 
على  %1.5أساس سنوي.وكان استطالع رأي أجرته رويترز قد توقع زيادة 

 على أساس سنوي.  % 5.4أساس شهري وتراجعا نسبته 

 

 

 

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

 المستهدف 

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.7 0.8 غ.م. غ.م. %19.0 4.05 احتفاظ  2،019.10 3.40 كيما  – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %69.1 16.86 شراء  5،416.35 9.97 شركة حديد عز 

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

 9.3 6.7 43.3 39.4 -- قيد المراجعة قيد المراجعة 2،771.08 2.59 ميديكالشركة سبيد 
 0.5 0.5 6.1 4.3 %42.5 10.69 شراء  4،988.30 7.50 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

 27/04/2021 26/04/2021 سهم مجاني لكل سهم اصلى 0.1257994909 المصرية لنظم التعليم الحديثة

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

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

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 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  )ايجيترانس( المصرية لخدمات النقل 

 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 0.50القسط الثانى باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية =

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 المهندس للتأمين 15/04/2021
غير و عادية

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

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

 القاهرة الجديدة  –القطاع االول التجمع الخامس  

 شركة مستشفي كليوباترا 15/04/2021
غير و عادية

 عادية
 التصويت االلكترونىعن طريق الكونفرنس كول و  

 عبر تقنية االتصال و التصويت عن بعد عادية مينا لالستثمار السياحي والعقاري  15/04/2021

 القاهرة  – رملة بوالق   –كورنيش النيل 2005 –بفندق فيرمونت ابراج نايل سيتى  غير عادية نايل سيتي لالستثمار 15/04/2021

 ( 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 54.80 0.44- -7.43 3,270,884 180,610,432 70.25 54.00 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 36.51 1.08 8.50 2,704,637 100,468,656 41.31 6.94 7.67% فوري  

 EAST 11.70 0.09- -10.69 3,241,708 37,847,776 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.11 0.36 8.82 130,528 145,688 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.35 0.79 -1.69 4,740 97,214 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 14.70 1.17 2.08 365,477 5,305,093 16.10 9.92 4.05% 

 TMGH 5.99 0.17- -7.85 822,547 4,934,379 7.72 4.92 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 ELEC 0.45 0.00 -83.99 4,057,319 1,828,549 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.75 1.04- 2.37 1,922,143 9,134,785 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا 

 ISPH 4.15 0.24 -17.66 2,161,354 8,975,477 9.26 4.02 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.30 0.79- -5.83 1,221,600 13,805,546 14.80 9.50 2.03% المصرية لالتصاالت 

 MNHD 3.79 0.52- - 2,080,990 7,940,008 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.30 0.31- -23.24 68,493 1,537,100 30.45 22.20 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر 

 OCDI 16.45 2.81 11.15 233,816 3,764,036 17.40 8.55 1.68% سوديك 

 SKPC 10.65 5.34 15.38 1,030,829 10,745,948 11.67 5.40 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي 

 CICH 3.38 1.17- -14.43 1,048,134 3,536,053 4.94 2.84 1.37% سى اى كابيتال القابضة  

 ORWE 7.50 0.66- 10.29 2,199,595 16,516,590 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد 

 EFID 8.16 0.49- -8.31 3,011,692 24,574,556 11.35 8.00 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية



 

 

 HELI 4.78 0.21 -21.38 1,295,866 6,240,348 7.59 3.77 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.67 2.52 20.65 4,384,820 7,293,198 1.83 1.05 1.14% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 4.06 0.50 2.01 4,147,904 16,831,008 6.10 3.08 1.10% بايونيرز القابضة  

 AMOC 2.80 9.80 -10.54 4,740,043 12,886,982 3.52 2.10 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.97 4.95 -6.47 1,512,109 14,891,785 12.30 5.30 1.01% حديد عز 

 CCAP 1.23 4.33 -14.36 6,779,479 8,233,280 1.78 1.10 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.45 0.43 19.77 1,873,374 17,786,110 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب  

 AUTO 3.78 0.00 14.55 972,231 3,758,758 4.24 1.48 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.40 2.47 11.80 89,087 484,520 6.23 2.53 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر 

 OIH 0.28 2.17 102.06 61,216,155 17,184,106 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه 

 %0.50 0.26 0.44 22,561,130 71,290,296 .غ.م OFH 0.32 2.60 أوراسكوم المالية القابضة 

 EMFD 2.30 1.29- -2.13 3,536,334 8,174,626 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.66 3.52 10.02- 242,527 3,002,737 17.49 7.92 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 



 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرالمعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى 
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

 
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
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير ا

 دون إشعار مسبق. 

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

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. غير المصرح به لهذا التقرير ال
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 بحثي 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. 

 

 

 مسؤولي التصال 
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