
 

 

 

  

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

ي جي اكس 
 
 30ا

10,305.81 -1.38% -4.97% ▼ 

 

ي جي اكس 
 
 50ا

1,994.94 -1.69% -10.75% ▼ 

ي جي اكس 
 
 70ا

1,922.54 -2.40% -10.38% ▼ 

ي جي اكس 
 
 100ا

2,854.06 -1.97% -7.87% ▼ 

 مؤشر النيل 
1,221.80 -1.15% 16.57% ▼ 

 عناوين االخبار 

 البورصة تحدد نهاية الحق وموعد صرف كوبون "سيراميكا ريماس"  ▪

وتو"   ▪
 
 البورصة تحدد نهاية الحق وموعد صرف كوبون "غبور ا

رباح نقدية عن   ▪
 
طلس لالستثمار يقرون عدم توزيع ا

 
   2020ساهمو ا

بريل.. نهاية الحق في كوبون "المصرية لالتصاالت"   25 ▪
 
 ا

 جنيه  0.150ريماس تعلن عن توزيع نقدي بواقع  ▪

 ايبيكو تعلن عن توزيع كوبون نقدي  ▪

سكندرية الطبية"  %51.5مستشفى كليوباترا تعلن نيتها لالستحواذ على  ▪  من "االإ

عمال تشغيل محطات المرشدة بقيمة  ▪
 
مبو" تفوز بتنفيذ ا

 
مليون   1.96"وادي كوم ا

 جنيه 

 2021/2022مليار جنيه بموازنة  29.5القابضة للكهرباء تستهدف استثمارات بـ  ▪

نبي" خالل   %50البترول المصرية:  ▪    2020زيادة في تعاقدات "اإ

 2020ات بنهاية ديسمبر مليار دوالر فائض ميزان المدفوع 1.5"المركزي المصري":   ▪

 مصر ترفض اقتراح روسيا بالوساطة في مفاوضات سد النهضة ▪

لى  ▪  مليار دوالر في مارس 21.3فائض تجارة الصين مع الواليات المتحدة يتراجع اإ

سعار النفط تصعد بدعم من بيانات صينية قوية  ▪
 
 ا

مريكية  ▪
 
سعار الذهب تتراجع مع صعود الدوالر وعوائد السندات اال

 
 ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 34 158 4 

  

 انواع المستثمرين  
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 شركة بريميير -إدارة البحوث  –الصباحي التقرير 

14/04/2021 



 

 

 أخبارالشركات المقيدة

   البورصة تحدد نهاية الحق وموعد صرف كوبون "سيراميكا ريماس" 

البورصة المصرية, إن الحق في توزيع كوبون شركة العربية للخزف  قالت 
( ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم األحد  CERAريماس )-سيراميكا 

جنيه للسهم    0.15( بواقع  36.أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم )2021أبريل    25
 المصدر:مباشر .2021أبريل   28الواحد وذلك اعتباراً من 

   تحدد نهاية الحق وموعد صرف كوبون "غبور أوتو"  البورصة

قالت البورصة المصرية, إن الحق في توزيع كوبون شركة غبور  
أبريل  20(  ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثالثاء AUTOاوتو)

جنيه للسهم الواحد   0.25( بواقع 19.أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم )2021
 المصدر:مباشر .2021أبريل  25اعتباراً من وذلك 

   2020مساهمو أطلس لالستثمار يقرون عدم توزيع أرباح نقدية عن  

(، إن الجمعية العامة  AIFIقالت شركة اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية )

العادية وافقت علي عدم توزيع أرباح نقدية أو عينية علي المساهمين وترحيل  

ي إلي األرباح المرحلة.أن الجمعية وافقت علي مقترح الخاص  أرباح العام الحال

بصرف دفعات شهرية للعاملين تحت حساب توزيعات األرباح الخاصة بالعاملين 

علي أن يتم تسويتها عند توزيع األرباح فعلياً.وذكرت أنه تم الموافقة علي تقرير 

ر مراقب  مجلس اإلدارة عن نشاط ونتائج األعمال وتقرير الحوكمة، وتقري 

  .2020الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 

 المصدر:مباشر

   أبريل.. نهاية الحق في كوبون "المصرية لالتصاالت" 25

قالت البورصة المصرية، إن الحق في توزيع كوبون شركة المصرية لالتصاالت  

.أنه قد تقرر  2021أبريل  25األحد ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 

 28جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من    0.750( بواقع  19توزيع الكوبون رقم )

 المصدر:مباشر .2021أبريل 

 جنيه  0.150ريماس تعلن عن توزيع نقدي بواقع 

( أنه قد تقرر توزيع CERAسيراميكا ريماس ) -أعلنت شركة العربية للخزف 

جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباًرا من  0.150( بواقع 36)الكوبون رقم 

.أنه سوف ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة  28/04/2021

 .25/04/2021يوم األحد 

 ايبيكو تعلن عن توزيع كوبون نقدي 

( أنه قد تقرر PHARايبيكو )  -أعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  

جنيه للسهم الواحد وذلك   2.9515985096( بواقع 35كوبون رقم )توزيع ال

.و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى    28/04/2021إعتباًرا من  

 .25/04/2021نهاية جلسة يوم األحد 

 

 

 

 

 

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

  12.50   3.06  أموك

  9.81   5.15  الحفر الوطنية

  6.95   1.36  ثمار
  6.87   1.00  األوراق الماليةالعروبة للسمسرة في  

  4.92   16.85  فاروتك

 

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

 -18.05   7.40  يوتوبيا

 -9.99   60.66  العبور لالستثمار العقارى 

 -9.97   44.70  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 -9.96   15.28  للطباعة والتغليف االهرام 

 -9.95   1.37  جولدن بيراميدز بالزا 

 

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

  54.00   310،065،984  البنك التجاري الدولي

  37.63   62،573،852  فوري

  8.02   49،235،756  السويدى اليكتريك

  3.06   42،684،688  أموك

  1.29   37،598،532  دايس

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.28   60،683،840  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.30   37،847،740  اوراسكوم المالية القابضة

  0.44   36،245،418  أطلس 

  0.77   30،881،344  ليفت سالب مصر

  1.29   28،679،677  دايس

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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من "اإلسكندرية   % 51.5مستشفى كليوباترا تعلن نيتها لالستحواذ على 

 الطبية" 

مستشفي كليوباترا، نيتها المبدئية غير الملزمة لالستحواذ على حصة  أعلنت شركة  

بالمائة من أسهم شركة اإلسكندرية للخدمات    51.5بنك أبو ظبي والتي تمثل نسبة  

اإلسكندية.إنها قدمت خطاب نوايا مبدئي غير ملزم   -الطبية المركز الطبي الجديدة  

يجرى التفاوض مع المستشار للمستشار المالي للبائع شركة سي أي كابيتال، و

 المصدر:مباشر المالي للبائع بخصوص الشروط الواردة في خطاب النوايا.

"وادي كوم أمبو" تفوز بتنفيذ أعمال تشغيل محطات المرشدة بقيمة  

  مليون جنيه 1.96

(، إنه تم رسو عملية  WKOLقالت شركة وادي كوم امبو الستصالح االراضي ) 

من مصلحة الميكانيكا والكهرباء. أن تم رسو تلك    3-2-1تشغيل محطات المرشدة  

 المصدر:مباشرمليون جنيه. 1.96العميلة بقيمة 

مليار جنيه بموازنة   29.5القابضة للكهرباء تستهدف استثمارات بـ 

2021/2022   

انعقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة  

برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لكهرباء مصر، 

وذلك مع إتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، 

وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.اكد الدكتور شاكر أن قطاع  

القيادة   الكهرباء يستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب

السياسية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع وتعزيز استقرار الشبكة  

القومية.وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر،  

أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل علي تحقيق المؤشرات  

من خالل العديد من اإلجراءات أهمها  ،  2021/2022التالية بموازنة العام المالي  

ميجاوات لترتفع معها القدرات   450· إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 

عن العام المالي المتوقع  %0.7ميجاوات بنسبة تطور  60567األسمية إلى 

2020/2021. 

عن العام  %1مليار ك.و.س بنسبة تطور  192.044· زيادة الطاقة المولدة إلى 

 .2020/2021المالي المتوقع 

 %0.5جرام/ ك.و.س بنسبة تحسن    180.8· انخفاض معدل استهالك الوقود إلى  

نتيجة عدة أسباب، أهمها تعظيم  2020/2021عن المعدل المتوقع للعام المالي 

اإلنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة وارتفاع مشاركة المحطات التابعة 

 من إجمالي الطاقة المولدة.  %31.5( إلى حوالي للشركة القابضة )سيمنز

· االستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء  

الصيانة والعمرات الالزمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية  

 التغذية لكافة قطاعات الدولة. 

 درة على تفريغ األحمال المتوقعة. · استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قا

 · استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود الالزم للمحطات. 

· االستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام  

الطاقة قدماً، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد 

 . استهالك الطاقة

 مليار جنيه.  29.5· تنفيذ استثمارات بحوالي 

عن العام  %3.6مليون مشترك بنسبة تطور  39.6· زيادة عدد المشتركين إلى 

 .2020/2021المالي المتوقع 

مليار ك.و.س   168.503· زيادة الطاقة المباعة للمستهلكين لتصل إلى حوالي 

 .2020/2021عن العام المالي المتوقع  %7بنسبة تطور 

· انخفاض نسبة الفقد في الطاقة بشبكات النقل والتوزيع إلى حوالي 

 . 2020/2021للعام المالي المتوقع  %18.5مقابل  14.3%

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

   2020زيادة في تعاقدات "إنبي" خالل   %50البترول المصرية:  

أكد طارق المال وزير البترول المصري، أن قطاع البترول يمتلك خبرات  

ومهارات متميزة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات دعمت االستعانة بشركاته  

في تنفيذ المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها.وذكر الوزير المصري، أن 

ي تنفيذها جعلها االلتزام بالبرامج الزمنية في مختلف المشروعات التي ساهمت ف

محل ثقة الدولة لالستمرار في تقديم الدعم الفني لعدد من مشروعات الدولة وليس  

فقط مشروعات قطاع البترول.جاء ذلك خالل رئاسته أعمال الجمعية العامة  

.وأشاد  2020لشركة إنبي عبر تقنية الفيديوكونفرانس العتماد نتائج أعمال عام 

لبشري بشركة إنبي والتي تعد الذراع الهندسية المال بكفاءة ومهارة العنصر ا

لقطاع البترول وبتطور وزيادة نشاط الشركة ونتائجها داخل مصر وخارجها  

خاصةً المساهمة في مشروعات مع كبرى الشركات بعدد من الدول العربية.وأشار  

إلى أن القطاع يستثمر في كوادره البشرية ويهتم بتدريبهم وتأهيلهم وصقل  

وإعدادهم بهدف استمرار واستدامة النجاحات، وأنه رغم تحديات جائحة  مهاراتهم  

كورونا إال أن أنشطة القطاع لم تتوقف ونجح في تحقيق نتائج متميزة في ظل  

تطبيق اإلجراءات االحترازية.ومن جانبه استعرض أشرف بهاء رئيس الشركة  

حة كورونا  حيث أكد أنه رغم تحديات جائ  2020أهم مؤشرات األداء خالل عام 

إال أن الشركة استطاعت الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها والجداول الزمنية 

للمشروعات ونجحت في تحقيق طفرة في تعاقدات المشروعات بزيادة نسبتها 

.وأشار إلى مشاركة إنبي في عدة مشروعات داخل مصر  2019عن عام  50%

عات مصفاة ميدور ومنها مجمع إنتاج البنزين عالي األوكتين بأسيوط وتوس

ومصفاة أنوبك إلنتاج البنزين والسوالر وغيرها، باإلضافة إلى مشاركتها في عدة 

مشروعات خارج مصر ومنها مشروع ضاغط الغاز لحقل ُسطح باإلمارات  

كم، هذا باإلضافة إلى مساهمتها في  56ومشروع خط غاز شمال األردن بطول 

بالسعودية.وأضاف بهاء أن إنبي عدد من المشروعات الكبرى مع شركة أرامكو 

استطاعت الحفاظ على مكانتها ضمن أفضل عشر شركات مقاوالت عامة في  

المتخصصة في   MEEDمجال البترول والغاز بالشرق األوسط في تصنيف 

تحليالت أسواق وشركات ومشروعات المنطقة.وتعد إنبي الشركة المصرية  

ل التصميمات الهندسية حيث  شركة عالمية في مجا  150الوحيدة من ضمن أفضل  

األمريكية المتخصصة في   ENRوذلك في تصنيف مجلة  138حققت المركز 

تحليالت وأخبار صناعة اإلنشاءات عالمياً.واستمراراً في تنمية أعمالها خارج  

مصر، أشار بهاء إلى أن إنبي نجحت في التسجيل في هيئات الكهرباء والمياه 

ت، باإلضافة إلى التسجيل في تصنيف اتحاد بإماراتي دبي وأبوظبي باإلمارا

المقاولين بالسعودية من خالل التسجيل في برنامج نيوم، فضالً عن زيادة التعاون 

مع الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا من خالل عدة اتفاقيات مع كبرى 

الشركات العالمية مثل بكتل واكسنز وود جروب.وأكد بهاء اهتمام انبي بتنمية 

من الكوادر الشابة في برنامج إعداد   56ردها البشرية والذي تجسد في اشتراك  موا

وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، 

باإلضافة إلى المشاركة في برنامج تطوير مهارات العاملين بهيئة الثروة 

  المصدر:مباشرالمعدنية.

 لوساطة في مفاوضات سد النهضة مصر ترفض اقتراح روسيا با 

فض وزير الخارجية سامح شكري أمس اقتراح نظيره الروسي سيرجي الفروف  

بلعب دور الوسيط في المفاوضات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، 

وذلك خالل مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس.وقال الفروف إن بالده مستعدة لدعم  

جانبه، أعرب مصر في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله. من 

شكري عن تقدير مصر للعرض الروسي ولدعم موسكو للموقف المصري بشأن 

الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، لكنه أوضح أن قبول العرض  

 

مليار دوالر فائض ميزان المدفوعات بنهاية ديسمبر   1.5"المركزي المصري": 

2020   

 1.5ري فائض بلغ أعلن البنك المركزي المصري، تحقيق ميزان المدفوعات المص

مليار دوالر خالل النصف الثاني من العام الماضي )الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 

مليارات دوالر في النصف األول من العام.وذكر   9(، مقارنة مع عجز قدره 2020

البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الذي تلقت وكالة أنباء الشرق األوسط  

اء ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام وتحقيقه  نسخة منه، أن تحسن أد

فائضاً يعكس تجاوز االقتصاد المصري لصدمة تداعيات فيروس كورونا مقارنة 

بعجز كبير سجله ميزان المدفوعات في النصف األول والذي شهد ذورة انتشار  

  الموجة االولى من الجائحة.وأشار المركزي، إلى أن أرقام ميزان المدفوعات

-2019المصري جاءت أيضاً أفضل من معدالتها في النصف الثاني من العام السابق  

مليون دوالر فقط.وشهدت المعامالت  410.9والتي سجلت فائض بلغ  2020

في المائة ليصل   66.9الجارية بميزان المدفوعات ارتفاعاً في مستوى العجز بمعدل  

النصف االول من العام الساب، مليار دوالر في  4.6مليار دوالر مقابل  7.6إلى 

وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة حيث اقتصرت ايراداته  

على ربع ما تم تحقيقه خالل الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية  

قبل جائجة كورونا. أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع 

مليار دوالر خالل الفترة    5.2مليار دوالر مقابل    9.2في المائة ليحقق    75.2بمعدل  

المناظرة من العام السابق وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في االستثمارات األجنبية  

في محفظة األوراق المالية نظراً لتيسير االوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة  

كورونا ما يعكس ثقة المستثمرين االجانب في قوة  عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة  

االقتصاد المصري.الزيادة في عجز حساب المعامالت الجارية الى تراجع فائض 

مليار  6.3مليار دوالر مقابل  1.9في المائة الى  69.9الميزان الخدمي بمعدل 

 في 75.3دوالر في الفترة المناظرة وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 

مليار دوالر في الفترة المناظرة    7.2مليار دوالر فقط مقابل    1.8المائة لتقتصر على  

في المائة الى  17.1من العام السابق، باالضافة إلى تراجع متحصالت النقل بمعدل 

مليار دوالر نتيجة انخفاض متحصالت شركات الطيران تأثرا بتداعيات جائجة    3.6

في المائة بما  6.6لتجاري غير البترولي بمعدل كورونا. بارتفاع عجز الميزان ا

مليار دوالر نتيجة ارتفاع المدفوعات عن   19.1مليار دوالر ليسجل  1.2يعادل 

مليار دوالر   28.5ملياردوالر لتسجل  1.3الواردات السلعية غير البترولية بنحو 

حين  وتركزت الزيادة في الواردات من األدوية وقطع غيار واجزاء السيارات في 

مليون  131.5اقتصرت الزيادة في الصادرات السعلية غير البترولية على ما قيمته 

مليار دوالر جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.إلى العديد   9.3دوالر لتسجل 

من العوامل التي حدت من تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري منها ارتفاع تحويالت  

مليار دوالر في الفترة من   15.5مائة لتسجل  في ال  13.5المصريين بالخارج بمعدل  

مليار دوالر في الفترة المناظرة من العام  13.7مقابل  2020يوليو وحتى ديسمبر 

السابق.وشملت العوامل تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي ليقتصر 

وذلك  مليون دوالر في الفترة المقابلة  733.3مليون دوالر فقط مقابل  54.2على 

مليار دوالر  2.1نتيجة تراجع ميزان المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 

مليار دوالر انعكاساً لتراجع األسعار العالمية وتأُثراً بجائحة كورونا  3.64ليسجل 

وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.كما شملت 

  3.59مليار دوالر لتسجل  1.5البترولية بنحو العوامل، تراجع حصيلة الصادرات 

مليار دوالر النخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام والغاز الطبيعي 

والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع األسعار العالمية من جهة وارتفاع الكميات 

ر  المصدرة من المنتجات البترولية ما يعزي الى التطوير الذي شهدته مصافي التكري 

بما يمثل قيمة مضافة لالقتصاد المصري.إلى أن معدل االستثمار تراجع بنحو  

 2020مليار دوالر خالل النصف الثاني من العام    5.4مليون دوالر ليسجل    347.8



 

 

قد يكون "إجراء أحاديا"، وهو ما ترفضه مصر في الوقت الحالي.وتأتي 

تي تصر على اإلقدام  تصريحات شكري كرسالة دبلوماسية موجه إلى إثيوبيا، وال

بشكل أحادي الجانب على الملء الثاني لسد النهضة. ورفضت أديس أبابا أيضا 

مقترحا تقدمت به مصر والسودان بضرورة وجود رباعية دولية للوساطة في  

المفاوضات، مما يعني أن قبول مصر للعرض الروسي بالتدخل سيكون بمثابة 

تتوصل الدول الثالث إلى حل يحقق   إجراء أحادي الجانب.تتطلع روسيا إلى أن

مصالحها من خالل المفاوضات "في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما جاء في بيان 

عن رئاسة الجمهورية نقال عن وزير الخارجية الروسي، خالل لقائه مع الرئيس 

عبد الفتاح السيسي أمس.وأكد الرئيس السيسي أن عدم التوصل إلى حل لهذه  

ر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وقال إن  القضية من شأنه أن يؤث 

مصر تواصل إيالء هذا الموضوع أقصى درجات االهتمام في إطار الحفاظ على  

حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لها.قال  

ة أو إقليمية  إميل أمين، في مقال نشره موقع العربية إنه ووسط غياب جهود دولي 

للوساطة في أزمة سد النهضة اإلثيوبي، تواصل أديس أبابا إجراءات الملء الثاني 

للسد، في حين أصدرت كل من مصر والسودان تحذيرات عديدة بأن مثل هذا  

اإلجراء لن يكون مقبوال.وأشار أمين إلى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه األزمة  

نطقة في أتون الحرب، هو التعاون من أجل  والنزاع الذي يمكن أن يوقع الم

 التوصل إلى تسوية عادلة متوازنة للنزاع القائم يراعى فيها مصالح كافة األطراف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليار دوالر في الفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفع صافي التدفق   5.8مقابل 

مليار دوالر ليصل إلى   3.9ية والمالية بنحو للداخل في حساب المعامالت الرأسمال

مليار  5.2مقابل  2020مليار دوالر خالل النصف الثاني من العام الماضي  9.2

دوالر خالل الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل  

ابل  مليار دوالر مق 10.2لالستثمارات بمحفظة األوراق المالية في مصر لتسجل 

مليون دوالر خالل الفترة المناظرة.وانخفض صافي التدفق    273.6تدفق للداخل بلغ  

 3.4في المائة ليسجل  32.3للداخل لالستثمار األجنبي المباشر في مصر بمعدل 

مليارات دوالر في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك   5مليار دوالر مقابل 

مليون  158.8تثمارات قطاع البترول ليسجل النخفاض صافي التدفقات للداخل الس

مليار دوالر في الفترة المقابلة.وتراجع صافي التدفقات الواردة من    1.4دوالر مقابل  

مليون دوالر  144.7الخارج بغرض االستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار  

لغير   مليون دوالر نتيجة تراجع حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية  710.9ليسجل  

مليون دوالر وتراجع صافي التدفقات   32.7مليون دوالر الى  60.1مقيمين من 

مليون   396.1مليون دوالر الى    46.1الواردة بغرض زيادة رؤوس األموال بمقدار  

مليون  32.5دوالر واالستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 

الت لشراء عقارات لغير المقيمين مليون دوالر والتحوي  18.4دوالر لتقتصر على 

 المصدر:مباشر.مليون دوالر 362.7مليون دوالر الى  15بمقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

مليار دوالر في   21.3فائض تجارة الصين مع الواليات المتحدة يتراجع إلى 
 مارس 

بيانات الجمارك الصينية اليوم إلى  خلصت حسابات أجرتها رويترز اعتمادا على  
مليار دوالر في   21.37أن فائض الصين التجاري مع الواليات المتحدة بلغ 

مليار دوالر في فبراير.كان الرئيس األمريكي جو   23.01مارس انخفاضا من 
بايدن قال الشهر الماضي إن بالده ال تسعى إلى مواجهة مع الصين فيما يتعلق  

ارة, وحث نظيره الصيني على االلتزام بالقواعد  بالخالفات حول التج
الدولية.يتزايد التوتر التجاري بين البلدين مع تعهد الصين باتخاذ خطوات لدعم  
حقوق ومصالح شركاتها بعد أن وضعت الواليات المتحدة كيانات صينية للحوسبة  

 المصدر:رويترز الفائقة على قائمة اقتصادية سوداء.

 م من بيانات صينية قوية أسعار النفط تصعد بدع

ابريل, إذ أظهرت بيانات من الصين زيادة في   13ارتفعت أسعار النفط الثالثاء 
بتوقيت   03:56وبحلول الساعة . نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم

, %0.5سنتا, بما يعادل  31غرينتش, كانت العقود اآلجلة لخام برنت مرتفعة 
 28للبرميل, في حين زادت العقود اآلجلة للخام األمريكي دوالر  63.59إلى 

دوالر للبرميل.هذا وزادت صادرات الصين بأسرع    59.98, إلى  %0.5سنتا, أو  
وتيرة في مارس في دفعة جديدة لتعافي البالد االقتصادي مع تنامي الطلب العالمي  

لم, بينما قفز  في أنحاء العا 19-في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد
نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.كما قفزت واردات الصين من النفط الخام  

في مارس من أساس مقارنة متدني للفترة نفسها قبل عام, إذ كثفت شركات    21%
- التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود مع انحسار في جائحة كوفيد

 عربية CNBCالمصدر:.19

 

 االسواق العربيةمؤشرات 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 9،838.00 -0.70% السعودية

 DFMGI 2،576.00 0.41% دبي

 ADI 6،036.00 0.27% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،932.63 -0.43% الكويت 

 BSEX 1،468.28 0.02% البحرين

 GENERAL 10،465.00 -0.15% قطر 

 MASI 11،607.00 -0.09% المغرب 

 TUN20 7،124.00 -0.21% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 33،699.00 0.06% أمريكا 

 S&P 500  4،141.59 0.33% أمريكا 

 NASDAQ 13،996.10 1.05% أمريكا 

 FTSE 100  6،896.00 0.09% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29،620.99 -0.44% اليابان

 %0.20 1،747.32 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %1.24 64.46 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %1.26 60.94 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدوالر وعوائد السندات األمريكية 

اليوم الثالثاء, إذ نال صعود الدوالر وارتفاع عوائد سندات  هبطت أسعار الذهب 
الخزانة األمريكية من الطلب على المعدن الذي يعتبر مالذا آمنا قبيل صدور بيانات  

في   0.4التضخم في الواليات المتحدة في وقت الحق من اليوم.ونزل الذهب 
 1725.15عند بتوقيت جرينتش  0633المعامالت الفورية, ليكون بحلول الساعة 

بالمئة  0.4دوالر لألوقية )األونصة(.كما تراجعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 
دوالر لألوقية.يضغط صعود الدوالر على الذهب, إذ يصير المعدن    1726.20إلى  

أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الواليات المتحدة, في حين ترفع زيادة عوائد  
ة المعدن الذي ال يدر عائدا.خلص مسح نشره بنك السندات تكلفة فرصة حياز

االحتياطي االتحادي لنيويورك يوم االثنين إلى أن توقعات المستهلكين األمريكيين 
للتضخم ارتفعت من جديد في مارس بعد زيادات تدريجية في الشهور األخيرة, وأنها  

الر.وقال  صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل, مما يدعم عوائد السندات والدو
ستيفن إنز كبير محللي األسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي “من  
الصعب تصور أن الذهب لن يرتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم, لكن  
هناك احتمال كبير الرتداده عن هذا المسار في وقت الحق هذا األسبوع إذا جاءت  

يوم الخميس”.وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى,  بيانات مبيعات التجزئة إيجابية 
دوالر لألوقية, بينما استقر البالديوم   24.81بالمئة إلى  0.1هبطت أسعار الفضة 

 1166.82بالمئة إلى  0.2دوالر لألوقية, وهبط البالتين  2676.70عند 
 المصدر:رويترزدوالر. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 0.7 غ.م. غ.م. %26.4 4.05 احتفاظ  1,900.33 3.20 كيما  – الصناعات الكيماوية المصرية 

 .غ.م غ.م. غ.م. غ.م. %77.1 16.86 شراء  5,171.88 9.52 شركة حديد عز 

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

 2,578.49 2.41 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة 

قيد 

 المراجعة 
-- 36.7 40.3 6.2 8.7 

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

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 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 اصلي سهم مجانى لكل سهم  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 
 14/04/2021 11/04/2021 جنيه 0.05الدفعه االولى  لالستثمارات سي أي كابيتال القابضة 

 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 تي. ليس أية.-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 لالستثمارات الملتقي العربي 

 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 0.50القسط الثانى باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية =

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 للتأمينالمهندس  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
 عن طريق الكونفرنس كول و التصويت االلكترونى

 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 54.00 2.21- -8.78 5,741,007 310,065,984 70.25 53.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 37.63 1.29 11.83 1,671,700 62,573,852 41.31 6.94 7.67% فوري  

 EAST 11.55 1.11- -11.83 1,295,534 15,156,869 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.12 0.18 9.61 451,925 499,915 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.91 1.39- -3.82 25,564 511,282 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

المجموعه الماليه هيرمس 
 القابضه 

HRHO 14.22 2.07- -1.25 365,067 5,231,997 16.10 9.92 4.05% 

 TMGH 5.87 2.17- -9.69 1,171,315 6,974,551 7.72 4.92 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 ELEC 0.43 5.32- -84.80 2,786,961 1,207,170 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.67 1.68- 0.65 661,769 3,101,028 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا 

 ISPH 3.90 6.02- -22.62 6,078,672 24,206,164 9.26 3.88 2.23% سينا فارماابن 

 ETEL 11.15 1.33- -7.08 331,621 3,692,094 14.80 9.50 2.03% المصرية لالتصاالت 

 MNHD 3.73 2.36- -1.58 941,487 3,530,864 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.50 0.27 -22.55 588,068 13,229,471 30.45 22.20 1.75% اجريكول مصر بنك كريدي 

 OCDI 15.86 1.49- 7.16 2,320 36,995 17.40 8.55 1.68% سوديك 

 SKPC 10.05 3.55- 8.88 174,212 1,816,487 11.67 5.40 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي 

 CICH 3.40 0.89 -13.92 146,363 492,016 4.94 2.84 1.37% سى اى كابيتال القابضة  

 ORWE 7.40 1.46- 8.82 544,899 4,037,426 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد 

 EFID 8.01 1.84- -10.00 504,229 4,114,347 11.35 8.00 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.53 6.02- -25.49 2,231,357 10,279,376 7.59 3.77 1.14% الجديدة لالسكان والتعمير مصر 

 PHDC 1.65 0.72- 19.21 1,575,815 2,606,118 1.83 1.05 1.14% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 3.94 2.96- -1.01 3,130,489 12,411,222 6.10 3.08 1.10% بايونيرز القابضة  

 AMOC 3.06 12.50 -2.24 13,619,644 42,684,688 3.52 2.10 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.52 3.35- -10.69 1,058,940 10,225,612 12.30 5.30 1.01% حديد عز 

 CCAP 1.19 2.22- -17.28 3,306,082 3,985,537 1.78 1.10 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 8.94 5.80- 13.31 1,387,494 12,635,313 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب  

 AUTO 3.60 6.98- 9.09 2,105,864 7,861,181 4.24 1.48 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.22 4.04- 8.07 5,500 29,602 6.23 2.53 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر 

 OIH 0.28 2.14- 97.05 60,683,840 16,567,845 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه 

 %0.50 0.26 0.44 11،626،027 37،847،740 غ.م. -OFH 0.30 3.80 أوراسكوم المالية القابضة 

 EMFD 2.26 2.16- -3.83 481,366 1,092,909 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.10 -2.26 14.00- 40,277 492,749 17.49 7.92 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

وراق المالية ب توصية ذا التقريريستند 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 المذكورةشراء 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

و مح
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

آ
توياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

 دون إشعار مسبق. 

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

شكال. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، ي
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
رجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. 
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

بحاث ال
أ
وراقهم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
ذين يغطون الشركة )ا

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

   research@ premiere-securities.comبريد الكـتروني:     37627581 (202+)تليفون:   قسم البحوث 


