
 

 

 

  

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

ي جي اكس 
 
 ▼ %6.73- %1.85- 10,115.51 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %14.50- %4.20- 1,911.18 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %14.53- %4.64- 1,833.40 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %11.76- %4.23- 2,733.47 100ا

 ▼ %15.02 %1.33- 1,205.51 مؤشر النيل 

 عناوين االخبار 

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

لومنيوم  ▪
 
ثرها بفرض تدابير وقائية على واردات ال

 
لومنيوم توضح مدى تا

 
 مصر لل

صندوق مصر -مليار جنيه القيمة العادلة لـ"الستثمار العربي" بصفقة هيرمس 1.1 ▪
 السيادي 

كليريلك بتكلفة متوقعة  ▪ مليون   20روبكس العالمية تعتزم تحديث مصنع تدوير الإ
 جنيه 

يثانول الحيوي  100بترول المصرية: ال ▪ نتاج الإ  مليون دولر تكلفة مشروع اإ

"المصرية للتصالت" و"سوداتل" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الربط  ▪
 الدولي

 النفط يواصل الصعود لكن مخاوف الفيروس تكبح المكاسب   ▪

ميرك ▪
 
ية لهبوط الذهب يستقر بعد زيادة مبكرة مع تعويض صعود عوائد السندات ال

 الدولر 

▪ Pfizer  ضافية من جرعات اللقاح للوليات المتحدة بحلول نهاية مايو   %10: سنسلم  اإ

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  
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 أخبارالشركات المقيدة

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

(، إن الجمعية العامة العادية  MNHDقالت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ) 
  31وافقت على مشروع توزيع األرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 

مليون جنيه نقدي   648.أن مقترح حصة أرباح المساهمين تبلغ 2020ديسمبر 
جنيه خالل   0.15جنيه للسهم على دفعتين، األولى  0.45على دفعات، بمعدل 

جنيه في نهاية شهر أكتوبر   0.30شهر من تاريخ الجمعية، والثانية 
م  مليون جنيه في صورة أسه 57.6.وأوضحت أن ذلك باإلضافة لتوزيع 2021

سهم مجاني/ سهم أصلي، أو سهم مجاني   0.04مجانية على المساهمين بمعدل 
سهماً أصلياً، ويتم التوزيع النقدي وتوزيع األسهم المجانية من خالل   25لكل 

شركة مصر للمقاصة.وذكرت أن الجمعية وافقت على  اعتماد القوائم المالية  
، 2020األعمال عن عام    للشركة وتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ونتائج

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

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

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

مصر لأللومنيوم توضح مدى تأثرها بفرض تدابير وقائية على واردات  
 األلومنيوم

(، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة  EGALلأللومنيوم )قالت شركة مصر 
بفرض تدابير وقائية نهايئة على واردات منتجات األلومنيوم من بنود القوالب  

سنوات، ستكون له نتائج إيجابية على الشركة في   3والسلندرات والسلك لمدة 
لوردات  زيادة المبيعات المحلية.أن القرار جاء نتيجة الضرر الجسيم من زيادة ا 

على الصناعة المحلية، وسيتم بدء تنفيذ القرار خالل منتصف أبريل  
 %16.5الجاري.وذكرت أن التدابير المفروضة تشمل نسبة متدرجة تتراوح بين  

بحد أدنى   cifفي السنة الثالثة من القيمة  %10.5في السنة األولى، وتصل إلى 
 271بحد أدنى    cifالقيمة    من  13.5دوالراً للطن في السنة األولى، وبنسبة    333

 211بحد أدنى  cifمن القيمة  %10.5دوالراً لللطن خالل السنة الثانية، وبنسبة 
دوالراً للطن خالل السنة الثالثة.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر   341.3
جنيه خالل الفترة نفسها من العام المالي الماضي.وارتفعت   مليون 595.7بلغت 

مليون جنيه بنهاية ديسمبر،  501.4إيرادات الشركة خالل الستة أشهر لتسجل 
مليون جنيه خالل الفترة نفسها من العام المالي الماضي.وعزت   358.7مقابل 

طناً    102764الشركة ارتفاع إيراداتها إلى زيادة كمية مبيعاتها خالل الفترة من  
أطنان، وكذلك إلى زيادة متوسط سعر    55010طناً بزيادة قدرها    157774إلى  

دوالرات للطن.وأشارت كذلك إلى    1809دوالراً للطن إلى    1757البورصة من  
مليون جنيه عن الفترة المقارنة، وذلك نتيجة   255زيادة صافي الدخل بمبلغ 

ة وخاصة الكهرباء وارتفاع أسعار  انخفاض عوامل التكلقة في العملية اإلنتاجي 
 المعادن.

 

 

 

 

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

  9.81   5.15  الحفر الوطنية

  8.06   15.15  التعليمية القاهرة للخدمات 

  7.61   5.80  ريماس 
  5.58   39.52  فوري
  4.93   3.83  فرتيكا

 

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

 -18.05   7.40  يوتوبيا

 -10.00   23.68  جالكسو سميثكالين

 -9.99   55.03  العبور لالستثمار العقارى 

 -9.99   44.69  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 -9.99   14.50  االهرام للطباعة والتغليف 

 

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

  39.52   74,837,880  فوري

  53.99   61,898,792  البنك التجاري الدولي

  0.75   49,415,224  ليفت سالب مصر

  7.70   38,143,232  ايديتا

  8.60   37,185,392  إم تي أي 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.75   64,224,394  ليفت سالب مصر

  0.26   59,665,701  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.29   52,842,412  القابضةاوراسكوم المالية 

  0.71   35,631,344  بورتو القابضة

  0.40   32,295,013  أطلس 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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صندوق  - مليار جنيه القيمة العادلة لـ"االستثمار العربي" بصفقة هيرمس  1.1

 مصر السيادي 

وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة, على صفقة االستحواذ على  

صندوق مصر السيادي, بالمائة من أسهم بنك االستثمار العربي, بالتحالف مع    76

مليارات جنيه.وقالت   5عن طريق زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 

الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم: "تصبح نسبة مساهمة المجموعة المالية  

بالمائة ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي من خالل صندوق    51هيرمس فيه  

بالمائة,  25الرقمي المملوك بالكامل له مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول 

بالمائة, بعد الزيادة في رأس   24بينما يحتفظ بنك االستثمار القومي بنسبة 

المال".ووافق المجلس على تقرير القيمة العادلة ألسهم الزيادة في رأسمال بنك 

من قواعد القيد وشطب األوراق المالية   44االستثمار العربي عمالً بالمادة 

صة المصري, والذي أعده المستشار المالي المستقل "برايس واتر هاوس  للبور

كوبرز", وأن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت بشأنه خطاباً يؤكد اتفاقه مع 

معايير التقييم المالية للمنشآت.وفوض مجلس إدارة الشركة, الرئيس التنفيذي في 

التعاقد, خاصة عقد االكتتاب في  استكمال التفاوض إلتمام االتفاق على مستندات 

زيادة رأسمال البنك, والتوقيع عليها نيابة عن الشركة في أقرب فرصة.وذكرت  

الشركة, أن التوقيع لن يترتب عليه تنفيذ الصفقة إال بعد استيفاء الشروط المسبقة  

للتنفيذ.ووافق المجلس على اعتماد تفاصيل مشروع نظام اإلثابة والتحفيز عن 

أسهم مجانية, المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس  طريق منح 

اإلدارة التنفيذيين بالشركة, ونموذج عقد منح األسهم, وكذا اعتماد بيان اإلفصاح  

الخاص بذلك, تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية لالعتماد 

ة الجمعية عامة النهائي.ووافق المجلس على تفويض رئيسة مجلس اإلدارة في دعو 

غير العادية للشركة بعد موافقة البورصة المصرية على نشر بيان اإلفصاح  

الخاص بنظام اإلثابة والتحفيز المزمع تطبيقه على شاشات البورصة المصرية,  

 16و  10لالنعقاد خالل شهر من تاريخ نشر بيان اإلفصاح, لمناقشة تعديل المواد  

لشركة.وذكر البيان, أن تقرير الدراسة  من النظام األساسي ل 40و 37و 19و

المالية لتحديد القيمة العادلة ألسهم بنك االستثمار العربي, انتهت إلى أن نطاق  

مليار جنيه بمتوسط   1.2مليون جنيه إلى  900القيمة العادلة للبنك يتراوح بين 

مليار جنيه  1.3, 2020مليار جنيه.وحققت الشركة خالل  1.1قيمة العادلة 

, مع األخذ في  2019مليار جنيه أرباحاً في  1.37, مقابل 2020حاً خالل أربا

مليون جنيه   35.32االعتبار حقوق األقلية.وبلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة 

.وبلغت أرباح العام  2019مليون جنيه أرباحاً في  19.06, مقابل 2020في 

.وبالنسبة للقوائم 2019مليار جنيه في    1.39, مقابل  2020مليار جنيه في    1.34

, 2020مليون جنيه أرباحاً خالل    126.77المالية غير المجمعة, سجلت الشركة  

 .2019مليون جنيه أرباحاً في   616مقابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20روبكس العالمية تعتزم تحديث مصنع تدوير اإلكليريلك بتكلفة متوقعة 

 مليون جنيه  

كشف المهندس مجدى الطاهر رئيس مجلس ادارة شركة روبكس العالميه لتصنيع 

( عن أن الشركة تخطط لتطوير وتحديث مصنع  RUBXالبالستيك واالكريلك )

مليون جنيه وذلك بعد تدبير   20و  تدوير اإلكريلك التابع لها بتكلفة متوقعة تبلغ نح

االعتمادات المالية الالزمة.وأضاف لـ »المال« أنه من المخطط االستعانة فى  

أعمال التطوير بمعدات تعمل بالتكنولوجيا الحديثة ُمصنعة فى الصين وبإشراف  

خبراء أوروبيين.وأوضح رئيس مجلس ادارة »روبكس العالمية« أن مصنع 

 2500طن فى الشهر وعلى مساحة  500سيكون بطاقة  تدوير االكريلك الجديد

متر, وذلك فى مجمع المصانع التابع للشركة فى المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 

برج العرب الجديدة.وأشار الطاهر إلى أن الهدف من أعمال التطوير أن يكون 

ذى  المصنع الجديد أكثر مالئمة للبيئة, من خالل تخفيض استخدام الرصاص, وال

كان يتم استخدامه فى التكنولوجيا الحالية التى سيجرى استبدالها.وتابع: »وذلك  

بجانب الوفر الكبير فى تكلفة االنتاج, حيث أن استخدام الرصاص فى عملية  

درجة مئوية  500التصنيع يحتاج لحرارة مرتفعة فى األفران تصل إلى نحو 

تاج الستهالك طاقة شديدة ألفران المفاعالت, وأن تلك الحرارة المرتفعة تح

وتؤدى إلنتاج عوادم ضارة بالبيئة«.وأكد رئيس مجلس ادارة »روبكس العالمية« 

على أن مصنع تدوير اإلكريلك بعد إحالله سيساهم فى تحقيق وفر فى تكاليف 

األنتاج وحماية للبيئة. وأوضح الطاهر أن الرصاص يؤدى لتضرر البيئة ويكون 

للغاية, حيث يتم من خالل شركات متخصصة  التخلص من مخلفاته مكلف 

ومعتمدة من وزارة البيئة لهذا الغرض.كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها 

والتي أظهرت تحقيق  31/12/2020إلى  01/01/2020خالل الفترة من 

جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  1,262,941صافي خسائر بلغ 

.عن 31/12/2019إلى  01/01/2019رة من جنيه خالل الفت  6,677,875

أظهرت تحقيق  30/09/2020إلى  01/01/2020نتائج أعمال الفترة من 

جنيه في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  7,732,927صافي خسائر بلغ 

 .30/09/2019إلى  01/01/2019جنيه خالل الفترة من  4,504,699

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

"المصرية لالتصاالت" و"سوداتل" توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الربط  

 الدولي 

وقعت الشركة المصرية لالتصاالت ومجموعة سوداتل لالتصاالت مذكرة تفاهم, 

لتعزيز التعاون في مجال الربط الدولي بين مصر والسودان.وبحسب بيان صادر 

إلى تحقيق االستغالل األمثل للشبكة اليوم األربعاء, فإن البروتوكول يهدف 

األرضية التي تربط البلدين وتطويرها بأحدث التقنيات لدعم نقل الحركة الدولية,  

وكذلك الربط بين محطة إنزال سوداتل ببور سودان ومحطات إنزال المصرية  

لالتصاالت بالبحر االحمر والكابالت البحرية الموجودة بها.ووقع االتفاقية عبر  

لفيديو كونفرنس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة  تقنية ا

المصرية لالتصاالت, ومجدي طه الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة  

سوداتل لالتصاالت.وبحسب البيان, يأتي ذلك في إطار سعي الشركة المصرية  

مر للبنية لالتصاالت إلى تطوير المشاريع مع مجموعة سوداتل والتطوير المست 

التحتية بين البلدين بما يخدم عمالء الشركتين, وبما يؤكد استراتيجية المصرية  

لالتصاالت الرامية إلى الربط مع دول الجوار ومنها لباقي الدول األفريقية لتمكينها 

من تطوير خدماتها لتحقيق التحول الرقمي الشامل في القارة األفريقية.وتأتي هذه 

الذي أطلقته المصرية   HARPنظام الكابل البحري  الخطوة بالتزامن مع

لالتصاالت والذي سوف يربط القارة األفريقية بأكملها بمصر وأوروبا.وصرح  

عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية لالتصاالت: "سعداء  

بتوقيع مذكرة التفاهم مع أشقائنا في سوداتل يما يتيح المجال نحو تبادل الخبرات  

وتعظيم االستفادة من الربط الحالي بين مصر والسودان والعمل على خلق فرص  

جديدة للربط الدولي من خالل الكابالت البحرية بهدف الدفع نحو التحول الرقمي  

في مصر والمنطقة".من جانبه, أوضح مجدي طه الرئيس التنفيذي والمدير العام 

ر العالقة األزلية والمتطورة  لمجموعة سوداتل, أن مذكرة التفاهم جاءت في إطا 

التي تربط بين والسودان ومصر, ما يعود بالخير والفائدة على المنطقة في مختلف  

المجاالت. وأضاف مجدي أن التوقيع يأتي وفقاً للرؤية االستراتيجية لمجموعة  

سوداتل في إحداث التطور التكنولوجي وفي تعزيز سبل التعاون المشترك في 

 دولي. الربط القاري وال

 

 

 مليون دوالر تكلفة مشروع إنتاج اإليثانول الحيوي  100البترول المصرية:  

ترأس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية, اليوم, الجمعية التأسيسية للشركة  

المصرية لإليثانول الحيوي, أحد المشروعات الجديدة في مجال صناعة  

البتروكيماويات.وقالت وزارة البترول في بيان اليوم, إن المشروع يهدف إلى إنتاج 

ألف   100مادة اإليثانول الحيوي المستخدمة في العديد من المجاالت الصناعية بطاقة  

طن سنوياً, بغرض تأمين االحتياجات المحلية وتصدير الفائض وخلق فرص عمل  

دة العائد االقتصادي في اطار رؤية الوزارة  مباشرة وغير مباشرة, بما يسهم في زيا

نحو تحقيق االستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتنمية المشروعات ذات القيمة  

المضافة والتنمية المستدامة.وأضافت الوزارة, أنه من المخطط إقامة المشروع  

رية بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط, بتكلفة استثما

مليون دوالر.وذكرت الوزارة, أن اإليثانول الحيوي يُستخدم في مجاالت   100نحو 

صناعة األحبار والدهانات, وكذلك في المجاالت الطبية في صناعة المطهرات كما  

يمكن استخدامه كمادة خام في إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض  

اإليثيل اسيتات, اإليثيلين وغيرها, هذا باإلضافة إلى  الخليك, االسيتالدهيد, االسيتون,  

إنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم في صناعة  

 المشروبات الغازية ومنتج الفيناس )المجفف( والذي يتم إستخدامه كمركزات أعالف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 النفط يواصل الصعود لكن مخاوف الفيروس تكبح المكاسب  

ابريل بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع   14صعد النفط الخام األربعاء 
المخزونات األميركية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت أوبك التوقعات للطلب  
على الخام، لكن المخاوف حيال فيروس كورونا وزيادة اإلمدادات كبحت  

إلى   %1.3سنتا ما يعادل  85اسب.وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت المك
  39بتوقيت غرينتش، بعدما زاد  06:19دوالر للبرميل بحلول الساعة  64.52

سنتا أمس الثالثاء.وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 
س.هذا ودعمت  سنتا أم  48دوالرا للبرميل بعد زيادة    61إلى    %1.4سنتا أو    82

مؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والواليات المتحدة مكاسب النفط  
في اآلونة األخيرة، لكن المخاوف حيال تعثر حمالت التطعيم وزيادة اإلصابات  

 بفيروس كورونا في الهند والبرازيل أبطأت تقدم السوق. 

الذهب يستقر بعد زيادة مبكرة مع تعويض صعود عوائد السندات األميركية  
 لهبوط الدوالر  

ابريل، إذ   14استقرت أسعار الذهب بعد صعود في التعامالت المبكرة األربعاء 
عوضت بعض الزيادة في عوائد سندات الخزانة األميركية نزول الدوالر  

بتوقيت غرينتش، استقر    03:53  األميركي بسبب ارتفاع التضخم.وبحلول الساعة 
دوالر لألونصة بعد صعود بما   1743.54الذهب في المعامالت الفورية عند 

 1745إلى  %0.1. ونزلت العقود األميركية اآلجلة للذهب %0.3يصل إلى 
دوالرا لألونصة.وقفزت أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة بأعلى وتيرة في  

العام في مارس آذار، مما يطلق شرارة ما يتوقع   أكثر من ثمانية أعوام ونصف 
أغلب االقتصاديين أن تكون موجة عابرة من ارتفاع التضخم، وهو ما يدعم 
الذهب باعتباره أداة تقليلدية للتحوط ضد التضخم.وهبط الدوالر األميركي لقاع  
  ثالثة أسابيع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العمالت األخرى، في 
حين رفعت زيادة في عوائد سندات الخزانة األميركية تكلفة فرصة حيازة المعدن  

إلى  %0.2الذي ال يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، صعدت الفضة 
دوالر لألونصة، وزاد   2691.62إلى  %0.1دوالر، وارتفع البالديوم  25.37
 دوالر لألونصة.  1165.43إلى  %0.8البالتين 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 9,848.00 0.09% السعودية

 DFMGI 2,598.00 1.10% دبي

 ADI 6,053.00 0.22% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,941.56 0.15% الكويت 

 BSEX 1,472.74 0.32% البحرين

 GENERAL 10,605.00 1.19% قطر 

 MASI 11,619.00 0.10% المغرب 

 TUN20 7,105.00 -0.26% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 33,836.00 0.31% أمريكا 

 S&P 500  4,124.66 -0.41% أمريكا 

 NASDAQ 13,857.84 -0.99% أمريكا 

 FTSE 100  6,940.00 0.71% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29,642.69 0.07% اليابان

 %0.52 1,744.96 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %0.36 66.82 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.29 63.33 البرميل  نايمكس )دوالر( 

Pfizer  إضافية من جرعات اللقاح للواليات المتحدة بحلول نهاية   %10: سنسلم
 مايو  

،إن الشركة زادت إنتاج لقاحها المضاد   Pfizerقال الرئيس التنفيدي لشركة 
إضافية من الجرعات للواليات المتحدة   %10لفيروس كورونا ويمكنها أن تسلم 

ستورد إجمالي   Pfizerبحلول نهاية مايو.وقال ألبرت بورال في تغريدة إن 
مليون بالكامل قبل أسبوعين من الموعد المتوقع.وتأتي تغريدة   300الجرعات البالغة  

بورال بينما أوصت وكاالت اتحادية أميركية للصحة بوقف استخدام لقاح جونسون  
قد   Pfizerاند جونسون المضاد لفيروس كورونا لبضعة أيام على األقل.وكانت 

مليون جرعة بحلول نهاية مارس   100حكومة األميركية وعدت بأن تورد إلى ال 
مليون جرعة إضافية بحلول نهاية مايو.وقال بورال في فبراير إن الرئيس   100و

  300األميركي جو بايدن حث الشركة على تجاوز المستوى المستهدف لتوريد 
 مليون جرعة بحلول نهاية يوليو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية 

 الشركةاسم 
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. %30.1 4.05 احتفاظ  1،846.89 3.11 كيما  – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %86.9 16.86 شراء  4،900.25 9.02 حديد عز شركة 

 1.2 1.2 18.7 10.9 %14.1- 9.60 احتفاظ  348.96 11.18 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 8.3 6.0 38.5 35.0 -- قيد المراجعة قيد المراجعة 2،460.80 2.30 شركة سبيد ميديكال
 0.5 0.5 5.9 4.1 %48.9 10.69 شراء  4،775.47 7.18 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 مجانى لكل سهم اصلي 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 
 15/04/2021 12/04/2021 جنيه للسهم  0.10722 القايضة لالستثمارات الماليةثروة كابيتال 

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.-التمويلي التوفيق للتأجير 

 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 

 25/04/2021 20/04/2021 جنيه للسهم  0.250 جى بى اوتو

 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 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 

 28/04/2021 25/04/2021 جنيه للسهم 2.9515985096 ايبيكو -المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

 28/04/2021 25/04/2021 جنيه للسهم  0.750 المصرية لالتصاالت

 28/04/2021 25/04/2021 جنيه للسهم  0.150 سيراميكا ريماس  -العربية للخزف 

 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  3االجتماعات بمبنى المركز الرئيسى للشركة بقاعة 

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

 القاهرة الجديدة  –القطاع االول التجمع الخامس  

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

17/04/2021 
العامة الستصالح االراضي و 

 التنمية و التعمير 

غير و عادية

 عادية
 القاهرة  –بمقر الشركة بشارع الفيوم دار السالم 

18/04/2021 
الخليجية الكندية لالستثمار  

 العقاري العربي
 عادية

 – طريق النصر عمارات رامو شارع عمر بن الخطاب من   12بمقر الشركة الكائن في 

 مدينة نصر القاهرة 

18/04/2021 

العاشر من رمضان للصناعات 

الدوائية والمستحضرات  

 راميدا-تشخيصية

غير و عادية

 عادية
 عبر وسائل االتصال المرئية و الموسوعة

 مصر  -بنك الكويت الوطني  20/04/2021
شارع   –مركز المدينة  -القطاع االول -155بمقر االدارة العامة للبنك بالقطعة رقم  غير عادية

 القاهرة الجديدة – التسعين 

 الجيزة  – طريق مصر االسكندرية الصحراوى   –بمقر الشركة فى القرية الذكية  غير عادية أودن لالستثمارات المالية  21/04/2021

21/04/2021 
بورتو  -مجموعة بورتو القابضة

 جروب 

 غير عادية
 االلكترونى و التصويت عن بعدعن طريق االنعقاد  

22/04/2021 
السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك -واالستثمار

مدينة الشيخ  –طريق القاهرة / االسكندرية الصحراوى   38بمقر الشركة الكائن بالكيلو  عادية

 الجيزة  -أكتوبر 6 –زايد 

24/04/2021 
المصرية لتطوير صناعة البناء 

 )ليفت سالب مصر ( 

 عادية
 القاهرة  -شيراتون المطار  –فندق تيوليب الجالء الكائن فى شارع العروبة 

24/04/2021 
ام.ام جروب للصناعة والتجارة 

 العالمية 

غير و عادية

 عادية
 النزهة الجديدة –جوزيف تيتو  116بفرع الشركة الكائن فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 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 53.99 0.04- -8.80 1,157,833 61,898,792 70.25 52.70 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 39.52 5.58 17.44 1,899,573 74,837,880 41.31 7.02 7.67% فوري  

 EAST 11.25 3.85- -14.12 1,210,196 13,763,795 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.08 2.26- 5.98 2,544,381 2,682,637 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.76 1.20- -4.54 94,847 1,865,173 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

المجموعه الماليه هيرمس 
 القابضه 

HRHO 14.01 2.23- -2.71 1,710,166 23,940,182 16.10 9.92 4.05% 

 TMGH 5.61 5.71- -13.69 1,351,622 7,723,415 7.72 4.92 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

 ELEC 0.40 7.39- -85.73 9,394,731 3,742,403 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.60 1.92- -0.86 776,780 3,536,249 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا 

 ISPH 3.85 3.27- -23.61 5,367,949 20,153,628 9.26 3.62 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 11.10 0.27- -7.50 1,739,766 19,233,762 14.80 9.50 2.03% المصرية لالتصاالت 

 MNHD 3.65 2.67- -3.69 2,749,454 10,061,946 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.00 2.22- -24.27 856,274 18,947,044 30.45 22.00 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر 

 OCDI 15.80 1.86- 6.76 20,803 327,211 17.40 8.55 1.68% سوديك 

 SKPC 9.90 5.08- 7.26 981,944 9,666,371 11.67 5.40 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي 

 CICH 3.30 1.79- -16.46 342,034 1,128,344 4.94 2.85 1.37% سى اى كابيتال القابضة  

 ORWE 7.18 3.10- 5.59 852,835 6,178,033 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد 

 EFID 7.70 5.64- -13.48 4,675,465 38,143,232 11.35 7.55 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.40 4.56- -27.63 1,397,262 6,185,746 7.59 4.00 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.60 3.27- 15.52 3,968,374 6,375,129 1.83 1.05 1.14% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 3.69 6.82- -7.29 3,909,473 14,679,731 6.10 3.08 1.10% بايونيرز القابضة  

 AMOC 2.83 9.58- -9.58 12,259,068 35,426,084 3.52 2.10 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.02 6.63- -15.38 750,445 6,895,979 12.30 5.30 1.01% حديد عز 

 CCAP 1.12 7.13- -21.95 6,054,879 6,867,643 1.78 1.10 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 8.60 5.60- 9.00 4,434,460 37,185,392 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب  

 AUTO 3.44 7.77- 4.24 2,174,856 7,606,540 4.24 1.48 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.20 4.41- 7.66 186,050 970,298 6.23 2.65 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر 

 OIH 0.26 4.03- 87.73 59,665,701 15,509,141 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه 

 %0.50 0.26 0.44 15,421,837 52,842,412 .غ.م -OFH 0.29 6.52 أوراسكوم المالية القابضة 

 EMFD 2.18 3.96- -7.23 3,071,606 6,792,682 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.09 -1.14 14.07- 169,285 2,016,331 17.49 7.97 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلء   المسؤوليةاإ

 

وراق المالية المذكورةب 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 شراء ا

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

آ
نها موثوق فيها في وقت نشر   تم إعداد المعلومات واال

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هايعتقد 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
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير ا

 دون إشعار مسبق. 

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

شكا 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
دام ل. إن االستخالبحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى 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

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
ة تم التعبير  هم المالي يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 
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