
 

 

 

  

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %6.47- %0.27 10,143.21 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %15.00- %0.59- 1,899.94 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %15.11- %0.68- 1,820.99 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %12.32- %0.64- 2,716.03 100ا

 ▼ %14.50 %0.45- 1,200.08 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

س  ▪
 
مين" يعتمدون زيادة را

 
سهم مجانيةمساهمو "المهندس للتا

 
 المال عبر ا

سهم مجانية ▪
 
س المال عبر توزيع ا

 
 مساهمو "البركة مصر" يعتمدون زيادة را

س المال ▪
 
ولى لالستثمار" لزيادة را

 
جراءات "ال  الرقابة المالية تعتمد ا 

▪  
 
لى جيتا  5ل الحكم بطعن "المصرية للمنتجعات" ضد قرار "التنمية السياحية" ا 

 يونيو

سكندرية لتداول ا ▪ رباح "ال 
 
شهر 9لحاويات" تتراجع هامشيًا خالل ا

 
 ا

رباح المساهمين ▪
 
 عمومية مستشفى كليوباترا تعتمد القوائم السنوية وتقرر ترحيل ا

سع ▪
 
 %10ار والتعريفة لن تتجاوز الـ مصادر: لجنة تسعير الوقود عدلت قرار تحريك ال

 حال زيادتها

ة للمصدرين شهاد 511مليار جنيه.. صندوق تنمية الصادرات يصدر  2.4بقيمة  ▪
 ضمن السداد الفوري للمستحقات

فريقيا المحور الرئيسي في البرنامج الجديد لمساندة  ▪ شريف الجبلي: دعم الشحن ل 
 المصدرين

  500وزيرة:  ▪
 
ن جنبية مباشرة لمصر عبر الدولية لضمامليون دولر استثمارات ا

 الستثمار

سعار الدواجن تتراجع  ▪
 
 ق المصري جنيهات بالسو 6رغم انتعاش الطلب.. ا

لى مستوى ما قبل جائحة كورونا  ▪  انتعاش قطاع الطيران في الصين ا 

بريل  ▪
 
وائل ا

 
ميركيين تصعد لقمة عام في ا

 
 معنويات المستهلكين ال

 

 )مليون جنيه( صافي تعامالت المستثمرين 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 سعرهايتغير 

 84 110 3 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبارالشركات المقيدة

 مساهمو "المهندس للتأمين" يعتمدون زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية

(، إن الجمعية العامة العادية وافقت على MOINن )قالت شركة المهندس للتأمي
 187.5مليون جنيه، بدالً من  235زيادة رأس المال المصدر للشركة ليصبح 

مليون جنيه.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن الزيادة موزعة 
جنيه للسهم الواحد، بصورة مجانية على  2.5مليون سهم، بقيمة اسمية  19على 
سهم مجاني لكل سهم أصلي.وأوضحت الشركة، أن  0.25همين بواقع المسا

، والبالغ 2020لة طبقاً للمركز المالي للشركة في الزيادة تمول من األرباح المرح
مليون جنيه.وذكرت أن تمت إعادة تشكيل مجلس اإلدارة لدورة  49.18قدره 

عانات بنقابة سنوات علي النحو التالي: صندوق المعااشات واإل 3جديدة لمدة 
مقاعد، وبيت الخبرة  3مقاعد، والشركة القابضة المصرية الكويتية  4المهندسين 

مقاعد، وصندوق التامين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس  3للتاجير التمويلي 
مقعد واحد.وعلى مستوى الجمعية العامة غير العادية، وافقت على تعديل المواد 

للشركة.وحققت الشركة خالل النصف األول من  من النظام األساسي 4-6-7
جنيه منذ بداية يوليو حتى  مليون 69.43العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة  72.36نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 
من العام المالي الماضي.وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خالل النصف األول 

مليون جنيه خالل نفس  94.5مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل  79.88جل لتس
لي الماضي.كانت القوائم المالية المستقلة للشركة النصف الفترة من العام الما

مليون  49.02األول من العام المالي الجاري، أأظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 
مليون  72بل أرباح بقيمة جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقا

 جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 ر" يعتمدون زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانيةمساهمو "البركة مص

(، إن الجمعية العامة العادية وافقت على مقترح SAUDمصر ) -قال بنك البركة
لمال المدفوع في صورة بالمائة من رأس ا 60توزيع أرباح على المساهمين بواقع 

.وأضاف سهم مجاني لكل سهم قائم 0.6أسهم مجانية، تتم زيادة رأس المال بواقع 
البنك في بيان صادر اليوم األحد، أن ذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر 

مليار جنيه،  1.133مليون سهم مجاني بإجمالي قيمة  159.1والمدفوع بعدد 
جنيهات.وأشار إلى أن الجمعية وافقت على تقرير مجلس  7بالقيمة االسمية البالغة 

تقرير مراقبي الحسابات، وإقرار الميزانية اإلدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله و
ديسمبر  31العمومية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في 

 1.25، صافي ربح خالل العام الماضي بلغ 2020.وحقق البنك خالل 2020
، مع األخذ في 2019مليار جنيه في  1.07ليار جنيه، مقابل صافي ربح بقيمة م

، ارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2020قلية.وفي عام االعتبار حقوق األ
.وعلى مستوى 2019مليار جنيه في  1.896مليار جنيه، مقابل دخل بلغ  2.46

مليار جنيه،  1.25نحو  2020األعمال المستقلة، بلغت أرباح البنك خالل العام 
 .2019مليار جنيه في  1.05مقابل أرباح بلغت 

 المالية تعتمد إجراءات "األولى لالستثمار" لزيادة رأس المالالرقابة 

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة األولى 

.وأوضحت الرقابة لالستثمار والتنمية العقارية، بشأن زيادة رأس المال المصدر

لشركة يتضمن المالية في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أن تقرير إفصاح ا

 5.5قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر من 

 0.25مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع  6.87مليون جنيه إلى 

مليون سهم مجاني، تمويالً من األرباح  1.37سهم لكل سهم، بإجمالي عدد أسهم 

توزيع وفقاً لقوائم العام الماضي.وكانت المرحلة وصافي أرباح الشركة القابلة لل

الجمعية العامة العادية للشركة وافقت على مشروع توزيع أسهم مجانية بواقع 

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

  9.81   5.15  الحفر الوطنية

  8.06   15.15  القاهرة للخدمات التعليمية

  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

 -9.99   55.03  العبور لالستثمار العقارى

 -9.98   15.34  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

 -9.68   43.30  العامة للصوامع والتخزين

 -9.37   45.00  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 -9.35   22.11  العربية الستصالح االراضي

 

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

  44.80   134،032،640  االسماعيلية الجديدة للتطوير

  55.00   107،988،544  البنك التجاري الدولي

  38.98   74،801،312  فوري

  17.23   47،455،936  المجموعة المصرية العقارية

  1.21   44،023،496  دايس

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.26   49،674،412  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.54   42،382،576  العربية ادارة االصول

  1.21   36،527،745  دايس

  0.29   32،843،460  اوراسكوم المالية القابضة

  0.40   31،485،720  أطلس

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون سهم عن أرباح  1.375سهم لكل سهم أصلي بإجمالي عدد أسهم  0.25

ن األرباح المرحلة.يشار إلى أن شركة األولى لالستثمار والتنمية وم 2020عام 

ألف جنيه  34.35، مقابل 2020مليون جنيه أرباحاً خالل  1.78ت العقارية حقق

، مقابل 2020مليون جنيه خالل  8.3.وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2019في 

 .2019مليون جنيه في  3.73

 5ى ات" ضد قرار "التنمية السياحية" إلتأجيل الحكم بطعن "المصرية للمنتجع

 يونيو

(، إنه تم تأجيل الدعوى EGTSللمنتجعات السياحية )قالت شركة المصرية 

القضائية التي رفعتها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص الطعن رقم 

يونيو المقبل.وأضافت الشركة في بيان  5ق إلى جلسة يوم  65لسنة  55158

نمية األحد، أنه تم التأجيل بسبب عدم اكتمال إعالن الهيئة العامة للتصادر اليوم 

السياحية، ولم نقدم من جنبنا ثمة مستندات او مذكرات انتظارات الكتمال الشكل 

والقرار.كانت الشركة أعلنت أنها طعنت على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية 

اضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل بشأن إلغاء الموافقة األولية بشأن تخصيص أر

مليون جنيه  44.55، خسائر بلغت 2020ل حشيش السياحية.وحققت الشركة خال

.وبلغت خسائر 2019مليون جنيه خسائر خالل  52.41، مقابل 2020خالل 

مليون  63.56مليون جنيه، مقابل  45.44نحو  2020مالكي الشركة األم خالل 

ت الحقوق الغير مسيطرة أرباح بقيمة .فيما سجل2019جنيه خسائر خالل 

مليون  11.15مقابل أرباح بلغت ، 2020ألف جنيه خالل  934.94

مليون  149.97جنيه.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي لتسجل 

 .2019مليون جنيه خالل  68.71جنيه، مقابل 

ل الدعوى ، إنه تم تأجي )EGTS(قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية

القضائية التي رفعتها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص الطعن رقم 

 .يونيو المقبل 5ق إلى جلسة يوم  65لسنة  55158

 وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم األحد، أنه تم التأجيل بسبب عدم اكتمال

مستندات او مذكرات إعالن الهيئة العامة للتنمية السياحية، ولم نقدم من جنبنا ثمة 

 .انتظارات الكتمال الشكل والقرار

كانت الشركة أعلنت أنها طعنت على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن 

إلغاء الموافقة األولية بشأن تخصيص أراضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش 

 .السياحية

، 2020خالل  مليون جنيه 44.55، خسائر بلغت 2020وحققت الشركة خالل 

 .2019مليون جنيه خسائر خالل  52.41مقابل 

مليون جنيه، مقابل  45.44نحو  2020وبلغت خسائر مالكي الشركة األم خالل 

 .2019مليون جنيه خسائر خالل  63.56

، 2020ألف جنيه خالل  934.94 فيما سجلت الحقوق الغير مسيطرة أرباح بقيمة

 .مليون جنيه 11.15لغت مقابل أرباح ب

مليون جنيه،  149.97وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي لتسجل 

 .2019مليون جنيه خالل  68.71مقابل 

 

 

 

 

 أشهر 9أرباح "اإلسكندرية لتداول الحاويات" تتراجع هامشياً خالل 

اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن لمالية لشركة مؤشرات اأظهرت ال

بالمائة،  2.8أشهر من العام المالي الحالي، تراجع أرباح الشركة بنسبة  9أول 

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

تى نهاية مليون جنيه خالل الفترة من يوليو ح 1.01سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام  1.04مقابل  مارس الماضي،

مليون  1.7المالي السابق له.وتراجعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر إلى 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  1.81جنيه، مقابل 

 6التسعة أشهر بنسبة  الماضي.وأشارت الشركة إلى تراجع عدد الحاويات خالل

بالمائة عن الفترة المقارنة بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه 

أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ  6عام.وحققت الشركة خالل أول 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل  625.24

ضي.وأشارت الفترة من العام الما مليون جنيه أرباحاً خالل نفس 736.06

 1.25مليار جنيه مبيعات خالل الفترة، مقابل  1.09الشركة، إلى أنها حققت 

 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

عمومية مستشفى كليوباترا تعتمد القوائم السنوية وتقرر ترحيل أرباح 

 المساهمين

كليوباترا، تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة فى اعتمدت شركة شركة مستش

والقوائم المالية للعام الماضي.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم 

األحد، إن العمومية صدقت على مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع حصة 

مليون جنيه، دون المساهمين عن العام  29.5العاملين بالشركة من األرباح بقيمة 

.وقررت الجمعية إخالء مسؤولية مجلس اإلدارة عن العام الماضي، اضيالم

والتوقيع على عقد معاوضة بين مستشفى كليوباترا وشركة البداية الجديدة إلدارة 

المستشفيات والمراكز الطبية.وعلى صعيد العمومية غير العادية، أوضحت 

لقانوني إلى يوم ب االشركة أنه تقرر تأجيل انعقاد العمومية لعدم اكتمال النصا

أبريل الجاري.يشار إلى أن شركة مستشفى كليوباتراحققت أرباحاً بلغت  29

مليون جنيه  265.35، مقابل أرباح بلغت 2020مليون جنيه خالل  297.6

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وخالل العام الماضي، بلغت أرباح 2019

 257.4ه، مقابل أرباح بلغت جنيمليون  286.92مساهمي الشركة األم نحو 

مليون جنيه في العام السابق له.وكذلك صعدت أرباح الحقوق غير المسيطرة إلى 

.وارتفعت 2019مليون جنيه في  7.95مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة  10.72

مليار جنيه، مقابل  1.98إيرادات األنشطة لدى الشركة خالل العام الماضي إلى 

.وعلى مستوى األعمال المستقلة، فقد 2019ليار جنيه في م 1.79إيرادات بلغت 

، مقابل أرباح 2020مليون جنيه خالل  218.67حققت الشركة أرباحاً بلغت 

.وحققت شركة اإلسكندرية 2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من  197.7بلغت 

 هيةمليون جنيه خالل التسعة أشهر المنت 15.74للخدمات الطبية أرباحاً بلغت 

مليون جنيه في الفترة المقارنة  20.81في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 .2019من 

 

https://www.mubasher.info/markets/EGX/stocks/EGTS


 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

مصادر: لجنة تسعير الوقود عدلت قرار تحريك األسعار والتعريفة لن تتجاوز الـ 

 حال زيادتها 10%

سعير الوقود بتعديل ة تلجنرجحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، قيام 

، 20/2021قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية بالربع األخير من العام المالي 

تأثًرا بارتفاع أسعار  %10بعدما كانت قد استقرت على تحريكها بما ال يزيد عن 

.أضافت المصادر لـ 2021النفط العالمي خالل الفترة من يناير وحتى مارس 

ة تحاول إيجاد مورد بديل عن تحريك أسعار الوقود لدعم لجنال ، أن”أموال الغد“

أشهر المقبلة لتجنب تحريك األسعار، وحال  3الموازنة العامة للدولة خالل الـ 

عدم التوصل إلى موارد بديلة قد تُحرك التسعيرة خالل الساعات القليلة 

ـ ل اخالالمقبلة.أشارت المصادر إلى أن منحنى أسعار المنتجات البترولية  أشهر  3ل

الماضية تجاوز سعر برميل النفط المقدر من الحكومة في الموازنة العامة للدولة 

دوالًرا أي أن  63دوالًرا للبرميل، موضًحا أن األسعار تخطت حاجز الـ  61بـ 

دوالًرا إضافية عن كل برميل يتم استيراده من الخارج.لفتت  2الموازنة تتحمل 

منتجات البترولية كان مقرًرا لها إعالن هيكل ال عيرالمصادر إلى أن لجنة تس

ـ  أيام األولى من أبريل الجاري، لكن حتى اآلن لم تحسم  10التسعير الجديد خالل ال

 اللجنة هيكل التسعير.

 2020لجنة تسعير المنتجات البترولية لن تستند إلى تراجع أسعار النفط في 

ر الثالثة السابقة برنت عن األشه بمتوسط سعر خامتابعت المصادر أن اللجنة تأخذ 

، 2020للقرار، ومن ثم لن يُعتد بانخفاض أسعار النفط التي تراجعت خالل 

دوالًرا للبرميل، ما مكن الدولة من تحقيق وفًرا  40:  30لمستويات تراوحت بين 

ي لبعض ملحوظًا في فاتورة استيراد الوقود آنذاك.وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائ

بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة  2016ليو البترول منذ يومنتجات 

من خالل برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.وتحدد لجنة التسعير 

أشهر بناًء على التغير في متوسط  3التلقائي للمنتجات البترولية األسعار كل 

لتحرك في سعر ها، إلى جانب امقارنة بسابقت األسعار العالمية في الفترة الماضية

 6الصرف، باإلضافة إلى تكاليف الشحن وغيرها.وتراجع دعم الوقود خالل الـ 

نحو  14/2015سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خالل العام المالي 

مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود  51بلغ  15/2016مليار جنيه، وفي عام  73.9

مليار جنيه، وسجل أقصى  115نحو  وسجل 16/2017ي في العام المالاالرتفاع 

مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص  120.8حيث بلغ  17/2018ارتفاع في عام 

مليار جنيه،  84.7والذي سجل حينها  18/2019الدعم بشكل واضح في عام 

 لغدالمصدر: أموال امليار جنيه. 18.7سجل  19/2020وفي العام المالي الماضي 

ر استثمارات أجنبية مباشرة لمصر عبر الدولية لضمان مليون دوال 500وزيرة: 

 االستثمار

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، اجتماعاً افتراضياً مع 

مسؤولي الوكالة الدولية لضمان االستثمار "ميجا"، عضو مجموعة البنك 

ء التنمية الدولي مع شركاوزيرة التعاون الدولي.ويأتي االجتماع في إطار مناقشة 

متعددي األطراف والثنائيين، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنموية، 

باعتباره شريكاً رئيسياً في الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التعافي االقتصادي 

 والنمو المستدام، ومناقشة مجاالت التعاون المقترحة للوكالة الدولية ضمان

ان.وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسؤولي مصر، وفقاً لبياالستثمار في 

الوكالة، تقديم مزيد من ضمانات االستثمار لشركات القطاع الخاص في عدة 

مجاالت من بينها االتصاالت والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، بما يعمل على 

ضت د التنموية.وعرتوسيع نطاق مشاركة شركات القطاع الخاص في الجهو

جراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز التحول نحو االقتصاد األخضر ال المشاط، اإل

 

شهادة للمصدرين  511مليار جنيه.. صندوق تنمية الصادرات يصدر  2.4بقيمة 

 ضمن السداد الفوري للمستحقات

للمصدرين، أعلنت نيفين ن مبادرة السداد الفورى تنفيذ المرحلة الثانية مفي إطار 

 511جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات  أصدر حتى اآلن 

مليار بعد  2،2مليار جنيه وبصافي  2،4شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 

وافقت  از.  وأشارت إلى أنها قداستقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغ

يناير الماضى إلى نهاية شهر  31ات المستفيدة من المبادرة من على مد أجل الملف

أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خالل شهر يونيو المقبل، 

بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .وأوضحت 

لتوجيهات الرئاسية بدعم أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتى  تنفيًذا لنيفين جامع 

ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد األعباء التصديرية المستحقة للشركات 

المصدرة ، الفتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير 

تجات المصرية في األسواق الخارجية في زيادة قدراتهم اإلنتاجية وتعزيز تنافسية المن

خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي 

مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد 

من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدالً من سدادها على أقساط قد  %85نسبة 

عدة سنوات، األمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات  تستغرق

 المصدر: المالالمصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها والحفاظ على العمالة.

شريف الجبلي: دعم الشحن إلفريقيا المحور الرئيسي في البرنامج الجديد لمساندة 

 المصدرين

لجنة الشؤون اإلفريقية بالبرلمان ورئيس شركة  قال الدكتور شريف الجبلي رئيس

أبو زعبل لألسمدة والكيماويات، إن دعم الشحن إلى دول إفريقيا يعد البند األهم في 

البرنامج الجديد الذي يجري إعداده لمساندة المصدرين، مشيًرا إلى أن أسواق القارة 

ورة التركيز عليها السمراء هي الوجهة المثالية للصادرات المصرية ما يستوجب ضر

لفتح أفق جديدة أمام المنتجات المصرية، وذلك من خالل المعارض وإرسال الوفود 

أن نسبة الدعم التي سيتم تقديمها « حابي»إليها.أضاف الجبلي في تصريحاته لجريدة 

لشحن البضائع المصرية لدول إفريقيا، تجري مباحثات حاليًا لرفعها ألكبر مستوى 

القدرة التنافسية لمنتجات الشركات المصرية أمام العديد من  ممكن، وذلك لرفع

المنتجات التي تسعى لحجز مكانة لها داخل إفريقيا، الفتًا إلى أن مصر تتمتع بميزة 

الموقع والعالقة الجيدة مع دول القارة ما يزيد من فرصها في االستحواذ على حصة 

 كبيرة بتلك األسواق.

 القارة السمراء سيحقق األهداف وضع استراتيجية موحدة لدخول

ولفت الجبلي إلى أن الشركات المصدرة تعول على رد األعباء في استمرار نشاطها 

وسداد المستحقات الخاصة بالعمالة والتزاماتها الضريبية، األمر الذي يعني أن 

اإلسراع في صرف المستحقات للشركات يعد العنصر األهم في تلك المنظومة ولذلك 

كلة األبرز التي عانى منها المصدرون في البرامج السابقة كانت جميعها فإن المش

تدور حول تأخر الصرف وتراكمها خالل السنوات الماضية.وأشار الجبلي إلى أن 

الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والصناعة، تعمل بصورة كبيرة على مساندة 

س كورونا، وهو ما القطاع الخاص، في ظل التبعات التي نجمت عن ظهور فيرو

ظهر من خالل المبادرات التي تم إطالقها والتي ساهمت بصورة كبيرة في الحفاظ 

على معدالت اإلنتاج في القطاع الصناعي، الفتًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب المزيد 

من القرارات التحفيزية وخاصة للتوسع في السوق اإلفريقية التي تحتاج إلى 

ضمن تحقيق األهداف المرجوة.وخالل مشاركته في مؤتمر حابي استراتيجية موحدة ت

لالستثمار األسبوع قبل الماضي، قال الدكتور شريف الجبلي، إن حجم الصادرات 

مليارات دوالر، وهو رقم هزيل، في حين أنه من  4المصرية إلى إفريقيا في حدود 



 

 

سيما من خالل استراتيجية الطاقة المستدامة والتي نجحت من خاللها في زيادة 

فائض الكهرباء والعمل على استكشاف مجاالت جديدة من بينها استخدام 

المنطقة بقيمة  يادية خضراء فيرح أول سندات سالهيدروجين لتوليد الكهرباء، وط

مليون دوالر.وأشارت إلى أن هذه اإلجراءات تمثل عامالً هاماً في الترويج  750

لالستثمار األخضر في مصر وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان االستثمار 

تقوم  في هذا الصدد.وعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي

صة التعاون التنسيقي المشترك التي تسعى الوزارة من ارة من خالل منبها الوز

خاللها لجمع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين والجهات الحكومية 

المعنية، وسعي الوزارة خالل الفترة المقبلة لعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك 

الستثمار لدولية لضمان ابين الوكالة ا للقطاع الخاص، كما ناقشت إمكانية التعاون

والغرف التجارية .كما بحثت وزيرة التعاون الدولي إمكانية تعزيز التعاون من 

خالل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، في ظل وجود العديد من 

المشروعات الناجحة ال سيما مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.من 

ية لضمان االستثمار التزامهم بدعم القطاعات الوكالة الدول بهم أكد مسئولوجان

التنموية الحيوية في مصر من بينها الطاقة والنقل، والبناء على المشاركات 

الناجحة السيما مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما تطلعوا إلى 

 الصرف الصحي فيإمكانية توسيع نطاق الشراكة في مجال إدارة مياه 

ق الوكالة الدولية لضمان االستثمار اهتمامه باستكشاف المجاالت مصر.وأبدى فري

الثالثة السابق ذكرها )النقل والكهرباء ووحدة الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص(.وذكروا أنه على مدار السنوات الماضية دعمت الوكالة الدولية لضمان 

مليون دوالر في  500مصر بقيمة جنبية مباشرة لاالستثمار تدفق استثمارات أ

العديد من القطاعات من بينها االستخراجات والبنية التحتية.وتم إنشاء الوكالة 

باعتبارها عضواً في مجموعة  1988الدولية لضمان االستثمار )ميجا( في عام 

البنك الدولي بغرض تشجيع تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى االقتصادات 

ادي والحد من الفقر وتحسين األحوال المعيشية ة النمو االقتصالصاعدة لمساند

الشراكات الدولية »للسكان.يذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدر التقرير السنوي 

، الستعراض «لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير

ة تمويالت تنموي تم االتفاق على، حيث 2020الشراكات الدولية المحققة خالل 

مليار دوالر لمشروعات قطاعات الدولة  6.7مليار دوالر من بينها  9.8بقيمة 

 مليار دوالر للقطاع الخاص. 3.1المختلفة، و

 

متاحة في  مليار دوالر، فاالستثمارات 70و 60و 50و 40الممكن أن يصل إلى 

السوق اإلفريقية في كل قطاع، خاصة الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين 

باإلضافة إلى قطاعات أخرى، والسوق المصرية لديها ما يؤهلها لهذه الفرص حيث 

تمتلك الخامة الجيدة ولديها اإلمكانيات والتكنولوجيا والخبرة في هذه المجاالت، األمر 

تغالل السوق اإلفريقية واالستثمار فيها وكذلك التصدير الذي يشكل فرصة جيدة الس

إليها بصورة جيدة وتقديم خدمات وفق ما هو مستهدف ومطلوب.وأشار شريف 

الجبلي إلى أن الحل الوحيد للتوسع سواء في التصدير أو االستثمار هو التوجه إلى 

ة التجارة اإلفريقية إفريقيا، نظًرا لعدة عوامل منها االتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقي

الحرة، وهي اتفاقية تم تفعيلها خالل العام الجاري، وتشمل سلًعا وخدمات، ومن 

دولة، وتبقت دولة  54المفترض أن تضم جميع الدول اإلفريقية، ووقعت عليها نحو 

واحدة فقط هي إريتريا، وهو ما يفترض استغالله في مصر ألنها من أكبر الدول 

الدول األساسية من الناحية االقتصادية في القارة اإلفريقية هي: اإلفريقية.أضاف، أن 

مصر وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، ولهم تواجد كبير في األسواق، ومن 

ثم هناك فرصة لجذب استثمارات خارجية في السوق المصرية، عبر توجيه مخرجات 

بمزايا االتفاقيات، والهدف أن ونتاج هذه االستثمارات إلى السوق اإلفريقية والتمتع 

تكون مصر قاعدة لذلك، ولديها اإلمكانيات التي تؤهلها لذلك من حيث القوى البشرية 

والبنية التحتية األساسية والموقع الجغرافي المتميز.وقال، إن أي سلع يتم إنتاجها في 

ا في مصر، لها سوق في إفريقيا، وبالتالي فإن القاعدة الصناعية لها مجال كبير  جًدًّ

الدول اإلفريقية، وعلى الرغم منذ ذلك إال أن معظم الدول ال تعرف عن الصناعة 

المصرية أي شيء، وذلك ألن المستثمرين المصريين ربما يكونون منتجين جيدين 

ولكنهم مسوقون غير جيدين، وهي مشكلة أساسية ال بد من العمل على حلها، للوصول 

 المصدر: حابيفريقية.إلى ما هو مأمول داخل القارة اإل

 جنيهات بالسوق المصري 6رغم انتعاش الطلب.. أسعار الدواجن تتراجع 

عاودت أسعار الدواجن االنخفاض بسوق التجزئة في مصر، مع زيادة المعروض 

من المنتجات وذلك خالل األسبوع األول من شهر رمضان.وكانت أسعار الدواجن 

جنيهاً للدواجن  30، ليسجل الكيلو 2021خالل قد سجلت أعلى وتيرة ارتفاع لها 

جنيهاً.وقال أحمد دياب تاجر دواجن، إن  38البيضاء بالمزارع فيما سجلت البلدية 

جنيهات، عن  7جنيهاً بانخفاض  31إلى  30أسعار الدواجن البيضاء تراوحت بين 

إلى  لبانيةجنيهاً، بينما وصل سعر ا 41إلى  40بداية األسبوع، فيما سجل البلدي نحو 

جنيهاً كمتوسط سعر.ولفت دياب، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إلى أن األسعار  75

تشهد تراجعاً، خاصة بعد زيادة المعروض من الدواجن على مدار الثالثة أيام 

الماضية.وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية 

المزارع خالل الفترة الحالية، مشيراً إلى عت في المصرية، إن أسعار الدواجن تراج

جنيهاً.وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة، في  25أن سعر الكيلو الحالي يصل إلى 

اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن أسعار البيض تشهد زيادة بقيمة جنيه واحد، مشيراً 

لدواجن سوق ا جنيه.ويبلغ حجم االستثمارات في 31.5إلى أن سعر الطبق الواحد يبلغ 

ماليين شخص، وفقاً لوزارة الزراعة  3مليار جنيه، ويعمل به  90المصري نحو 

المصرية.وأشار السيد إلى أن األسواق قد شهدت ارتفاعاً خالل الفترة الماضية، 

بالتزامن مع حلول شهر رمضان، ومن المتوقع أن تستمر موجة االنكسار في األسبوع 

رك.وبحسب بيانات صادرة عن الغرف المبا الجاري وحتى دخول عيد الفطر

مليار طائر سنوياً، فيما يبلغ حجم إنتاج بيض المائدة إلى  1.6التجارية، تنتج مصر 

كيلو في العام من  20مليار بيضة سنوياً، ويصل متوسط نصيب الفرد إلى  13

 الدواجن.

  

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 ما قبل جائحة كورونا انتعاش قطاع الطيران في الصين إلى مستوى 

، موفر خدمة بيانات ”فاريفاليت“أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدرته شركة 
الطيران المدني في الصين، انتعاش قطاع الطيران المدني في البالد إلى مستوى 

لوكالة أنباء  ما قبل جائحة كورونا، وفق ما نشرته حابي.وأضاف التقرير، وفقا
ن معدل عدد الرحالت الجوية المسجلة يوميا في الصين الجديدة )شينخوا(، أ

من المعدل  %250، أي نحو 12451الصين في مارس الماضي وصل إلى 
الذي تم تسجيله في ذات الشهر العام الماضي.وتعاملت الصين مع إجمالي 

 %140.91 رحلة جوية مغادرة في شهر مارس، بارتفاع بنسبة 389،600
لصينية ارتفاعاً للعدد اإلجمالي للعمليات على أساس سنوي.وسجلت المطارات ا

 820على أساس شهري إلى  %69التشغيلية التي تشمل اإلقالع والهبوط، بنسبة 
ألفا في شهر مارس، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل قبل جائحة كورونا.وعلى 

أعلى  %11.84يوميا، و  %73.2مستوى عامل تحميل المسافرين، فقد سجل 
 سجل في شهر فبراير الماضي.من المستوى الم

 معنويات المستهلكين األميركيين تصعد لقمة عام في أوائل أبريل 

خلص مسح نشرت نتائجه اليوم الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين األميركيين 
االقتصادي، وذلك ارتفعت في أوائل أبريل إلى قمة عام وسط تسارع في النمو 

هذا العام، هكذا ذكرت سي ان بي سي  رغم قلق األسر حيال زيادة التضخم
العربية.وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها األولي لمعنويات المستهلكين تقدم 

في  84.9في النصف األول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند  86.5إلى 
ءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى مارس.كان اقتصاديون استطلعت رويترز آرا

 97.2سح لألوضاع االقتصادية الحالية إلى قراءة عند .وصعد مؤشر الم89.6
.وقفزت 79.7في مارس.واستقر مقياسه لتوقعات المستهلكين عند  93من 

، في حين لم %3.1من  %3.7التوقعات في المسح للتضخم على مدار عام إلى 
للتضخم خالل خمسة إلى عشرة أعوام عند يطرأ تغير يذكر على التوقعات فيه 

2.7%. 

 ت االسواق العربيةمؤشرا

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 10،049.00 0.61% السعودية

 DFMGI 2،625.00 -0.43% دبي

 ADI 6،119.00 -0.08% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،948.51 -0.09% الكويت

 BSEX 1،476.77 0.09% البحرين

 GENERAL 10،796.00 0.33% قطر

 MASI 11،669.00 00.3% المغرب

 TUN20 7،029.00 -0.77% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 34،082.00 -0.35% أمريكا

 S&P 500  4،185.47 0.36% أمريكا

 NASDAQ 14،052.34 0.10% أمريكا

 FTSE 100  7،003.00 -0.24% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29،685.37 0.01% اليابان

 %0.17 1،779.40 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %0.27- 66.59 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.17- 63.02 البرميل نايمكس )دوالر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

عود/ الص

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.7 0.7 غ.م. غ.م. %26.8 4.05 احتفاظ 1،894.39 3.19 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %86.5 16.86 شراء 4،911.12 9.04 شركة حديد عز

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

 8.0 5.8 37.3 33.9 -- قيد المراجعة قيد المراجعة 2،385.91 2.23 شركة سبيد ميديكال
 0.5 0.5 6.0 4.2 %46.4 10.69 شراء 4،855.28 7.30 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع ركةأسم الش
 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 التوزيع النقديقيمة  أسم الشركة
 20/04/2021 15/04/2021 جنيه للسهم 1.500 االلومنيوم العربية

 20/04/2021 15/04/2021 جنيه مصرى للسهم 27.9 مصر كافية

A.T. LEASE 22/04/2021 19/04/2021 جنيه 0.1959420393 تي. ليسأية.-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-غذائية العربيةالصناعات ال

 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 ر الصناعية )نايل سات(المصرية لألقما

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

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

 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 تصاالتالمصرية لال

 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 -والصناعات الكيماوية البويات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

18/04/2021 
الخليجية الكندية لالستثمار 

 العقاري العربي
 عادية

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

 مدينة نصر القاهرة

18/04/2021 

العاشر من رمضان للصناعات 

الدوائية والمستحضرات 

 راميدا-تشخيصية

غير و عادية

 عادية
 ئل االتصال المرئية و الموسوعةعبر وسا

 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
 االنعقاد االلكترونى و التصويت عن بعدعن طريق 

22/04/2021 
السادس من اكتوبر للتنميه 

 سوديك -واالستثمار

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

 الجيزة -أكتوبر 6 –زايد 

24/04/2021 
المصرية لتطوير صناعة البناء 

 مصر ()ليفت سالب 

 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  116الكائن فى  بفرع الشركة

25/04/2021 
المؤشر للبرمجيات ونشر 

 المعلومات

 عادية
 المعادى –تقسيم الالسكى  –أ احمد كامل  13/3و  12بمقر الشركة بالعنوان 

 رواد -رواد السياحة  25/04/2021
غير و عادية

 عادية
 الدور االول –زمالك ال –أ شارع عزيز اباظة 4بمقر الشركة الكائن فى 

25/04/2021 

مجموعة جى . أم . سى 

لالستثمارات الصناعية و التجارية 

 المالية

 غير عادية
مدينة السادس من  –المنطقة الصناعية االولي  333بمقر الشركة الكائن القطعة رقم 

 اكتوبر

26/04/2021 
االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية 

 واالستثمار

 عادية
 المنيا –شارع عثمان بن عفان شرق محطة بنى مزار  بمقر الشركة

 السويس -عتاقة بجوار محطة الكهرباء  3بالنادى االجتماعى بمصنع الشركة الكيلو  عادية مصر -الغذائية اجواء للصناعات  27/04/2021

27/04/2021 
اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة 

 والتنمية

غير و عادية

 عادية
 ن بأبراج الوطنية بشارع الجمهورية بأسيوطمقر الشركة الكائ

 الخزف والصينيالعامة لمنتجات  27/04/2021
القاهرة ) عن  –جاردن سيتى  –شارع الطلمبات  5بمقر شركة الصناعات المعدنية  عادية

 طريق فيديو كونفرنس (

27/04/2021 
مينا فارم لألدوية و الصناعات 

 الكيماوية

 –مدينة العاشر من رمضان  –العنوان ) المنطقه الصناعية الثالثة بمقر مصانع الشركة ب عادية

 محافظة الشرقية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (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

ل سعر أق

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 55.00 2.88 -7.09 1,986,884 107,988,544 70.25 52.70 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 38.98 1.07- 15.84 1,934,090 74,801,312 41.31 7.02 7.67% فوري 

 EAST 11.80 3.78 -9.92 413,115 33,1764,8 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 0.98 1.78 -4.41 490,144 475,455 1.17 0.87 4.63% * المصرية الكويتيةالقابضة 

 ABUK 19.80 0.66 -4.35 95,419 1,858,838 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

المجموعه الماليه هيرمس 
 القابضه

HRHO 13.83 1.21- -3.96 450,821 66,1916,2 16.10 9.92 4.05% 

 TMGH 5.60 1.93- -13.85 3,873,830 21,473,410 7.72 4.92 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.42 5.28 -85.09 7,094,174 2,865,681 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.43 2.64- -4.53 908,444 4,072,929 5.62 .164 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 3.83 2.13 -24.01 963,648 3,638,742 9.26 3.62 2.23% فارماابن سينا 

 ETEL 11.03 0.27- -8.08 305,287 3,377,739 14.80 9.50 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.63 0.82- -4.22 1,193,013 4,313,998 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.00 0.59- -24.27 64,034 1,406,153 30.45 21.05 1.75% اجريكول مصربنك كريدي 

 OCDI 16.00 1.72 8.11 55,689 883,817 17.40 8.55 1.68% سوديك

 SKPC 9.52 3.25- 3.14 1,205,016 11,534,346 11.67 5.40 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.30 0.00 -6.461 19,278 63,437 4.94 3.00 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 7.30 0.83 7.35 744,458 5,428,660 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 7.92 2.94- -11.01 173,440 1,413,885 11.35 7.55 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.40 0.68- -27.63 ,407630 2,799,251 7.59 4.00 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.60 0.37- 15.52 2,783,666 4,448,927 1.83 1.05 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 3.76 0.27 -5.53 4,136,211 15,230,015 6.10 3.08 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.81 2.77- -10.22 1,114,148 3,126,339 3.52 2.10 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 9.04 1.63- -15.20 316,868 2,836,743 12.30 5.30 1.01% حديد عز

 CCAP 1.14 0.53 -20.56 2,878,825 3,241,658 1.78 1.09 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 8.33 0.72- 5.58 3,466,527 28,294,174 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 OAUT 3.51 0.29 6.36 2,595,266 9,185,204 4.24 1.55 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.25 0.57 8.70 240,394 1,250,048 6.23 2.70 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.26 0.77 87.73 49,674,412 12,942,445 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 9,507,003 32,843,460 .غ.م -OFH 0.29 0.34 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.15 2.71- -8.51 3,561,154 7,645,941 2.84 2.12 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.31 3.36 12.51- 38,423 463,985 17.49 7.97 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 السهم يتداول بالدوالر* 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء الم  سؤوليةا 

 

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

راء الواردة في هذا 
آ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتم إعداد المعلومات واال

أ
نها موثوق فيها في وقت نشر التقرير من قبل إدارة ا

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتقد 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
ير راء الواردة في هذا التقرا

 دون إشعار مسبق.

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

شكال. إن االستخدامالبحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دو
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
 ن 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

ن وجه
أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
وراقهم المالية تيؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
م التعبير ات نظرهم حول الشركة )ا

 عنها بدقة.

 

 

 مسؤولي التصال
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