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 أخبارالشركات المقيدة

جنيه للسهم وانتخاب  1.25بون تس" يقرون توزيع كومساهمو "بي إنفستمن
 مجلس اإلدارة

العادية لشركة بي انفستمنتس القابضة بنسبة أسهم تبلغ وافقت الجمعية العامة 
 1.25بالمائة، على توزيع األرباح المقترح من مجلس اإلدارة بواقع  96.39

مليون  3.75بلغ مليون جنيه، باإلضافة إلى م 200.03جنيه للسهم بإجمالي مبلغ 
إن جنيه ألعضاء مجلس اإلدارة.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، 

الجمعية وافقت على انتخاب مجلس إدارة لدورة جديد باتباع نظام التصويت 
التراكمي.ووافقت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة عن 

مليون جنيه في العام  287.9ت أرباحاً بلغ 2020.وحققت الشركة خالل 2020
بلغت حقوق .و2019مليون جنيه في  173.23الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 524.26ألف جنيه خسائر، مقابل  797.46أصحاب الحصص غير المسيطرة 
مليون جنيه في  287.1.وبلغ صافي أرباح العام، 2019ألف جنيه أرباحاً في 

.وتراجعت إيرادات الشركة 2019مليون جنيه في  173.76، مقابل 2020
 230.6لغت مليون جنيه، مقابل إيرادات ب 370.26خالل العام الماضي إلى 

مليون جنيه في العام السابق له.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح 
مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  222.66الشركة خالل العام الماضي إلى 

 بق له.مليون جنيه ف العام السا 68.49

 "البورصة تقر قيد تجزئة القيمة االسمية لـ"يونيفرسال

وافقت لجنة قيد األوراق المالية، على قيد تجزئة القيمة االسمية لسهم شركة 
مصري يونيباك من جنيه  –يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق 

 77مقيد البالغ قروش للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركة المصدر و ال 10إلى 
مليون  77سهم، بدالً من مليون  770مصري، موزعاً على عدد مليون جنيه 
إصدارات.وقالت  9الواحد ممثالً في قروش للسهم  10اسمية قدرها سهم بقيمة 

أسهم لكل سهم تكون  10البورصة في بيان اليوم، إنه سيتم تجزئة السهم بواقع 
، على أن 2021مايو  9تداول يوم األحد  لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة

 10بعد التجزئة اعتباراً من يوم االثنين الموافق م الشركة يتم التداول على اسه
ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة .2021مايو 

، 2021مايو  10الموافق البيانات اعتباراً من بداية جلسـة تداول يوم االثنين 
ر الفتح الجديد بعد وذلك لتحديد سع 10بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 

مليون جنيه خالل  10.86التجزئة.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 
مليون جنيه في  25.37، مقابل أرباح بلغت 2020الفترة من يناير إلى ديسمبر 

ن جنيه بالعام الماضي، مليو 364.49.وحققت الشركة مبيعات بلغت 2019
 .2019في مليون جنيه  441.14مقابل مبيعات بلغت 

 "البورصة تقر قيد تجزئة القيمة االسمية لسهم "الملتقى العربي

وافقت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تجزئة القيمة 
للسهم جنيه ى جنيهات إل 10االسمية لسهم شركة الملتقى العربي لالستثمارات من 

مليون جنيه مصري،  300والمقيد البالغ الواحد ليصبح رأسمال الشركة المصدر 
مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها  30سهم بدالً من مليون  300موزعاً على عدد 

 10الواحد.وقالت البورصة في بيان اليوم، إن تجزئة السهم بواقع جنيه للسهم 
 09تري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم األحد لحامل مشأسهم لكل سهم تكون 

بعد التجزئة اعتباراً من يوم ، على أن يتم التداول على أسهم الشركة 2021و ماي
ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم الشركة بعد .2021مايو  10االثنين الموافق 

الموافق ثنين التجزئة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم اال
، لتحديد سعر الفتح 10ر إقفال على ، بمراعاة قسمة آخر سع2021مايو  10

مليون جنيه  74.5التجزئة.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت الجديد بعد 

 م من حيث االرتفاع في السعرأسه 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  12.44   18.80  التعمير واالستشارات الهندسية

  11.18   19.00  أورانج

  9.99   35.90  العبور لالستثمار العقارى
  9.99   15.96  مطاحن شمال القاهرة

  9.98   4.63  شينى

 

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

 -24.53   3.60  جلوبال تيلكوم

 -9.99   7.12  جولدن تكس

القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق 

 المالية
 13.37   9.97- 

 -9.94   18.48  العربية الستصالح االراضي

 -9.90   6.37  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 

 قيمة التداولم من حيث أسه 5أكبر 
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

  5.09   44,623,400  جهينة

  1.51   38,731,168  دايس

  7.06   35,342,060  سبأ

  0.96   33,176,686  ليفت سالب مصر

  24.00   30,175,010  المجموعة المصرية العقارية

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق التداولكمية  السهم 

  0.28   47,077,371  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.96   35,819,725  ليفت سالب مصر

  0.55   30,566,059  العربية لالستثمارات

  0.30   26,995,838  اوراسكوم المالية القابضة

  1.51   25,494,947  دايس

 

  التداول أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة
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مليون  60.05، مقابل أرباح بلغت 2019خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر 
تبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات الشركة ، مع األخذ في االع2019جنيه في 
 620.77مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  552.98ام الماضي إلى خالل الع

، ارتفعت 2020.وعلى مستوى األعمال المستقلة خالل 2019مليون جنيه في 
مليون جنيه  31.46مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  35.51أرباح الشركة إلى 

 .2019في 

ح وفرص اندماج مساهمو جالكسو سميثكالين يناقشون توزيع األربايو.. ما 26
 "أمون"

مايو  26قالت شركة جالكسو سميثكالين، إن الجمعية العامة العادية ستناقش يوم 
الجاري، آخر تطورات موضوع استمرار اندماج شركة أمون للصناعات الدوائية 

ة في بيان لبورصة من عدمه في شركة جالكسو سميثكالين.وأضافت الشرك
موافقة على مشروع توزيع األرباح عن عام مصر، اليوم، أن الجمعية ستناقش ال

، واعتماد الحسابات الختامية وميزانية الشركة وقائمة الدخل عن عام 2020
.وتناقش الجمعية تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وتغيير تمثيل األشخاص 2020

رة التي أدخلت على تشكيل أعضاء االعتبارية وإقرار التعديالت األخي
مليون جنيه  28.13، صافي ربح بلغ 2020خالل  المجلس.وحققت الشركة

، 2019مليون جنيه خالل العام السابق له  142.6خالل العام الماضي، مقابل 
مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وبلغت حقوق أصحاب الحصص غير 

ألف جنيه في  29.17ابل ، مق2020ألف جنيه في  19.78المسيطرة 
، 2020مليون جنيه في  28.15بعد الضرائب .وبلغ صافي أرباح العام 2020
.وارتفعت مبيعات الشركة خالل العام 2019مليون جنيه في  142.63مقابل 

.وعلى 2019مليار جنيه خالل 1.7مليار جنيه، مقابل  1.99الماضي لتسجل 
لتسجل  2020ركة المستقلة خالل صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الش

 .2019مليون جنيه خالل  110.26اية ديسمبر، مقابل مليون جنيه بنه 43.99

 في الربع األول %30خسائر "اإلسماعيلية الجديدة للتنمية" تتراجع 

أظهرت البيانات المالية لشركة اإلسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 
(IDREخالل الربع األو ) بالمائة،  29.78خسائرها بنسبة ، تراجع 2021ل من

على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت خسائر 
ألف جنيه  491.58ألف جنيه، مقابل خسائر بلغت  345.1خالل الفترة بلغت 

.ووفقاً للقوائم المالية لم تحقق الشركة مبيعات خالل 2020خالل الفترة ذاتها من 
، صافي 2020نة.وحققت الشركة خالل مثل الفترة المقار 2021الربع األول من 

مليون  1.62، مقابل خسائر بلغت 2020مليون جنيه خالل  1.13خسائر بلغت 
.وبحسب القوائم المالية، لم تسجل الشركة أي مبيعات خالل 2019جنيه خالل 

 .2019مليون جنيه خالل  2.25، مقابل 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر 9في  %19.5أرباح اإلسكندرية لألدوية تتراجع 

كشفت المؤشرات المالية لشركة اإلسكندرية لألدوية والصناعات الكيماوية, عن 

بالمائة  19.5أشهر من العام المالي الجاري, تراجع أرباح الشركة بنسبة  9أول 

أنها سجلت ليوم, مصر, اعلى أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي,  108.17صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي  134.37مقابل 

مليون  890.26الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل 

نفس الفترة من العام المالي  ه خاللون جنيملي 799.48جنيه بنهاية مارس, مقابل 

المنصرم له.وحققت الشركة خالل النصف األول من العام المالي الحالي, صافي 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي, مقابل  79ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت  85.26

مليون جنيه بنهاية  580.21ل الستة أشهر لتسجل نحو ركة خالات الشإيراد

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 531.4ديسمبر, مقابل 

 أشهر.. والشركة توضح السبب 9في  %12أرباح القاهرة لألدوية ترتفع 

ل أظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية, خال

 11.6, ارتفاع أرباحها بنسبة 2021-2020هر األولى من العام المالي سعة أشالت

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

مليون جنيه خالل التسعة أشهر المنتهية في مارس  102.9حققت أرباحاً بلغت 

نة من العام المقارلفترة مليون جنيه في ا 92.23, مقابل أرباح بلغت 2021

مليون جنيه,  805.87المالي الماضي.وزادت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي  773.3مقابل مبيعات بلغت 

الماضي.وأرجعت الشركة ارتفاع صافي األرباح إلى ارتفاع مبيعات 

 67حققت أرباحاً بلغت لشركة كانت االمستحضرات للسوق المحلي والتصدير.و

, مقابل أرباح بلغت 2020مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 

 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 56.77

 



 

 

 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

البحرية منذ بالموانئ « ACI»المالية: إقبال المستوردين على منظومة 

 القها في أبريلانط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, أن المستوردين بدأوا إجراءات االنضمام 

بالموانئ البحرية منذ انطالق مرحلة « ACI»لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات 

التشغيل التجريبى فى أول أبريل الماضى التى تنتهى بنهاية يونيو المقبل؛ ليبدأ 

 بالموانئ البحرية. 2021ل يوليو اعتباًرا من أو لتنفيذ اإللزامىبعدها ا

وأوضح الوزير حرصه على : الوزير يستعرض الموقف التشغيلي للمنظومة

التطبيق التدريجى ألى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيًرا على المتعاملين معها 

وتحقيق حتى يتسنى لهم التسجيل بها, على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها, 

زير الموقف التنفيذى للتشغيل التجريبى لمنظومة ات.و استعرض الوالمستهدف

بالموانئ البحرية, ُموجهًا باستدامة التعاون « ACI»التسجيل المسبق للشحنات 

المثمر بين مصلحة الجمارك, والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة اإللكترونية 

«MTS » ابى مع مل الفورى اإليجالمتطور, والتعافى التطبيق الدقيق لهذا النظام

أى تحديات قد تتكشف خالل المرحلة التجريبية قبل االنتقال إلى التطبيق اإللزامى 

لهذه المنظومة؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة 

اإلدارة الجمركية, وتؤدى إلى تعزيز الحوكمة الرقابية.قال الشحات غتورى, 

جديد, إن الِعبرة بتاريخ الشحن « يماتمنشور تعل», فى س مصلحة الجماركرئي

من الخارج لمصر فى التنفيذ اإللزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات 

«ACI » بالموانئ البحرية المحدد له األول من يوليو المقبل؛ استناًدا إلى أن هذا

 قبل شحنها من« ACID»النظام قائم على تسجيل الرقم التعريفى للشحنة 

, ذلك الشخص «الكاحول»يقضى على ظاهرة « ACI»ن نظام الخارج.أوضح أ

مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر, أو الممنوع 

دخولها البالد, والشحنات المخالفة والمجرمة؛ بما يُسهم فى حماية الحدود 

ر م بتقييم المخاطممنوعة, حيث يقوالمصرية من أى مواد خطرة, أو ضارة أو 

األولية لعناصر الشحنة, ثم استيفاء القيود االستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا 

لتذييالت التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صالحية استيراد الصنف.أشار 

إلى أن هذا النظام المتطور يساعد أيًضا فى تقليص زمن اإلفراج الجمركي, بما 

ستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة سبق لمعلومات ومتيحه من تبادل مي

وجهات العرض الرقابية, وتحويل المنافذ الجمركية من أماكن « نافذة»اإللكترونية 

تخزين وتكدس البضائع إلى بوابات للعبور, بحيث يتم إنهاء كل اإلجراءات 

 ل وصولها.الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماليين جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالقليوبية 110الكهرباء المصرية تستثمر 

ماليين جنيه لتطوير شبكات  110أعلنت وزارة الكهرباء المصرية, عن استثمار 

توزيع كهرباء القليوبية والتي تضم مدن بنها, قها, قليوب, شبين القناطر, طوخ, كفر 

دد المشتركين بالقطاع اليوم األربعاء, أن ع الوزارة, في بيان صادرشكر.وذكرت 

ألف مشترك مسبق الدفع .ولفتت  330مليون مشترك منهم نحو  1,2بلغ نحو 

تنفيذ أعمال  2021حتى أبريل  2020الوزارة, إلى أنه تم خالل الفترة من يوليو 

فع كفاءة الشبكة مليون جنيه لر 55توسع وإحالل بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 

 ن الخدمة للمشتركين.بائية بالمحافظة وتحسيالكهر

 وجاءت أعمال التطوير كالتالي:

 ( لوحة.58بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط )· 

 ( كم.1600بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط )· 

 ( كم.1545بلغ إجمالي طول شبكة الكابالت األرضية جهد متوسط )· 

 ( كم .4575ئية جهد منخفض )إجمالي طول شبكة الخطوط الهوا· 

 ( كم.225كما بلغ إجمالي طول الكابالت األرضية جهد منخفض )· 

 ( م. ف .أ.1600( محول بإجمالي قدرة )4187وبلغ إجمالي عدد المحوالت )· 

على  ( كم ما بين كابالت أرضية وخطوط هوائية10وذكرت الوزارة, أنه تم إضافة )

( م. ف .أ باإلضافة إلى 1.76( محول بقدرة )6لجهدين المتوسط والمنخفض, عدد )ا

( م . ف. أ إضافات ناتجة عن سالسل احالل المحوالت خالل شهر 0.64)

.وأوضحت أن إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خالل الفترة من يوليو 2021مارس

, إلى أن محاضر الشركةمليون جنيه.وأشارت  60نحو  2021حتى أبريل  2020

محضراً بإجمالي يبلغ نحو  4023بلغت  2021الضبطية القضائية خالل شهر مارس

 المصدر:مباشرماليين جنيه بقطاع القليوبية. 4

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 أسعار الذهب تصعد مع تراجع الدوالر وتوقعات رفع الفائدة تحد من المكاسب

عاء بدعم من تراجع الدوالر، لكن المكاسب اليوم األربارتفعت أسعار الذهب 
جاءت محدودة بعد أن قالت وزيرة الخزانة األمريكية جانيت يلين إن أسعار 

بالمئة  0.2الفائدة قد تكون بحاجة للزيادة.وصعد الذهب في المعامالت الفورية 
بتوقيت  0442دوالر لألوقية )األونصة( بحلول الساعة  1781.13إلى 
 1781.50بالمئة إلى  0.3قود الذهب األمريكية اآلجلة تش. وزادت عجرين

تدعمت أسعار الذهب بنزول “دوالر.وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت 
ستكون هناك منطقة “الدوالر على نطاق أوسع بعد موجة البيع القوية ليل الثالثاء.

ت ذا حدث وبلغدوالرات، وإ 1810دوالر و 1800مقاومة قوية منطقية بين 
األسعار هذا المستوى، قد تجد بعض المشترين على الجانب األخر من 

بالمئة مقابل عمالت رئيسية أخرى بعد صعوده  0.1وهبط مؤشر الدوالر ”.ذلك
لذروة نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، زاد 

ن بلغ أعلى مستوياته وقية بعد أدوالر لأل 3000.46بالمئة إلى  0.6البالديوم 
دوالر في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف من  3017.18على اإلطالق عند 

دوالر، بينما هبط  26.52نقص إمدادات المعدن.واستقرت أسعار الفضة عند 
دوالر، ليزداد بعدا عن ذروة أكثر من شهرين  1236.04بالمئة إلى  0.1البالتين 

 رويترزالمصدر:ثاء.التي المسها يوم الثال

 أسعار النفط ترتفع بعد هبوط حاد في مخزونات الخام األمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم األربعاء، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن 
أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام األمريكية هبطت بأكثر من 

اإليجابية حيال الطلب  يعزز وجهات النظرالمتوقع بكثير األسبوع الماضي، مما 
على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 

دوالر للبرميل بحلول  66.17إلى  %0.7سنتا بما يعادل  48الوسيط األمريكي 
دوالر، وهو  66.58بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى  04:40الساعة 

سنتا  49ارس.وزادت العقود اآلجلة لخام برنت منذ الثامن من م مستوى لم تبلغه
أسابيع عند  7دوالر للبرميل بعد أن المست قمة أكثر من  69.37إلى  %0.7أو 

دوالر في وقت سابق من الجلسة.هذا وارتفعت عقود كال الخامين  69.78
ترول القياسيين حوالي اثنين بالمئة أمس الثالثاء قبيل بيانات من معهد الب

 7.7ظهرت أرقام من المعهد أن مخزونات الخام هبطت بمقدار األمريكي.وأ
أبريل، وذلك بحسب مصدرين  30مليون برميل في األسبوع المنتهي يوم 

بالسوق. وكان هذا أكثر من ثالثة أضعاف مقدار السحب الذي توقعه محللون في 
 المصدر:رويترز استطالع رأي أجرته رويترز.

 العربية مؤشرات االسواق

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 10,252.00 -0.65% السعودية

 DFMGI 2,648.00 -0.07% دبي

 ADI 6,137.00 0.35% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,232.97 0.80% الكويت

 BSEX 1,513.99 0.00% البحرين

 GENERAL 10,891.00 -0.06% قطر

 MASI 11,954.00 0.37% المغرب

 TUN20 7,235.00 -0.18% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 34,322.00 0.27% أمريكا

 S&P 500  4,167.59 0.07% أمريكا

 NASDAQ 13,582.42 -0.37% أمريكا

 FTSE 100  7,062.00 0.32% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  29,331.37 1.80% اليابان

 %0.50 1,795.29 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %0.16 69.06 البرميل خام برنت )دوالر(

 %0.02- 65.62 البرميل نايمكس )دوالر(

 تسارع نمو األعمال في منطقة اليورو خالل أبريل 

تجاهل قطاع الخدمات تسارع نشاط األعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ 
جدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقا لما المهيمن بالمنطقة ت

أظهره مسح يوم األربعاء أشار أيضا إلى أن الشركات تواجه ارتفاعا في تكاليف 
المواد الخام، حسبما قالت حابي.تواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس كورونا مما 

ظم المصانع ظلت على تجديد إجراءات العزل العام، لكن معأجبر بعض الحكومات 
مفتوحة وتكيَّف قطاع الخدمات مع األمر.ولذلك، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر 
آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة 

بفارق طفيف في مارس.يفوق هذا  53.2الشهر الماضي من  53.8االقتصاد، إلى 
وز بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو ويتجا 53.7قراءة أولية عند 

واالنكماش.كان استطالع رأي أجرته رويترز قد خلص الشهر الماضي إلى أن 
بالمئة خالل الربع الجاري من العام.وقال  1.5اقتصاد منطقة اليورو سيسجل نموا 

بيانات مسح “لدى آي.إتش.إس ماركت كريس وليامسون كبير اقتصاديي األعمال 
تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين  أبريل

االنتعاش في الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في “في الربع الثاني.
السوق المحلية وسوق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات اإلغالق، 

وصعدت مؤشر ”.ا إلى النموبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضتصاح
متجاوزا تقديرا أوليا عند  49.6من  50.5مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 

. جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم 50.3
يل.لكن تعثر سالسل االثنين زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبر

ة أدى إلى ارتفاع حاد لألسعار بالنسبة للمصنعين. وقفز مؤشر اإلمداد بفعل الجائح
، األعلى في عشر سنوات.وقال ويليامسون 61.9من  64.0ألسعار المدخالت إلى 

في حين يؤدي انتعاش االقتصاد إلى زيادة في الضغوط التضخمية، فإن تلك “
ظلت  ن على قطاع الصناعات التحويلية، في حينالضغوط تبدو مقتصرة إلى اآل

التي تشكل عامال رئيسيا في إجراءات حساب التضخم  –تكاليف قطاع الخدمات 
 ”.طفيفة فقط –األساسي التي يتتبعها البنك المركزي األوروبي 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدالقيمة المضاعف  مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.8 0.8 غ.م. غ.م. %17.3 4.05 احتفاظ 2،048.80 3.45 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %65.3 16.86 شراء 5،541.30 10.20 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.4 10.8 %12.7- 9.60 احتفاظ 343.34 11.00 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2.8 10.5 18.6 42.4 %12.6 2.77 احتفاظ 2،631.99 2.46 شركة سبيد ميديكال
 0.5 0.6 4.5 2.7 %75.2 10.69 شراء 4،057.15 6.10 النساجون الشرقيون

 

 االسهم المجانيةتوزيعات جدول 

 عتاريخ التوزي تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 06/05/2021 5/5/2021 سهم مجاني لكل سهم اصلي 0.25 مستشفى النزهة الدولي

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 06/05/2021 28/04/2021 جنيه 0.15القسط األول قيمته  لالسكان والتعميرمدينة نصر 

 12/05/2021 09/05/2021 جنيه مصرى 0.072القسط االول  ة طلعت مصطفى القابضةمجموع

 20/05/2021 17/05/2021 جنيه للسهم 0.160 القاهرة للدواجن

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 عادية االهرام للطباعة و التغليف 08/05/2021
طريق اسكندرية  29المناطق الحرة الكائن فى الكيلو  بمقر الهيئة العامة لالستثمار و

 العامرية -المنطقة الحرة باالسكندرية  –القاهرة الصحراوى 

08/05/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية

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

 محافظة الجيزة

08/05/2021 
السكندرية لالدوية والصناعات ا

 الكيماوية

غير و عادية

 عادية
 القاهرة –االميرية  –ش السواح  8بقاعة اجتماعات شركة ممفيس لالدوية 

 دقهلية -المنصورة  –شارع الجيش  79بالعنوان  غير عادية والكيماوياتالدولية لألسمدة  08/05/2021

08/05/2021 
العربية لالدوية والصناعات 

 ماويةالكي

غير و عادية

 عادية
 القاهرة –االميرية  –ش السواح  8بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة ممفيس لالدوية 

 االسكندرية -العز الدخيلة للصلب  08/05/2021
غير و عادية

 عادية

 –طريق االسكندرية / مطروح  –االسكندرية  –بنادى شركة عز الدخيلة للصلب 

 بجوار حى العجمى – 6لمدينة السكنية رقم بوابة ا –العجمى  –البيطاش 

08/05/2021 
 -العز للسيراميك و البورسلين 

 الجوهره

غير و عادية

 عادية
 التصويت عن بعدعبر تقنية االتصال و 

08/05/2021 
القاهرة لالدوية والصناعات 

 الكيماوية

غير و عادية

 عادية
 القاهرة –االميرية  –سواح ش ال 8بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة ممفيس لالدوية 

08/05/2021 
النيل لالدوية والصناعات 

 الكيماوية

غير و عادية

 عادية
 القاهرة –االميرية  –ش السواح  8ممفيس لالدوية بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة 

 محافظة المنوفية –بالمبنى االدارى لمصنع الشركة بمدينة السادات  عادية حديد عز 08/05/2021

08/05/2021 
ممفيس لالدوية والصناعات 

 الكيماوية

غير و عادية

 عادية
 القاهرة –االميرية  –السواح ش  8بقاعة المؤتمرات الكبري في شركة ممفيس لالدوية 

 

 

 



 

 

 (EGX 30 index) 30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من أول 

 م %العا
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 59.49 2.06 0.49 364,309 21,490,440 70.25 52.70 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 19.86 0.60- -40.98 520,696 10,420,441 41.31 7.95 7.67% فوري 

 EAST 11.92 0.51 -9.01 1,973,738 23,496,446 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 0.99 1.50- -3.43 79,877 79,398 1.17 0.94 4.63% * المصرية الكويتيةالقابضة 

 ABUK 19.90 0.05- -3.86 70,676 1,406,333 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

يه هيرمس المجموعه المال
 القابضه

HRHO 14.20 0.78 -1.39 676,445 9,566,400 16.10 9.92 4.05% 

 TMGH 5.72 0.70 -12.00 1,341,463 7,629,611 7.72 4.92 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.46 2.00 -83.63 5,906,076 2,683,267 0.71 0.23 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.55 0.87- -1.94 232,112 1,056,670 5.62 4.17 2.46% اشركة مستشفي كليوباتر

 ISPH 3.85 0.52 -23.61 1,592,867 6,149,816 9.26 3.62 2.23% فارماابن سينا 

 ETEL 10.72 0.46- -10.67 306,116 3,283,694 14.80 10.12 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.33 0.30- -2.141 3,356,384 11,199,535 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.57 2.42- -22.31 41,281 939,936 30.45 21.05 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.60 0.24- 12.16 19,189 318,475 18.00 8.55 1.68% سوديك

 SKPC 10.32 0.19- 11.81 239,537 2,469,992 711.6 5.40 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.30 0.30 -16.46 392,030 1,272,337 4.94 2.97 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 6.10 2.52 -10.29 956,446 5,791,877 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 6.96 2.25- -21.80 27,332 192,009 11.35 6.93 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.58 0.22 -24.67 824,047 3,772,769 7.59 4.00 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.59 0.19 14.73 4,832,713 7,638,886 1.83 1.05 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.11 5.12 3.27 5,585,583 22,573,600 6.10 3.08 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 3.04 1.33 -2.88 743,204 2,240,326 3.52 2.10 1.09% المعدنية االسكندرية للزيوت

 ESRS 10.20 2.82 -4.32 1,007,724 10,113,490 12.30 5.30 1.01% حديد عز

 CCAP 1.28 0.55 -10.80 3,405,832 4,327,412 1.78 1.09 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 8.45 0.60 7.10 ,707942 7,882,680 13.00 4.85 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.28 3.24- -0.61 2,565,126 8,485,822 4.24 1.55 0.73% بى اوتوجى 

 ORHD 6.00 0.33- 24.22 2,359,076 14,553,485 6.23 3.19 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.28 1.10 97.76 47,077,371 12,976,334 92.5 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 8,095,664 26,995,838 .غ.م -OFH 0.30 0.33 المالية القابضةأوراسكوم 

 EMFD 2.23 0.89- -5.11 188,326 422,213 2.84 2.12 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.40 -0.32 11.87- 26,455 326,396 17.49 7.97 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 بالدوالر* السهم يتداول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

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
نها موثوق فيها في وقت نشر التقرير من تم إعداد المعلومات واال

أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هاقبل إدارة 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

 ر مسبق.دون إشعا

 
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 ن االحتفاظ البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دو
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
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 تم التعبير ات نظرهم حويؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ل الشركة )ا

 عنها بدقة.
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