
 

 

 

  

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

ي جي اكس 
 
 ▼ %8.90- %0.11- 9,880.00 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %5.13- %0.96- 2,120.59 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %4.26 %0.30- 2,236.45 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %2.10 %0.11- 3,163.01 100ا

 ▼ %22.46 %0.05- 1,283.51 مؤشر النيل 

 عناوين االخبار 

لى  ▪  شركات  3بايونيرز القابضة تعتمد خطة التقسيم ا 

لى  ▪ رباح موبكو ترتفع ا 
 
شهر بدعم من زيادة المبيعات  3مليون جنيه خالل  792.7ا

 
 ا

رباح ليفت سالب مصر  ▪
 
يرادات ينخفض با ول    %47تراجع ال 

 
 الربع ال

ول مسجلة  ▪
 
نشاء القرى السياحية تتضاعف خالل الربع ال   463.6خسائر رمكو ل 

 مليون جنيه 

لى  ▪ رباح العز للسيراميك تقفز ا 
 
ول  38.6ا

 
 مليون جنيه خالل الربع ال

 2021حديد عز تتحول للربحية بنهاية مارس  ▪

 شهور  3العز الدخيلة تتحول للربحية في  ▪

عباء الصادرات  ▪
 
 الحكومة توافق على مشروع البرنامج الجديد لرد ا

 2020مليار دولر حجم تجارة السلع غير البترولية بين مصر والسعودية في  4.4 ▪

لى   ▪  خالل مايو  %2.1معدل التضخم في بريطانيا يقفز ا 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 81 121 6 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة

 شركات  3بايونيرز القابضة تعتمد خطة التقسيم إلى 

بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية، عن موافقة مجلس اإلدارة  أعلنت شركة 
المنعقد اليوم األربعاء، على اعتماد التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة  
لالستثمار لتقييم أصول والتزامات الشركة وذلك بغرض تقسيمها إلى ثالث  

ين وبذات نسب  شركات، شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهم
المساهمة.وأوضحت بايونيرز، أن التقرير خلص إلى أن صافى حقوق الملكية  

مليار جنيه موزعة كاآلتي:    7.039لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  
مليون جنيه، والشركة العقارية “المنقسمة” بمبلغ   253.41الشركة القاسمة بمبلغ  

   مليار جنيه.  2.033ناعية المنقسمة بمبلغ مليار جنيه، والشركة الص  4.752
وأشارت بايونيرز القابضة، إلى أنه قد تم االعتماد على أسلوب التقسيم األفقي  
كأساس لعملية تقسيم الشركة بحيث تظل شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات 

ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة    –الشركة القاسمة    –المالية
ية ألسهمها، ويكون غرضها ” االشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر  اإلسم

أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها” وتظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها  
 الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بالبورصة المصرية. 

 وأضافت بايونيرز القابضة أنه بذلك ينتج عن التقسيم اآلتي:

شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية “القاسمة”، ويكون غرضها   –
االشتراك فى تاسيس الشركات التى تصدر اورقا مالية اوفى زيادة رؤوس  

 اموالها. 

“ بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  Properties Pioneersشركة “ –
“المنقسمة”، ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية، على ان يكون غرضها  
االستثمار والمساهمة واالشتراك فى كافة مجاالت االستثمار والتطوير العقارى  

 والمقاوالت. 

شركة جدوى للتنمية الصناعة “المنقسمة”، ويتم تأسيسها كشركة مساهمة   –
ة، على ان يكون غرضها االستثمار والمساهمة واالشتراك فى كافة  مصري 

 المجاالت واالنشطة الصناعية. 

وقال وليد زكى، رئيس مجلس ادارة مجموعة بايونيرز القابضة، إنه تنفيذا لخطة  
الهيكلة القطاعية للمجموعة والتى سبق اإلعالن عنها، والتى تهدف الى تقسيم  

ة تنفيذاً فى ثالث شركات، شركة قاسمة واثنتين األنشطة االقتصادية للمجموع 
منقسمتين، تعمل كل شركة على ضم األنشطة االقتصادية التى تنتمى لمجال  
تخصصها، وذلك من أجل االستفادة القصوى من الموارد المالية واألصول  
والخبرات اإلدارية المتوفرة لدى المجموعة مما يسهم في تحقيق الكفاءة األمثل  

هذه الموارد.وأضاف زكي، أن مجلس إدارة الشركة خلص إلى اعتماد فى إدارة 
الخطة التفصيلية لعملية التقسيم والتى ترتكز على استمرارية شركة بايونيرز 
القابضة لالستثمارات المالية والمدرجة بسوق المال والبورصة المصرية مع  

هى شركة  تخفيض رأسمالها، لينبثق من خآللها شركتين منقسمتين، إحداهما 
“بايونيرز بروبيرتز” والتى ستضم نشاط االستثمار العقاري و المقاوالت  
باإلضافة الى جميع األنشطة المتعلقة بالتطوير العقارى، واألخرى هى شركة ”  
جدوى للتنمية الصناعة ” والتى ستضم تحت مظلتها جميع الشركات الصناعية  

الصناعية.ونوه زكي بإتمام الخاصة بالمجموعة واالستثمار في جميع األنشطة 
الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكال من الشركة القاسمة  
والشركتين المنقسمتين وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي.وأضاف أن مجلس إدارة  
الشركة وافق على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها  

كتين المنقسمتين فى البورصة المصرية وذلك فور موافقة  المصدر وقيد أسهم الشر

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

 83.33 22.00 السويس لالكياس 

 20.96 33.64 الرواد 

 16.99 1.79 العبوات الدوائية المتطورة
 14.39 12.00 حديد عز

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري  

 العربي
70.75 10.00 

 

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

 -73.68 1.00 شمال إفريقيا لالستثمار العقاري 

 -19.75 125.00 فودافون

وثائق شركة صندوق استثمار المصريين 

 لالستثمار العقارى 
11.03 9.96- 

 -9.80 3.13 بلتون المالية القابضة

 -9.04 63.00 السعودية المصرية لالستثمار والتمويل 

 

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

 12.00 134,247,744 حديد عز

 4.15 98,528,096 مستشفي كليوباترا

 33.64 76,446,640 الرواد 

 11.28 51,908,892 زهراء المعادي

 4.74 46,868,344 بايونيرز القابضة

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

 0.33 39,223,876 أطلس 

  0.66   31,811,116  العربية ادارة االصول

  0.72   28,385,867  بورتو القابضة

  0.90   27,778,633  ليفت سالب مصر

  4.15   24,536,720  مستشفي كليوباترا

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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هيئة الرقابة المالية علي نشر نموزج اإلفصاح والدعوة للجمعية العامة غير  
 المصدر:جريدة جابي العادية للشركة.

أشهر بدعم من زيادة   3مليون جنيه خالل  792.7أرباح موبكو ترتفع إلى 
 المبيعات 

على   %49موبكو، بنحو    –ة مصر إلنتاج األسمدة  ارتفعت األرباح الصافية لشرك
أساس سنوي بنهاية الربع األول من العام الجاري.وأظهرت القوائم المالية  
المجمعة للشركة، زيادة أرباحها الصافية المحققة عن الفترة من أول يناير وحتى  

مليونا لنفس   532.62مليون جنيه، من  792.67نهاية مارس الماضي، إلى 
مليار جنيه   1.99.وزادت قيمة المبيعات الصافية إلى 2020من العام الفترة 

مليار جنيه لنفس الفترة من   1.8، مقابل 2021بنهاية الربع األول من 
مليون جنيه بنهاية    69.47.وتقلص صافي التكاليف التمويلية للشركة إلى  2020

من العام  مليونا لنفس الفترة  143.49الربع األو من العام الجاري، مقابل 
مليار    2.48العام الماضي، مسجلة    %51الماضي.كانت أرباح موبكو قد ارتفعت  

مليار جنيه العام السابق عليه، رغم تراجع   1.64جنيه، مقابل أرباح بلغت 
مليار جنيه   8.1مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل  7.33المبيعات إلى 

 المصدر:جريدة جابي .2019خالل 

 الربع األول  %47يرادات ينخفض بأرباح ليفت سالب مصر تراجع اإل

تقلصت األرباح الصافية المحققة لدى الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء  
خالل الربع األول من العام الجاري على   %47“ليفت سالب مصر “، بنسبة 

أساس سنوي.وأظهرت القوائم المالية للشركة والمعلنة اليوم األربعاء، انخفاض  
األرباح الصافية المحققة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي  

  مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.   1.34ألف جنيه، من  710.12إلى 
، 2021مليون جنيه خالل الربع األول من    3.37وانخفضت إيرادات الشركة إلى  

أرباح شركة المصرية لتطوير  .كانت  2020مليون جنيه لنفس الفترة من    8.4من  
 %35.4، قد ارتفعت بنسبة 2020صناعة البناء )ليفت سالب مصر(، خالل 

ماليين جنيه، كما ارتفعت إيرادات العمليات إلى    4.9على أساس سنوي، مسجلة  
 المصدر:جريدة جابي .2019مليون جنيه في  11.2مليون جنيه، من  24.16

 2021حديد عز تتحول للربحية بنهاية مارس  

(، عن نتائج أعمالها المجمعة وغير المجمعة  ESRSأعلنت شركة حديد عز)
، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح 31/03/2021عن الثالثة أشهر المنتهية في  

 860.018معة بلغت  مليون جنيه مقابل صافي خسارة مج  783.746مجمع بلغ  
كما أظهرت النتائج تحقيق صافي  مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

مليون جنيه مقابل صافي خسارة مستقلة بلغت   74.183ربح مستقل بلغ 
جدير بالذكر يتم حساب  مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.   266.883

كانت الشركة قد  صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم.
، 31/12/2020إلى  01/01/2020أعلنت عن نتائج أعمالها خالل الفترة من 

مليار جنيه مقابل تحقيق   3.119والتي أظهرت تحقيق صافي خسائر مجمع بلغ 
 01/01/2019ليار جنيه خالل الفترة من م 6.305الشركة لصافي خسائر بلغ 

وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي خسائر غير مجمع  .31/12/2019إلى 
 563،670،132، قدر بنحو  31/12/2020إلى    01/01/2020عن الفترة من  

جنيه، خالل الفترة المقارنة من    2،486،353،282جنيه نظير صافي ربح بلغ   
ر بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا  جدي العام المالي السابق. 

 لنصيب مالكي الشركة األم. 

 

 

إلنشاء القرى السياحية تتضاعف خالل الربع األول مسجلة  خسائر رمكو 
 مليون جنيه  463.6

خالل الربع  %250ارتفعت خسائر شركة رمكو إلنشاء القرى السياحية بنسبة 
مليون جنيه، مقابل    463.61األول من العام الجاري على أساس سنوي، مسجلة  

القوائم المالية  .أظهرت 2020مليون جنيه عن الفترة ذاتها من عام  132.17
المجمعة للشركة عن الربع األول من العام الجاري تحقيق النشاط الفندي تراجعا  

مليون جنيه خالل الفترة   25.74مليون جنيه، مقابل  18في األرباح إلى 
المناظرة من العام الماضي.كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن  

مليون جنيه، مقابل   272.59ئر بلغت ، تحقيقها خسا2021الربع األول من 
.كانت شركة  2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  57.78خسائر قيمتها 

مسجلة   2020رمكو إلنشاء القرى السياحية، قد تحولت للخسارة خالل عام 
مليون جنيه خالل العام    218.32مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ    443.39

، تحقيق  2020ائم المالية المستقلة للشركة عن عام السابق له.كما أظهرت القو
مليون   15.7مليون جنيه، مقابل صافي ربح  99.7الشركة صافي خسارة بلغ 

   المصدر:جريدة جابيجنيه في العام السابق. 

 مليون جنيه خالل الربع األول  38.6أرباح العز للسيراميك تقفز إلى 

الجوهرة، خالل   - للسيراميك والبورسلينأظهرت القوائم المالية لشركة العز 
بالمائة، على أساس   596، ارتفاع أرباحها بنسبة 2021الربع األول من 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً  
مليون جنيه في الربع   5.55مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  38.63بلغت 

مليون    323.93عات الشركة خالل الفترة إلى  .وارتفعت مبي 2020المقارن من  
مليون جنيه في الفترة المقارنة من   251.37جنيه، مقابل مبيعات بلغت 

مليون  13.65الجوهرة،  -.وحققت شركة العز للسيراميك و البورسلين2020
مليون جنيه أرباحاً في   52.47، مقابل 2020جنيه خسائر خالل 

مليار جنيه في   1.03تراجعت إلى  .وأوضحت الشركة أن اإليرادات2019
 المصدر:مباشر.2019مليار جنيه في  1.23، مقابل 2020

 شهور   3العز الدخيلة تتحول للربحية في 

( عن نتائج أعمالها IRAXاالسكندرية ) -أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب 
، 2021/ 31/03الى  01/01/2021المجمعة وغير المجمعة عن الفترة من 

يه مقابل صافي  مليار جن  1.017والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 
كما  مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 1.082خسارة مجمعة بلغت 

مليون جنيه مقابل   771.874أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 
مليون جنيه عن نفس الفترة من العام   287.914صافي خسارة مستقلة بلغت 

خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي    جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو السابق. 
كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها خالل الفترة من  الشركة األم.

، والتي أظهرت تحقيق صافي خسائر مجمع  31/12/2020إلى    01/01/2020
جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ   4،681،437،281بلغ 

إلى   01/01/2019جنيه خالل الفترة من  5،233،230،812
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي خسائر غير مجمع عن .31/12/2019

 878،539،850، قدر بنحو 31/12/2020إلى  01/01/2020الفترة من 
جنيه ، خالل الفترة المقارنة    2،230،574،362جنيه، نظير صافي خسائر بلغ   

ح أو خسائر العام  جدير بالذكر يتم حساب صافي أربامن العام المالي السابق. 
 وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 الحكومة توافق على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات 

وافق مجلس الوزراء على قرارات صندوق تنمية الصادرات والتي جاء على 

  1البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات رأسها مشروع 

يوليو القادم, ويستمر لمدة ثالث سنوات.جاء ذلك خالل اجتماع مجلس الوزراء  

, والذي عقد اليوم األربعاء, برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس  148رقم 

لصناعة  مجلس الوزراء.تضمنت قرارات صندوق تنمية الصادرات أيًضا, تعميق ا

عبر تعزيز “القيمة المضافة”, وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط  

لألثاث ومدينة الروبيكي, إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ ألفريقيا واألسواق  

المستهدفة, فضالً عن النسب الخاصة بمساندة النقل, وكذا ما يتعلق بالزيادة في  

الُمقامة في المنطقة االقتصادية لقناة السويس,  الصادرات, ومساندة المشروعات 

وما يتعلق بدعم الصادرات التي تحمل عالمات تجارية مصرية.وكشف  

”إيكونومي بلس” في األسبوع األول من الشهر الجاري, عن محددات البرنامج 

الجديد لدعم الصادرات المصرية.وتضمن البرنامج الجديد زيادة الدعم المقدم 

عن النسب السابقة.وبحسب المصادر التي تحدثت    %50يرية بنسبة  للفاتورة التصد

لـ “إيكونومي بلس”, أن قيمة الدعم تختلف من سلعة إلى أخرى, فتوجد سلع  

, %15في البرنامج القديم, لتزداد في البرنامج الجديد إلى    %10تخضع لدعم قيمته  

, والسلع  %12ستحصل على دعم قيمته  %8والسلع التي كانت تخضع لدعم قيمته 

.ويستهدف البرنامج الجديد أيًضا زيادة دعم %6سيصل إلى  %4التي كان دعهما 

من قيمة فاتورة الشحن, هذا باإلضافة إلى زيادة  %80إلى  %50الشحن من 

المخصصات المتعلقة بالصادرات إلى الدول األفريقية.وأوضحت وزارة التجارة  

نامج الجديد لمساندة الصادرات  والصناعة في بيان سابق لها, أن محاور البر

تستهدف تعميق الصناعة الوطنية, وتحقيق طفرة نوعية فى معدالت التصدير 

وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرا بحالة االنكماش االقتصادي  

العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في  

بارها رافداً اساسياً للنقد االجنبي وقاطرة النمو لصناعات الصادرات المصرية باعت 

مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في االسواق العالمية.وصرفت الحكومة حتى اآلن 

شركة مصدرة, وذلك ضمن المرحلتين األولى والثانية   1618مليار جنيه لـ    14.5

 Economy Plus مصدر:المن مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020مليار دوالر حجم تجارة السلع غير البترولية بين مصر والسعودية في    4.4

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية, إن حجم التبادل  

مليار دوالر في   4.4التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية تجاوز 

, إلى جانب ما تحتله المملكة من موقع الصدارة على الدول العربية المستثمرة  2020

درات المصرية إلى السوق السعودي حققت  في مصر.وأوضحت الوزيرة, أن الصا

مليار  2.3مليار دوالر مقارنة بـ 2.6, حيث بلغت قيمتها 2020نمواً كبيراً خالل 

؛ وذلك وفقاً لبيانات مجلس األعمال  %13بنسبة ارتفاع قدرها  2019دوالر عام 

المصري السعودي.وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول اجتماع أمس  

السعيد أهمية توطيد العالقات بين مجتمعي األعمال المصري والسعودي  وأكدت 

وتعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين في المجاالت المختلفة, وخاصة التجارية  

والصناعية واالستثمارية.وأشارت السعيد إلى أهمية الشراكة االستراتيجية بين 

الشقيقة, وأهمية استمرار مسيرة   جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

التعاون المشترك؛ وذلك في إطار خصوصية وتنامي عالقات التعاون المثمر بين 

البلدين على كل األصعدة والمستويات في ظل ما تشهده هذه العالقات من اهتمام 

ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.واستعرضت السعيد أبرز فرص  

ة العالقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فّعالة مع  ومجاالت تنمي 

شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين, وآليات تحويل العقبات إلى فرص  

استثمارية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها االقتصادية؛ وذلك في ضوء  

السياسي واألطر المؤسسية  توافر مقومات نمو هذه العالقات, بداية من الدعم والزخم  

الداعمة, متمثلة في اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس األعمال  

المصري السعودي, إلى جانب مجموعة من الشراكات االستثمارية الناجحة ووجود  

نخبة من مجتمع األعمال السعودي ونظرائهم من رجال األعمال المصريين 

لتخطيط أن مصر حريصة على تنمية العالقات وتشجيع البارزين.وأضافت وزيرة ا

الشراكات التنموية في إطار شراكات فّعالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في 

البلدين, مشيرة إلى أن اإلطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام  

حزمة من   والخاص حظي باهتمام الدولة, حيث تم في األعوام األخيرة إصدار 

القوانين والتشريعات واإلصالحات المؤسسية تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة  
المشروعات, وتشجيع القطاع الخاص واالستثمار المحلي واألجنبي, في إطار البرنامج 

الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي. كما تجلى ذلك أيضاً من خالل حرص الحكومة 

سهيالت التي تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات عبر على تفعيل االستفادة من الت

تأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين.وحول جهود تهيئة البنية األساسية وتحسين 

جودتها لتحفيز القطاع الخاص, أشارت السعيد إلى أنه تم خالل األعوام األخيرة تنفيذ عدد من  

نية األساسية, إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد المشروعات الكبرى لتهيئة الب

اآلليات لحشد التمويل المشترك لجهود التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص, مستعرضة 

مجاالت عمل الصندوق وأهم المشروعات التي بدأ العمل بها والشراكات التي عقدها منذ 

ديق الفرعية.و أشادت الدكتورة هالة وحتى اآلن, ومجاالت عمل الصنا 2018تأسيسه في 

, منبراً متميزاً 1989السعيد بمجلس األعمال المصري السعودي الذي أصبح منذ تأسيسه في  

يضم مجتمعي األعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجاالت وخاصة 

مثلي الدولتين بمناخ المجاالت التجارية واالستثمارية, مؤكدة أهمية دور المجلس في تعريف مُ 

وفرص االستثمار المباشر وغير المباشر, والتواصل مع الجهات المسؤولة بالدولتين بهدف 

تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أياً منهما, والتشجيع على زيادة الصادرات 

لومات عن من خالل التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات, ونشر المع

الفرص االستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.من جانبه استعرض أيمن سليمان, 

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي خالل اللقاء؛ أهم المشروعات والفرص االستثمارية 

التي بدأ الصندوق السيادي في تحقيقها.كما استعرض الجانب السعودي أهم المجاالت التي 

ركات السعودية في االستثمار فيها, ومشروع ريادة الشركات الوطنية في السعودية ترغب الش

 المصدر:مباشروأهم ما تحقق في هذا المشروع.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 خالل مايو  % 2.1معدل التضخم في بريطانيا يقفز إلى 

إنجلترا  قفز التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع متخطيا ما استهدفه بنك 
بالمئة في إطار صعود األسعار بعد انتهاء   2.1المركزي في مايو إذ وصل إلى 

إجراءات العزل العام من كورونا وهو األمر من المتوقع أن يكتسب  
بالمئة يعكس    1.5زخما.وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين بعد أن سجل في أبريل  

ن اقتصاد بريطانيا عندما كا 2020إلى حد كبير مدى ضعف التضخم في مايو 
يعاني من وطأة أول إجراءات عزل عامة صارمة.ويشكل الرقم أول مرة يتخطى  
فيها التضخم نسبة اثنين بالمئة المستهدفة من المركزي في قرابة عامين كما 

المشاركين في   33تجاوز توقعات جميع الخبراء االقتصاديين البالغ عددهم 
بالمئة.وتم جمع    1.8رتفاع التضخم إلى  استطالع أجرته رويترز والتي أشارت ال

مايو أو في تاريخ مقارب بما يعني أن ذلك سبق   11بيانات األسعار في يوم 
السماح للحانات والمطاعم بتقديم الخدمات للزبائن في داخلها وعودة دور العرض  

مايو.وكان بنك إنجلترا المركزي قد   17السينمائي والفنادق للعمل اعتبارا من 
بالمئة بنهاية العام الجاري قبل أن يستقر عند هدفه    2.5صول التضخم إلى  توقع و 

البالغ اثنين بالمئة مع انحسار أثر ارتفاع أسعار الطاقة بعد العزل العام إضافة  
لتراجع ضغوط تكاليف أخرى مثل االختناقات في سالسل اإلمداد.ومن المتوقع  

يونيو حزيران بعد   24ر في أن يبقي المركزي على السياسة النقدية دون تغيي 
أحدث اجتماع.وقال مكتب اإلحصاء الوطني إن التضخم األساسي، الذي يستبعد  
أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة األخرى، ارتفع إلى اثنين بالمئة في االثني 

  المصدر:جريدة حابي بالمئة في أبريل. 1.3عشر شهرا حتى مايو من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 10,856.00 0.23% السعودية

 DFMGI 2,834.00 -0.20% دبي

 ADI 6,675.00 -0.33% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,384.36 0.05% الكويت 

 BSEX 1,562.88 0.00% البحرين

 GENERAL 10,772.00 -0.09% قطر 

 MASI 12,453.00 -0.39% المغرب 

 TUN20 7,338.00 -0.30% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500  4,223.70 -0.54% أمريكا 

 NASDAQ 14,039.68 -0.24% أمريكا 

 FTSE 100  7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  29,018.33 -0.93% اليابان
 %0.11 1,813.94 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.48- 74.03 البرميل  خام برنت )دوالر(

  %0.51- 71.78 البرميل  نايمكس )دوالر( 



 

 

 الشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

 المستهدف 

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.8 0.9 غ.م. غ.م. %4.8 4.05 احتفاظ  2،292.28 3.86 كيما  – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %40.5 16.86 شراء  6،519.18 12.00 شركة حديد عز 

 1.3 1.4 21.1 12.3 %23.8- 9.60 احتفاظ  393.28 12.60 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.5 9.5 16.8 38.2 %24.8 2.77 احتفاظ  2،375.21 2.22 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.7 5.6 3.4 %57.7 12.03 شراء  5،074.77 7.63 النساجون الشرقيون

 

 المجانية توزيعات االسهم جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 17/06/2021 16/06/2021 أسهم أصلية  5سهم مجانى لكل  1 بنك التعمير واالسكان 

 17/06/2021 16/06/2021 سهم لكل سهم اصلي من اسهم الشركة  0.1 المصريين لالسكان والتنمية والتعمير 

 24/06/2021 23/06/2021 سهم لكل سهم اصلي من اسهم الشركة  0.1 العقاري اميرالد لالستثمار 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 17/06/2021 14/06/2021 جنيه للسهم  2.000 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف

 17/06/2021 14/06/2021 جنيه مصرى 23.76 أسهم ممتازة   -لألوراق المالية و األستثمار أتش سى  

 17/06/2021 14/06/2021 جنيه مصرى القسط االول  0.75 قناة السويس الصالح و صيانة السيارات )أس.كار( 

 20/06/2021 15/06/2021 جنيه للسهم 0.0112182870 يونيباك -يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق 

 20/06/2021 15/06/2021 جنيه مصرى 0.5 مصنع موبل الشرق لصناعة وتجارة منتجات االخشاب 

 20/06/2021 15/06/2021 جنيه مصرى 9.5093 طنطا موتورز

 29/06/2021 28/03/2021 جنيه 0.16القسط الثانى  مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 30/06/2021 17/05/2021 جنيه مصرى 0.2188القسط الثانى  االلمانية لخدمة السيارات 

 30/06/2021 25/04/2021 جنيه 0.375القسط الثانى  المصرية لخدمات النقل )ايجيترانس( 

 30/06/2021 11/04/2021 جنيه 0.05الدفعه الثانية  سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 اسمنت سيناء 17/06/2021
وغير  عادية

 عادية
 من خالل وسائل االتصال الحديثة

19/06/2021 
  -العربيه وبولفارا للغزل والنسيج 

 يونيراب

 عادية
 االسكندرية -بمقر الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة 

 راية القابضة لالستثمارات المالية  20/06/2021
بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره بجوار مستشفى دار الفؤاد المحور   عادية

 السادس من أكتوبر – الحى المتميز  – المركزى 

21/06/2021 
  -الخدمات المالحية والبترولية 

 ماريديف

وغير  عادية

 عادية
 وسائل االتصال الحديثة للتصويت االلكترونى عن طريق 

21/06/2021 
وثائق استثمار شركة صناديق 

 المؤشرات 

 عادية
 باستخدام وسائل االتصال الحديثة و التصويت االلكترونى 

 

 

 

 



 

 

 ( 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 49.69 0.46- -16.06 938,615 46,516,400 69.49 49.02 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 19.80 2.33 -41.16 739,341 14,399,726 25.99 4.71 7.67% فوري  

 EAST 12.10 0.58 -7.63 666,914 8,070,422 15.39 9.97 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 0.99 2.67- -3.33 911,432 901,412 1.17 0.94 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.49 0.93 -10.68 403,924 7,499,544 24.24 12.62 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 13.30 0.60- -7.64 1,264,578 16,885,946 16.10 11.90 4.05% المجموعه الماليه هيرمس 

مجموعة طلعت مصطفى  
 القابضة 

TMGH 5.70 3.72- -12.31 2,694,983 15,496,681 7.72 5.30 4.02% 

 ELEC 0.39 1.01- -86.05 4,929,296 1,949,333 0.71 0.24 3.60% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.15 3.75 -10.56 24,536,720 98,528,096 5.62 3.70 2.46% شركة مستشفي كليوباترا 

 ISPH 3.55 0.28- -29.56 2,302,057 8,081,172 9.26 3.32 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 12.75 1.43 6.25 996,189 12,628,066 14.80 10.12 2.03% المصرية لالتصاالت 

 MNHD 3.23 0.92- -14.78 638,009 2,066,057 4.49 2.53 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 22.20 0.85- -23.58 37,570 838,911 30.45 21.05 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر 

 OCDI 16.36 1.27- 10.54 34,144 562,499 17.65 8.00 1.68% سوديك 

 SKPC 10.76 3.76 16.58 1,591,358 17,215,138 11.67 5.40 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي 

 CICH 3.37 2.43 -14.68 1,435,542 4,752,806 4.94 2.97 1.37% سى اى كابيتال القابضة  

 ORWE 7.63 1.55- 12.21 800,345 6,108,419 8.10 5.11 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد 

 EFID 8.10 3.34- -8.99 1,630,636 13,533,344 11.35 6.93 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.60 1.08- -24.34 885,155 4,084,128 7.59 4.29 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.67 0.48 20.58 1,499,055 2,486,802 1.83 1.11 1.14% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 4.74 0.42 19.10 9,792,996 46,868,344 6.10 3.25 1.10% بايونيرز القابضة  

 AMOC 2.92 3.18 -6.71 2,043,452 5,904,134 3.52 2.10 1.09% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 12.00 14.39 12.57 11,420,629 134,247,744 12.68 5.30 1.01% حديد عز 

 CCAP 1.23 1.44- -14.36 5,285,188 6,428,302 1.78 1.09 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 9.00 0.90 14.07 656,909 5,898,798 13.00 5.72 0.84% ام.ام جروب  

 AUTO 3.26 0.62 -1.21 1,267,437 4,188,749 4.24 1.70 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.60 0.71- 15.94 146,176 819,539 6.23 3.25 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر 

 OIH 0.25 0.79- 79.13 22,374,471 5,639,500 2.59 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه 

 %0.50 0.26 0.44 4,916,421 15,595,097 .غ.م -OFH 0.32 0.94 أوراسكوم المالية القابضة 

 EMFD 2.16 1.82- -8.09 3,250,292 7,084,602 2.84 2.12 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 13.39 0.15 4.83- 201,694 2,694,737 17.49 8.05 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات 

 * السهم يتداول بالدوالر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ية مسؤولية 
أ
راء الواردة 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
في هذا التقرير قانونية ا

 دون إشعار مسبق. 

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

شكا 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
ل. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

و إعادة إنتاجه
أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما.  غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

أ
 من قبل ا

وراق
أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 
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