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 و سوق المال:  قتصادأخبار اال ➢

  

٪ 11: انخفاض صافي الدخل بواقع 2020النتائج المالية للبنك التجاري الدولي للربع الرابع من عام  •

مليار جم، وبالتالي،   2.89٪ مقارنة بالربع السابق إلى 23مقارنة بالعام السابق، وارتفاعه بواقع 

يار جم؛ ارتفاع  مل 10.2٪ مقارنة بالعام السابق إلى 13انخفض صافي الدخل للعام بالكامل  بواقع 

 مقارنة بالربع السابق   1.1القروض بواقع 

: األداء التشغيلي متماشيا مع 2020النتائج المالية للقابضة المصرية الكويتية للربع الرابع من عام  •

 التوقعات؛ الشركة تقترب من تحقيق تحسن تشغيلي جيد  

: تحسن البيانات المالية مقارنة  2020عام النتائج المالية األولية لمدينة نصر لإلسكان للربع الرابع من   •

٪،  12.3يصل إلى نحو  2020بالربع السابق، مدعومة بتسجيل األراضي؛ عائد توزيعات األرباح لعام 

 بما يتماشى مع توقعاتنا  

: تحسن معدل الطلب، األرباح تأتي  2020النتائج المالية للنساجون الشرقيون للربع الرابع من عام  •

 هوامش ربح قوية ورسوم دعم الصادرات مما يعوض ارتفاع البنود األخرى  مدعومة من خالل 

: صافي الخسارة المجمعة يبلغ  2020مؤشرات األداء الرئيسية للعربية لألسمنت للربع الرابع من عام  •

مليون جم في الربع الثالث   34.2و 2019ماليين جم في الربع الرابع من عام  4.0مليون جم مقابل  83

 مليون جم   15.4، وتوقعاتنا البالغة 2020من عام 

مليون جم،    33.6: صافي الربح يبلغ 2020النتائج المالية األولية لبورتو جروب للربع الرابع من عام  •

 ٪ مقارنة بالربع السابق 108٪ مقارنة بالعام السابق، 31.5بارتفاع قدره 

ومضاعفة  2021جم خالل  مليون 250بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتزم ضخ  •

 حجم محفظتها 
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صر تقر محفزات جديدة للسيارات الكهربائية المستعملة، في إطار جهود الدولة للتوسع في استخدام  م •

 السيارات الكهربائية  

البنك التجاري الدولي: مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، قد   •

 مليارات جم 10س المال المدفوع بقيمة يقوم بزيادة رأ

-20: نمو قروض رأس المال العامل بالعملة المحلية بنحو 2021توقعات البنك التجاري الدولي لعام  •

٪؛  55-55٪، منها نمو للحسابات الجارية إلى حسابات التوفير بنحو 20-15٪؛ نمو الودائع بنحو 25

لدخل بخالف الفائدة ليتماشى مع نمو القروض؛ ٪؛ نمو ا 70-60تراجع هوامش صافي الفائدة بنحو 

 مليار جم على أقصى تقدير  2-1.5إجمالي المخصصات قد يصل إلى نحو 

، انخفاض هامش الربح قبل الفوائد  2021المصرية لالتصاالت تتوقع نمو اإليرادات خالل عام  •

 مارس( 01٪ )بلومبرج:  35والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى نحو 

لإلسكان تحصل على موافقة الطيران المدني بزيادة ارتفاعات تاج سيتي، ما يعني ارتفاع  مدينة نصر  •

 ٪ 63المساحة البنائية المتبقية بنحو  

: نتائج مخيبة لآلمال بشكل كبير، نتيجة أثر  2020النتائج المالية البن سينا فارما للربع الرابع من عام  •

 ى األداء حملة مقاطعة نقابة الصيادلة المصرية سلبا عل

مليار جم،   5.5: تراجع المبيعات إلى 2020النتائج المالية لبالم هيلز للتعمير للربع الرابع من عام  •

٪ مقارنة بالعام السابق؛ توزيع  32.8٪ مقارنة بالعام السابق؛ انخفاض صافي الدخل 19.5بانخفاض 

 ٪ تقريبا  6بعائد  2020األرباح النقدية للعام المالي 

  -1مليون سهم خزينة بسعر السوق خالل جلسات التداول في الفترة ما بين   1.73زم بيع جي بي أوتو تعت •

 مارس(  01مارس )البورصة المصرية:  17

: األداء التشغيلي يتماشى مع توقعاتنا، ارتفاع 2020النتائج المالية لراميدا للربع الرابع من عام  •

 اإليرادات عن توقعاتنا تأثر بانخفاض هوامش الربح  

: ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب  2020نتائج المالية للقاهرة للدواجن للربع الرابع من عام ال •

٪ مقارنة بالعام السابق بفضل ارتفاع اإليرادات وانخفاض هوامش الربح؛  8واإلهالك واالستهالك 

ة التمويل  ماليين جم بدعم من انخفاض تكلف 7٪ مقارنة بالعام السابق إلى 80تراجع صافي الخسائر 

 وعكس المخصصات 

٪ مقارنة بالعام  45: ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 2020النتائج المالية لبلتون المالية القابضة لعام  •

 مارس(  01مليون جم )بيان الشركة:  132السابق إلى 

جهات تعلن عن خطط اإلدراج في مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية، بعد الوفاء بمتطلبات   •

السندات المحلية، وتستهدف تسوية الديون المحلية عن طريق يوروكلير في وقت الحق العام  إدراج  

 الحالي 

 مصر والسودان يسعيان إلى وجود وساطة دولية لحل أزمة مفاوضات سد النهضة خالل األيام القادمة •

 الشركات تحت التغطيةال نتوقع أثرا لذلك على  -جم/طن  600مصر ترفع رسوم تصدير األسمدة إلى  •

، وفقا  2023اللجنة التشريعية للبرلمان تقر نهائيًا على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري حتى يناير  •

 مارس(  02للتوجيه الرئاسي بشأن إتاحة مزيد من الوقت إلجراء حوار مجتمعي )الشروق: 

 شركات التخصيم المصرية يمكنها اآلن تمويل عمليات الشراء بالهامش •

، بعد الحصول على 2021بنك عودة مصر يتحول رسميا ألبو ظبي األول في الربع الثاني من  •

 الموافقات الرسمية 

 

 

 

 



 

: األرباح قبل الضرائب تتماشى تماما مع  2020مؤشرات األداء الرئيسية لموبكو للربع الرابع من عام  •

 لضرائب اآلجلة ٪ في ضوء عكس ا26توقعاتنا؛ ارتفاع صافي الربح عن المتوقع بواقع 

 اختيار أوراسكوم كونستراكشون لبناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في مصر  •

مارس، انخفاض رصيد األسهم الحالية إلى  01مليون سهم خزينة في  1.76مدينة نصر لإلسكان تبيع  •

 مارس( 02مليون سهم )البورصة المصرية:  5.5

مليون جم، مع حقوق   92.5مستشفى الصفوة مقابل  ٪ من50سبيد ميديكال تنتهي من االستحواذ على + •

مليون   8.3٪ بقيمة 10٪ مقارنة بالحصة المستهدفة البالغة 4.4اإلدارة؛ برايم سبيد تستحوذ فقط على 

 جم، بعد عدم موافقة عدد كاف من البائعين على الصفقة 

 2020أصلي لعام سهم مجاني لكل سهم   0.3مجلس إدارة راميدا يوصي بتوزيع أسهم مجانية بواقع  •

، في ظل انخفاض األسعار عن 2020العربية لألسمنت تعلن نتائج مالية سلبية للربع الرابع من عام   •

 المتوقع وارتفاع التكاليف عن المتوقع

أشهر إلتاحة المزيد من    6مجلس الوزراء يقر مد مهلة توفيق األوضاع مع قانون "الدفع غير النقدي"  •

 الوسائل والقنوات اإللكترونية في الدفع   الوقت للتحفيز على استخدام 

، الذي يربط القارة األفريقية  HARPالشركة المصرية لالتصاالت تعتزم إطالق نظامها البحري الجديد  •

 2023بأوروبا، يدخل حير التنفيذ عام 

:مبيعات الوحدات غير  2020مؤشرات األداء الرئيسية لمجموعة طلعت مصطفى للربع الرابع من عام  •

، الضيافة يتحول إلى الربحية على مستوى  2020السكنية ترفع قيمة التعاقدات للربع الرابع من عام 

مقارنة بالعام   ٪65الربح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك؛ ارتفاع توزيعات األرباح بنسبة 

 ٪   2.2السابق، بعائد نحو 

مليون جم مقابل   26: صافي ربح قدره 2020النتائج المالية لسيدي كرير للبتروكيماويات للعام المالي  •

 2019مليون جم للعام المالي  487

 فبراير  28كيما تستأنف العمليات التشغيلية التجريبية في مصنع األمونيا واليوريا، منذ  •

مارس  7,عامر جروب يعلنان تأجيل الدعوى المرفوعة ضد إنترادوس السورية حتى   بورتو جروب •

 مارس(  03)المال: 

مصادر: األهلي كابيتال، تقترب من إتمام االستحواذ على حصة حاكمة في شركة ممكن للمدفوعات  •

 مارس(  04مليون جم خالل األيام القادمة )المال:  100اإللكترونية في صفقة بقيمة 

مليون دوالر لتمويل مشروع تطوير السكك الحديدية   440ك الدولي يمنح مصر قرضا بقيمة البن •

 مارس(  05)بلومبرج: 

أبريل المقبل موعدا نهائيا للوصول إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا    15اتفاق بين مصر والسودان على تحديد  •

 بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة 

التنمية بشأن منع االزدواج الضريبي تدخل حيز التنفيذ في مصر اتفاق منظمة التعاون االقتصادي و •

 رسميا

مارس،   4مليون سهم خزينة بالسعر السوقي في  35.4مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان يقر بيع  •

٪ من إجمالي عدد األسهم مقابل  0.74مليون سهم )حوالي  16.9وبالتالي، مما يرفع الرصيد الحالي إلى 

 مارس(  04قا( )البورصة المصرية: ٪ ساب 2.33نحو 

مصر الجديدة لإلسكان تعلن عن طرح كراسة الشروط للمستثمرين والمطورين لتطوير مشروع  •

مارس، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في   22فدان اعتبارا من  1,695هليوبارك بمساحة 

 مارس( 04مايو )البورصة المصرية:  27

 

 

 

 



 

مليار دوالر في  40.1مليار دوالر في فبراير مقارنة بـ  40.2األجنبي إلى  ارتفاع صافي االحتياطي •

مليار   8.7مليار دوالر إلى  3.1؛ ارتفاع الودائع بخالف صافي االحتياطي األجنبي بواقع 2021يناير 

 دوالر

 تنظيم االتصاالت يلزم شركات اإلنترنت بإعالم المشتركين بحجم استهالكهم دوريا بالمجان  •

 مارس(  08مارس )البورصة المصرية:   4سهم في جلسة التداول في  450,000توباكو تبيع  إيسترن •

مجلس إدارة شركة إعمار مصر يقر التبرع للحكومة المصرية بقطعة أرض بمشروع مراسى بالساحل   •

 مارس(  07متر مربع، تخصص لخدمة النقاط األمنية )المال:  15,600الشمالى بمساحة 

 2020للعام المالي  1:10تعمير واإلسكان يوصي بتوزيع أسهم منحة بواقع مجلس إدارة بنك ال •

 مارس(  07)البورصة المصرية: 

  7: تراجع صافي الربح إلى 2020النتائج المالية لراية لخدمات مراكز االتصاالت للربع الرابع من عام  •

 2019مليون جم في الربع الرابع من عام  20ماليين جم من نحو 

 22/ 2021الوزراء تعتزم تطبيق برنامج جديد لدعم الصادرات، اعتبارا من العام المالي مجلس  •

  10البنك التجاري الدولي يحصل على موافقة الرقابة المالية توافق على زيادة رأس المال المدفوع بقيمة  •

 مليارات جم، وتمويلها من االحتياطي 

عضوا مستقال بمجلس إدارة البنك، اعتبارا من   مجاس إدارة البنك التجاري الدولي يعين طارق رشدي •

 مارس، بعد موافقة البنك المركزي المصري   08

 فدان  80مجلس إدارة أبو قير لألسمدة حظر التغطية تستحوذ على أرض مملوكة لهيئة البترول بمساحة  •

، التوريق  الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير: جميع خيارات التمويل قيد الدراسة •

 ، في ظل العدد الطموح لتسليم الوحدات خالل العام الحالي 2021خيار محتمل خالل العام المالي 

على المواطنين )بيان   19٪ بتوزيع لقاح كوفيد 30سبيد ميديكال تنفي قيام برايم سبيد المملوكة لها بنسبة  •

 مارس(   08الشركة: 

 75الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بقيمة أو سي آي إن في تتوقع تحقيق ربحا إضافيا قبل  •

  09مليون دوالر سنويا خالل السنوات الثالثة إلى الخمسة القادمة من برنامج التميز التشغيلي )بلومبرج: 

 مارس( 

٪ في يناير؛ ارتفاع  4.3٪ على أساس سنوي في فبراير مقابل 4.5تضخم أسعار المستهلكين يرتفع إلى  •

 أساس شهري ٪ على  0.2األسعار 

/ 2020٪ مقارنة بالعام السابق خالل النصف األول من العام المالي 5انخفاض تكلفة خدمة الدين بواقع  •

 مليار جم   501.1إلى  21

مليار جم فوائد على   21.5مليار جم فوائد على الدين المحلي، و 224وسددت الحكومة ما يقرب من   •

مليار جم على إجمالي الدين. )بيان الحكومة:   255ط قيمتها الدين الخارجي خالل الفترة، إضافة إلى أقسا

 مارس(  10

شهور ومن السكر    5وزير التموين يؤكد كفاية اإلحتياطي اإلستراتيجي الحالي من السلع الغذائية لمدة  •

 مارس(  10شهور )بلومبرج، بيان الوزارة:   4لمدة 

اإلدارية الجديدة اعتبارا من أغسطس   بدء التشغيل التجريبي للحي الحكومي في مشروعات العاصمة •

في مقر سكن موظفي  ٪94المقبل؛ االنتهاء من أعمال البناء والتجهيزات في الحي الحكومي بنحو 

 (  Economy Plusمارس : 10العاصمة اإلدارية )

شل مصر توقع اتفاقا لبيع أصولها البرية بالصحراء الغربية إلى شركة تشيرون بتروليوم وكيرن إنرجي   •

 مارس(  09مليون دوالر )بيان الشركة:  926ي إل سي مقابل ب

 

 

 



 

مارس )بيان الشركة:   8سهم خزينة في جلسة   1,510,000الشركة الشرقية )ايسترن كومباني( تبيع  •

 مارس(  09

٪  3.6)باستثناء السلع ذات األسعار المتقلبة( عند  2021استقرار معدل التضخم األساسي في فبراير  •

 ٪ في يناير 0.5٪ على أساس شهري مقابل 0.3؛ وتراجعه إلى على أساس سنوي 

مقابل  21/ 2020٪ خالل النصف األول من العام المالي 1.35تراجع الناتج المحلي اإلجمالي إلى  •

 نتيجة اآلثار السلبية لفيروس كورونا 20/ 2019٪ خالل النصف األول من العام المالي 5.6

 مع نظرة مستقبلية مستقرة لالقتصاد  Bفيتش تؤكد تصنيف مصر عند + •

مصر تستهدف زيادة واردات الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان اإلسرائيلي خالل العام الحالي )رويترز:   •

 مارس(  11

٪ مقارنة  31.8: انخفاض صافي الربح بواقع 2020النتائج المالية إلم إم جروب للربع الرابع من عام  •

 مليون جم 122جم، أقل من توقعاتنا البالغة مليون  69.7بالعام السابق إلى 

إيني: إعادة تشغيل محطة غسالة الغاز في دمياط بعد تسوية ودية للنزاع مع يونيون فينوسا )بلومبرج:   •

 مارس(  11

 2021/2022٪ في موازنة العام المالي 38وزارة التخطيط تستهدف زيادة االستثمارات العامة بواقع  •

 مارس(   13)الشروق: 

٪ منذ بداية العام، ليصل  42دوالر/ طن، بارتفاع قدره  400اليوريا )فوب( في مصر يصل إلى سعر  •

٪ مقارنة بالعام  40، بارتفاع قدره 2021دوالر/ طن للربع األول من عام  347متوسط السعر إلى 

 السابق 

الخسارة إلى   : ارتفاع صافي2020النتائج المالية للمصرية للمنتجعات السياحية للربع الرابع من عام  •

مليون جم في الربع   1.46، 2019مليون جم في الربع الرابع من عام  48.3مليون جم من  67.7

 2020الثالث من عام 

 جنوب الوادي لألسمنت تعتزم تجديد تمويل قروض على المدى الطويل   •

تقدم عرض  الحكمة تنهي محادثات االستحواذ المحتمل على أعمال جالكسو سميثكالين في مصر؛ أكديما  •

 االستحواذ على حصة حاكمة في جالكسو مجددا 

مليار جم من البنك األهلي المصري وبنك مصر لتمويل جزء   1.1سيتي إيدج تحصل على قرض بقيمة  •

من أعمال اإلنشاءات في المركز التجاري في غرب القاهرة؛ تبلغ التكلفة االستثمارية اإلجمالية  حوالي  

 مارس( 12 مليار جم )المصري اليوم: 2.2

الحكومة تسمح مجددا بإقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق   •

 مارس( 14من الطاقة االستيعابية )بيان رسمي:   ٪50المفتوحة بنسبة حضور 

  100البنك المركزي المصري يطلق برنامجا جديدا للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بـ  •

 مليار جم

 51سوديك تتلقى عرض غير ملزم من الدار العقارية الستحواذ محتمل نقدي على حصة ال تقل عن  •

 بالمائة من أسهم رأس المال المصدر للشركة 

٪ مقارنة 80.1: ارتفاع صافي الربح بواقع 2020النتائج المالية ألكتوبر فارما للربع الرابع من عام  •

 جم  مليون  15.3بالعام السابق إلى 

جم/ سهم، مما يعكس تقييم    6.02-5.48تعليم لخدمات اإلدارة تحدد النطاق السعري للطرح العام عند  •

 مليار جم   4.4 – 4.0يتراوح بين 

 

 

 

 



 

٪ من خالل عرض شراء  33من  ٪50.3التيسير الطبية ترفع حصتها في مركز المنصورة الطبي إلى  •

 مليون جم   97إجباري بقيمة 

٪ من الناتج المحلي  6.6تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى  22/ 2021لعام المالي الموازنة الجديدة ل •

٪ من الناتج  1.5، وفائض أولي بنسبة 21/  2020٪ للعام المالي 6.3اإلجمالي مقابل المستهدف البالغ 

 مارس(  16المحلي اإلجمالي )أموال الغد:  

مليار جم خالل موازنة العام المالي المقبل   37زيادة متوسط األجور في رواتب العاملين بالدولة بقيمة  •

 جم   2.400، وزيادة الحد األدنى لألجور إلى 22/ 2021

مليار دوالر في عام  29.6٪ مقارنة بالعام السابق إلى 10.5ارتفاع تحويالت المصريين بالخارج  •

2020 

ى من توليد الطاقة  أوراسكوم كونستراكشن والسويدى إليكتريك ضمن الشركات الفائزة بالمرحلة األول •

 مليون دوالر 375من المخلفات بقيمة 

جم/سهم، على مرحلتين، بعائد   0.21مصر الجديدة لإلسكان والتعمير تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة  •

 ٪ تقريبا  4.2توزيع 

 درايف فاينانس، وحدة التمويل االستهالكي، التابعة لجي بي تعتزم تقديم خدمة التمويل االستهالكي خالل •

 2021الربع الثالث من عام 

 سبيد ميديكال تعتمد القيمة العادلة لسهم الصفوة التخصصي   •

مجلس إدارة إيجيترانس تعلن موافقتها المشروطة على عرض االستحواذ غير الملزم المقدم من شركة  •

 حسن عالم  

 22/ 2021مالي الحكومة تواصل دعم أسعار أسطوانات البوتاجاز في مشروع الموازنة الجديدة للعام ال •

نائب محافظ البنك المركزي: سعر شقق مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل تبلغ   •

 مليون جم على التوالي بحد أقصى  1ألف جم،  350

 راميدا تحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية لطرح عقار أنفيزيرام لعالج كورونا في الصيدليات   •

غذائية العربية )دومتي( تبرم اتفاقية شراكة مع شركة فريزالند كامبينا إنترناشونال  شركة الصناعات ال •

هولدنج الهولندية، لتأسيس شركة جديدة مشتركة متخصصة في تصدير الجبن إلى إفريقيا والشرق  

 األوسط  

مشروعات سكنية   3مليار جم في  20مجموعة بورتو جروب تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى نحو  •

   جديدة 

فرعا خالل   111فروع منها منذ بداية العام(، وتستهدف  3فرعا جديدا )تم افتتاح  15بي تك تستهدف  •

 17)البورصة:  2020، ما يزيد عن ضعفي الفروع الستة التي تم افتتاحها خالل عام 2021عام 

 مارس( 

 مليون جم في محطات معالجة المياه 320مصر تعتزم استثمار  •

مليون دوالر لتمويل   50فاقية تمويل بين مصر والصندوق العربي لإلنماء بـالحكومة توافق على ات  •

 مارس( 18المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر )بيان مجلس الوزراء: 

مليون جرعة إضافية في   3مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا نهاية الشهر،  5الحكومة تتوقع وصول  •

 مارس( 17مايو المقبل )بلومبرج: 

من الشركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية إلى   ٪90-80صفقة بيع   تأجيل •

 النصف الثاني من العام الجاري، بدال من النصف األول العام  

 مارس(  17جامعة سيناء تدرس إنشاء فرع جديد في مدينة األقصر )المال:  •

 

 

 

 



 

محدودي الدخل الراغبين في االستفادة من مبادرة التمويل العقاري  نائب محافظ البنك المركزي: العمالء  •

 سنوات  3من قيمة الوحدة على  ٪15متناقصة، سيسددون المقدم البالغ  ٪3الجديدة بفائدة 

، بعائد  2020جم/سهم لعام  0.107الجمعية العامة العادية لثروة كابيتال تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة  •

 مارس( 17٪ )بيان الشركة:  36ة توزيع قدرها ٪ ونسب2.6توزيع قدره 

سبيد ميديكال يعين مستشار ماليا مستقال لتحديد القيمة العادلة للشركة الستخدامها في االستحواذ على   •

 مارس(  17٪ من أسهم برايم سبيد للرعاية الصحية )بيان الشركة:  100

)مقارنة  2020جم/سهم لعام  0.60الجمعية العامة العادية لعبور الند يقر توزيع أرباح نقدية بقيمة  •

٪ تقريبا )بيان الشركة:  8.2( بعائد توزيع 2019حم/سهم وتوزيعات أرباح عام  0.50تنا البالغة بتوقعا

 مارس( 17

بما يتماشى مع   –مارس  18البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع  •

 توقعاتنا  

 لبدء إجراء التجارب السريرية لقاح كورونا المطور في مصر يحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية   •

عام   30صندوق اإلسكان االجتماعي: مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل على مدار  •

 مارس(   20٪ تصدر رسميا خالل األسبوع المقبل )الشروق: 3بفائدة 

ي  مصادر: الحكومة تعمل على وضع معايير لطرح مناقصة إلصدار رخصة جديدة لتصنيع السجائر ف •

 مصر؛ إيسترن كومباني ليس لديها معلومات رسمية بهذا الشأن 

مارس   18٪ من رأس المال( في 0.045سهم خزينة ) 458,000القابضة المصرية الكويتية تبيع  •

 مارس(   18الماضي، بذلك أصبح رصيد أسهم الخزينة ال شيء )البورصة المصرية: 

٪ 19: ارتفاع صافي الربح 2020الرابع من عام  النتائج المالية لمجموعة مستشفى كليوباترا للربع •

 مليون جم 108مقارنة بالعام السابق إلى 

إيسترن كومباني: هيئة التنمية الصناعية تنشر رسميا المعايير الخاصة بمزايدة   -شركة الشرقية  •

 الحصول على رخصة جديدة لتصنيع السجائر؛ وتحدد إرشادات للمنافسين 

مارس، بعد بيع نحو   21باني توقف عمليات بيع أسهم الخزينة اعتبارا من إيسترن كوم -شركة الشرقية  •

من إجمالي   ٪2.09مليون سهم ) 47.1مارس، ويبلغ الرصيد المتبقي نحو  4مليون سهم منذ  5.2

 مارس(  21األسهم( )البورصة المصرية: 

 وية نمطية ألف حا 46.3٪، إلى 8اإلسكندرية لتداول الحاويات ترفع مساحة للتخزين بنسبة  •

مصر الجديدة لإلسكان تؤجل طرح كراسة شروط تطوير هليوبارك لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة   •

 مارس 22أبريل من   4فدان بمنطقة القاهرة الجديدة حتى  1,695

 مارس( 21مايو )البورصة المصرية:   27يونيو بدالً من  16وتم تأجيل آخر موعد لتقديم العروض  •

ة المعدنية، طارق المال، يصدر قرارا بتكليف إيهاب عبد الحليم مبروك رئيسا  وزير البترول والثرو •

 مارس( 21لمجلس إدارة أموك )البورصة المصرية: 

 الرقابة المالية تطالب دايس للمالبس بدراسة للقيمة العادلة للسهم  •

بنهاية  الحكومة في مفاوضات مع الصين لتصنيع لقاح كورونا في مصر، من المتوقع إتمام الصفقة •

 مارس(  22مارس )بلومبرج: 

وزارة الصحة والسكان: من المتوقع االنتهاء من تطعيم جميع العاملين في قطاع السياحة في سيناء   •

 مارس(  22والبحر األحمر بنهاية مايو المقبل )إنتربرايز: 

ري في إطار الشركة الشرقية إيسترن كومباني تطرح سجائر إلكترونية ألول مرة قبل نهاية العام الجا •

 مارس( 23التوسع في منتجاتها )البورصة: 

 

 

 

 



 

مليون جم من أرباحها في فودافون مصر، مجلس اإلدارة   900المصرية لالتصاالت تحصل على  •

جم/سهم سابقا، بعائد توزيع   0.50جم/سهم من   0.75يوصي بزيادة قيمة توزيع األرباح النقدية إلى 

 مارس(  22٪ تقريبا )المال: 7.4

التشخيص المتكاملة القابضة تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية لبدء إجراءات القيد المزدوج   شركة •

 ألسهم الشركة والتداول في البورصة المصرية

مجموعة مستشفى كليوباترا تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على اعتماد نظام اإلثابة والتحفيز   •

 مارس( 23)البورصة المصرية: 

% من إجمالي أسهم الشركة   1س إدارة ابن سينا فارما يقر شراء أسهم خزينة بحد أقصى نسبة مجل •

 مارس(   23بسعر السوق خالل جلسات التداول خالل مدة التنفيذ )البورصة المصرية: 

سهم مجاني لكل سهم أصلي، ما   0.3بواقع  2020مجلس إدارة راميدا يقر توزيع أسهم مجانية لعام  •

 مارس(  23مليون جم )البورصة المصرية:  250مليون جم إلى  57.85رأس المال بقيمة يعكس زيادة 

جاءت بما يتماشى مع توقعاتنا؛ انخفاض   – 2020النتائج المالية لسنتامين للنصف الثاني من عام  •

 نرى ذلك سلبيا   –٪ مقارنة بالعام السابق 28احتياطيات منجم السكري 

 التقدم لمزايدة رخصة السجائر الجديدة  شركة إماراتية تبدي رغبتها في  •

الشركات األجنبية تتقدم بطلبات إلى هيئة التنمية الصناعية لمد مزايدة طرح رخصة السجائر الجديدة   •

 أشهر   6لمدة تتراوح ما بين شهرين و

 القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية توقع اتفاقية شراكة مع بلتون إلتاحة قروض تعليمية  •

بس الجاهزة تكلف مستشارا ماليا لدراسة القيمة العادلة للسهم بناء على طلب هيئة الرقابة  دايس للمال  •

 المالية  

مليار   4.5من مشروع أسيوط متعدد األغراض باستثمارات تصل إلى نحو  ٪50بورتو جروب :تنفيذ  •

 جم  

لجنة القيد بالبورصة المصرية توافق على قيد أسهم شركة تعليم لخدمات اإلدارة، براسمال مصدر   •

 مليون سهم   730.25مليون جم، موزع على  730.25

، تستهدف نمو الناتج المحلي  22/ 2021الموازنة الجديدة للعام المالي مجلس الوزراء يقر مشروع  •

 5.4اإلجمالي 

المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية يؤسسان صندوق بهدف دعم شركات الوساطة المالية، البنك   •

 مليار جم   1المركزي يخصص رأسمال مبدئي بقيمة 

 ة الدولية ضمن الفئة »ج« مصر تتقدم بأوراق ترشيحها لعضوية المنظمة البحري •

مليون   14.6٪ بقيمة 55.4٪ إلى 4.16القابضة الكويتية  ترفع حصتها في اإلسكندرية لألسمدة بواقع   •

 دوالر

: تدفقات نقدية تشغيلية جيدة؛  2020النتائج المالية ألوراسكوم كونستراكشون للربع الرابع من عام  •

 دوالر/سهم    0.2313مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 

مقارنة  ٪9.07-) 22 -2021مليار جم بموازنة العام المالي  1.0النيل لألدوية تستهدف إيرادات بقيمة  •

 مقارنة بالعام السابق(   ٪2.74-مليون جم ) 113.7بالعام السابق(؛ وصافي ربح قدره 

   أبريل 7تعليم لخدمات اإلدارة تعتزم إدراج أسهمها في البورصة المصرية في  •

 مليون دوالر قبل تأثر القناة بجنوح السفينة   12رئيس هيئة قناة السويس: كنا نحقق إيرادات يومية بنحو  •

 500إعمار مصر توقع عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطعة أرض بمساحة  •

 فدان لتطوير مشروع سكني باسم "بيل في"  في مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة

 

 

 

 



 

  3جم للسهم في صورة كوبون نقدي على   0.20لجمعية العمومية العادية لسي آي كابيتال تقر توزيع ا •

 ٪  5.7دفعات، بعائد توزيعات قدره 

موافقة اللجنة الوزارية للسياحة واآلثار على تمديد العمل بعدد من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران   •

 أكتوبر المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء   31والفنادق والمؤسسات السياحية األخرى حتى 

 مايو  6مارس وحتى  28إيسترن توباكو تستأنف بيع أسهم الخزينة اعتبارا من  •

مقابل صافي    2020مليار جم للربع الرابع من عام  1.2عز تعلن عن تحقيق صافي خسارة مجمع قدره  •

 حية الصلب عن المتوقع، رسوم الضرائب  مليون جم في ضوء تراجع هوامش رب 166ربح متوقع قدره 

سنوات لتمويل  7مليون جم مدته  90إيديتا توقع عقد قرض متوسط األجل مع بنك الكويت الوطني بقيمة  •

 النفقات الرأسمالية الخاصة بالشركة في مصر 

ات قدره  جم، بعائد توزيع  3.00بواقع  2020الجمعية العمومية العادية إليبيكو تقر توزيعات نقدية لعام  •

6.8  ٪ 

جم، بعائد توزيعات   0.25بواقع  2020الجمعية العامة العادية لجي بي أوتو تقر توزيعات نقدية لعام   •

 ٪، نتبنى رؤية إيجابية للغاية حيال ذلك 6.3قدره 

 الحديد والصلب تنفي تلقي أي عروض للبيع من الشركة األوكرانية فاش ماش •

جم،   1.50بواقع  2020لألسمنت تقر توزيعات نقدية لعام الجمعية العامة العادية لمصر بني سويف  •

 ٪  10.0بعائد توزيعات قدره 

  0.27جم من   0.25إلى  2020الجمعية العمومية العادية للمالية الصناعية تعدل توزيعات األرباح لعام  •

اقع  جم بو  0.36البالغة  2020٪ مقارنة بالعام السابق، وأقل من توقعاتنا لعام 64جم بتراجع قدره 

 ٪2.3٪، بعائد توزيعات قدره 25

 جم/ سهم 0.25مجلس إدارة مصر أسمنت قنا يقر توزيعات نقدية بواقع  •

شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية تحدد نطاق السعر االسترشادي لعملية طرح أسهمها  •

 ٪ من رأس المال45.8جم للسهم الواحد،ما يعادل  6.15و 5.30بالبورصة المصرية ما بين 

 أيام    6ة الحركة المالحية في قناة السويس؛ بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة التي أعاقت المرور لمدة عود •

 الحكومة تؤجل تطبيق قانون الدفع اإللكتروني حتى سبتمبر المقبل •

 مليار جم   6.1مقارنة بالعام السابق في فبراير إلى  ٪4.5مبيعات سوق الدواء تنمو  •

 :القيمة النهائية لصفقة االستحواذ على بنك االستثمار العربي لم تحدد بعد  المجموعة المالية هيرمس •

 من إجمالي أعمالها ٪30إعمار مصر تستهدف مضاعفة استثماراتها في مصر إلى  •

من أسهمها في البورصة المصرية في   ٪5مصادر: شركة التشخيص المتكاملة القابضة تعتزم إدراج  •

 أبريل القادم  

: المعاملة المحاسبية الجديدة تزيد اإليرادات وتخفض  2020النتائج المالية لسوديك للربع الرابع من عام  •

 هوامش الربح  

  7.8ركة المصرية إلنتاج البروبيلين مقابل من الش ٪1.41شركة تابعة للنساجون الشرقيون تشتري  •

 مليون دوالر 

مقابل صافي خسارة بقيمة  22/ 2021مليون جم للعام المالي  178كيما تستهدف صافي ربح قدره  •

 21/ 2020مليون جم للنصف األول من عام  631، 20/ 2019مليون جم للعام المالي  1,350

 

 

 

 

 

 



 

مرة؛ السعر النهائي ألسهم الطرح العام يبلغ  2.34لخدمات اإلدارة تغطية الطرح الخاص لشركة تعليم   •

 مليار جم 4.2جم للسهم، مما يعكس تقييم الطرح بقيمة  5.75

مصلحة الجمارك تسمح لشركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت بطرح منتج للتبغ المسخن بسعر بيع   •

 وحدة للتبغ المسخن(   20جم/علبة )فيها  32.0نهائي 

مقارنة بالعام السابق   ٪55.5: ارتفاع صافي الربح 2020ج المالية لفوري للربع الرابع من عام النتائ •

 مليون جم   854مليون جم إلى  400مليون جم؛ الرقابة المالية تقر زيادة رأس المال بقيمة  67إلى 

  23.9نحو  مارس، ويتبقى لديها 29مليون سهم خزينة في  6.31الشركة الشرقية إيسترن توباكو تبيع  •

 مليون سهم  

  100أوراسكوم المالية القابضة تطلق شركة خدمات مالية بالشراكة مع إكسل، برأسمال مدفوع قدره  •

 مليون جم  

 .2022الوطنية للدواجن تعتزم الطرح فى البورصة المصرية عام  •

 

 أنتهي 

 
 


