
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

04/01/2021 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,845.03 0.00% -16.81% 362,024,576 128,355,967 308,354,791,649 (EGX 30مؤشر )

 2,245.76 0.47% 4.47% 562,180,864 221,206,709 391,007,175,363 (EGX 50مؤشر )

 2,160.73 0.73% 69.14% 419,863,200 194,443,161 207,745,331,921 (EGX 70مؤشر )

 3,118.58 0.00% 80.56% 781,887,744 322,799,128 511,413,947,168 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

 1.23"الحديد والصلب" تقر تقييمات أراٍض مملوكة لها بـ ▪

 مليار جنيه لتسوية المديونيات

"المصرية العقارية" تبحث مع كبار مساهميها تجزئة السهم  ▪

 وإعادة تشكيل مجلس اإلدارة

مساهمو "فوري" يقرون زيادة رأس المال وعقد قرض بقيمة  ▪

 مليون جنيه 160

 "إم بي للهندسة" تقرر االستحواذ على شركة تعمل في مجالها ▪

 أشهر 5أرباح "اإلسكندرية لألدوية" تتراجع هامشياً خالل  ▪

أحمد الشناوى عضو جمعية رجال األعمال: أسعار العقارات  ▪

 2021خالل  %15سترتفع بنسبة 

النواب: تطوير بنود االتفاقيات البترولية ساهم بقوة في دعم  ▪

 تنافسية مصر

اتفاقية تعاون بين البورصة المصرية وسوق العراق لألوراق  ▪

 المالية 

 تقريبا 2025انتاج الصين من الغاز الطبيعي سيفوق النفط في  ▪

  

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 سعرهايتغير 

 101 82 5 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

;  مصريين 
86.72%

;  عرب 
5.54%

;  أجانب
7.74%

;  مؤسسات
23.87%

;  أفراد
76.12%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

مليار جنيه  1.23"الحديد والصلب" تقر تقييمات أراٍض مملوكة لها بـ

 لتسوية المديونيات

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنها وافقت على تقييمات بعض 

تسوية مديونيات.وأوضحت الشركة األراضي المملوكة للشركة، في إطار 

في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أنه تم تقييم هذه األراضي بناًء على 

برتوكوالت تسوية مديونيات بين شركة الحديد والصلب المصرية 

والقابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وشركة بتروتريد 

كة ومساحتها )ايجاس(،وقالت إنه تم تقييم قطع األراضي المملوكة للشر

 325حلوان، وقطع أخرى مساحتها نحو  -فداناً، والواقعة بالتبين  270

مليار جنيه، وذلك مقابل  1.23فداناً، والكائنة داخل أسوار الشركة بنحو 

تسوية جزء كبير من المديونيات.وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، 

مليون  274.48غت خالل الربع األول من العام المالي الجاري، خسائر بل

جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

.وتراجعت مبيعات 2020-2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من  367.8

مليون  237.72الشركة خالل الربع األول من العام المالي الجاري إلى 

مقارنة من العام مليون جنيه بالفترة ال 280.31جنيه، مقابل مبيعات بلغت 

 المالي الماضي.

"المصرية العقارية" تبحث مع كبار مساهميها تجزئة السهم وإعادة 

 تشكيل مجلس اإلدارة

قالت شركة المجموعة المصرية العقارية، إنها ناقشت مع مجموعة من 

كبار المساهمين الحاليين بالشركة، أهمية وضع خطة استثمارية مستقبلية، 

تغير هيكل ملكية الشركة.وأضافت الشركة في بيان وذلك في ضوء 

لبورصة مصر، اليوم األحد، أنها ناقش النظر في دعوة الجمعية العامة 

العادية إلعادة تشكيل مجلس اإلدارة في ضوء تغير هيكل ملكية المساهمين، 

وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تجزئة سهم الشركة على 

ا لها من أثر على سيولة وسهولة تداول السهم بما يتوائم مع أسهم، لم 10

الخطة المستقبلية للشركة.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

 30.1مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل  11.3

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبيعات 

مليون جنيه بنهاية سبتمبر،  23.08ة خالل التسعة أشهر لتسجل الشرك

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وعلى صعيد  77.1مقابل 

القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل التسعة أشهر األولى من 

مليون  30.1مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  11.3العام الجاري لتسجل 

 .2019ه خالل نفس الفترة من جني

 160مساهمو "فوري" يقرون زيادة رأس المال وعقد قرض بقيمة 

 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 

 -االلكترونية، على عقد القرض بين شركة فوري للتمويل متناهي الصغر 

المساهم -، وصندوق المشروعات المصرية األمريكي -تابعة مقترض

مليون جنيه.وأضافت الشركة في بيان  160بالشركة مقرض، بقيمة 

ر اليوم األحد، أن العمومية أقرت كذلك تعديل عقد تقديم لبورصة مص

خدمات إلكترونية المبرم بين الشركة وشركة فوري دهب للخدمات 

اإللكترونية وذلك بتعديل البند الخامس من العقد والخاص برسوم تكلفة 

بالمائة من صافي اإليرادات.كما  15بالمائة بدالً من  17.25الخدمة لتصبح 

ية على إبرام عقد بيع ألف سهم من ساهمة الشركة في شركة وافقت العموم

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

  9.99   44.69  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

  9.96   21.20  اسيوط االسالمية للتجارة

  9.96   8.06  راية

  9.95   11.05  العبور لالستثمار العقارى

  9.82   3.58  الحديد والصلب المصرية

 

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

 -11.06 10.61 القاهرة للخدمات التعليمية

 -9.96 6.69 االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -9.72 0.65 العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 -9.63 24.50 الوطنية لالسكان

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
7.25 9.26- 

 

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

 3.55 53،107،056 اوتوجي بي 

 3.58 52،522،068 الحديد والصلب المصرية

 9.50 49،773،148 المجموعة المصرية العقارية

 3.14 41،465،568 ليفت سالب مصر

 1.71 31،071،098 دايس

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

 0.64 37،984،687 العربية لالستثمارات

  0.55   34،781،228  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.71   17،968،405  دايس

  1.17   17،333،194  المصريين لالسكان

  0.61   16،908،341  العبوات الطبية

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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بالمائة  2فوري دهب للخدمات اإللكترونية إلى بنك مصر والتي تعادل نسبة 

من إجمالي رأس مال شركة فوري دهب للخدمات اإللكترونية وذلك بقيمة 

جنيه للسهم الواحد.واعتمدت أيضاً العرض التمويلي المقدم من بنك  6.7

في منح تسهيالت ائتمانية  -مساهم بالشركة وعضو مجلس اإلدارةال-مصر 

 مليون جنيه على أن يتم استخدامه كاآلتي: 150بحد نقدي مصرح به 

مليون جنيه محد أقصى تستخدم كحد جاٍر المدين بدون ضمان  50مبلغ  -

 بغرض تمويل مدفوعات الشركة

ابات ضمان مليون جنيه كحد أفصى تستخدم كحد إصدار خط 100مبلغ  -

لتقديمها للمتعاملين مع الشركة والالزمة ضمن نشاط الشركة على أن تكون 

مدة التمويل عام من تاريخ صدور موافقة البنك على التمويل.واعتمدت 

العمومية على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 

رأسمال .وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على زيادة 2019

مليون جنيه إلى مليار جنيه.كما وافقت على  500الشركة المرخص به من 

مليون جنيه إلى  353.65زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة مجانية من 

مليون جنيه بالقيمة االسمية لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة  453.65

ن األرباح مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، على أن تمويل الزيادة م

مليون سهم بنسبة  200مليون جنيه موزع على  100المرحلة بمبلغ 

جنيه لكل سهم وهي  0.5سهم مجاني لكل سهم أصلي بقيمة  0.28276

تمثل القيمة األسمية للسهم.وذلك وفقاً لما أسفرت عنه القوائم المالية عن 

تعديل  .وأقرت العمومية غير العادية على2019السنة المنتهية في ديسمبر 

من النظام األساسي للشركة.كما وافقت الجمعية على زيادة  7- 6المادتين 

مليون جنيه  453.65رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة االسمية 

قرشاً إلى  50مليون سهم، قيمة كل سهم  907.3مقسم على عدد موزع 

 50م مليار سهم، قيمة كل سه 1.7مليون جنيه، موزعاً على  853.65

قرشاً على أن تخصص هذه الزيادة بالكامل لصالح قدامى المساهمين كل 

منهم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر مع الموافقة على تداول 

حق االكتتاب منفصالً عن السهم األصلي.وقررت العمومية فتح باب 

ماً، يو 30االكتتاب لقدامى المساهمين لالكتتاب في زيادة رأس المال لمدة 

وفي حالة عدم تغظية الزيادة المطروحة خالل مدة االكتتاب تتم إعادة فتح 

باب االكتتاب في األسهم المتبقية لقدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع 

أيام دون  7حق االكتتاب ومشتري حق االكتتاب وذلك لمدة ال تزيد على 

 30كتتاب قبل مدة التقيد بنسبة المساهمة األساسية، ويجوز غلق باب اال

يوماً بتمام االكتتاب في كامل أسهم الزيادة.وقررت أيضاً تداول حق 

االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال منفصالً عن السهم األصلي خالل المدة 

من بداية فتح باب االكتتاب في المدة األصلية فقط وقبل نهايتها بثالثة 

إجراءات الزيادة الواردة في  أيام.ونوهت العمومية بأنه لن يتم بدء اتخاذ

القرار الثالث إال بعد إتمام اجراءات الزيادة المجانية الواردة في القرار 

 الثاني باتمام قيدها في السجل التجاري.

 

 

 

 

 

 

 مجالها"إم بي للهندسة" تقرر االستحواذ على شركة تعمل في 

قرر مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة، تقديم عرض بهدف 

االستحواذ على شركة تعمل في ذات المجال.وأضافت الشركة في 

بيان صادر اليوم األحد، أن المجلس قرر كذلك تعيين هاشم السيد 

هاشم سوقي عضواً مستقالً بمجلس اإلدارة، وتعيين لمياء أحمد 

ت "إم بي للهندسة"، قالت في وقت مختار عضوة مستقلة أيضاً.وكان

بالمائة حصة سوقية في  12سابق، إن الشركة محل االستحواذ لديها 

المجال الذي تعمل به ما يجعل عملية االستحواذ تحقق حجم أعمال 

مليون جنيه.كما قرر تجديد مدة مجلس اإلدارة  700مجمعة أكثر من 

ناً بموافقة الجمعية وإعادة تشكيله برئاسة  أحمد بهاء الدين شلبي، ره

أشهر  9ليصبح كاآلتي:وحققت الشركة خالل أول  -العامة للشركة

مليون جنيه منذ بداية يناير  4.11من العام الماضي، خسائر بلغت 

مليون جنيه أرباحاً خالل  2.61حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

في الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 

ة.وتراجعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل األقلي

مليون جنيه  142.71مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  118.99

خالل نفس الفترة من العام الماضي.يذكر أن القوائم المستقلة 

للشركة، والتي أعلنتها في وقت سابق، أظهرت أنها سجلت صافي 

حتى نهاية سبتمبر ألف جنيه منذ بداية يناير  61.84ربح بلغ 

ألف جنيه خالل نفس الفترة من  8.496الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 العام الماضي.

 أشهر 5أرباح "اإلسكندرية لألدوية" تتراجع هامشياً خالل 

أظهرت القوائم المالية لشركة اإلسكندرية لألدوية والصناعات 

أرباح أشهر من العام المالي الحالي، تراجع  5الكيماوية، عن أول 

بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة  5.1الشركة بنسبة 

في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل  64.8

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي  68.25

ات الشركة خالل الخمسة أشهر لتسجل نحو الماضي.وارتفعت إيراد

مليون جنيه  439.82مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل  468.89

خالل نفس الفترة من العام الماضي.يشار إلى أن الشركة سجلت 

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية  54.28صافي ربح بلغ 

نفس الفترة  مليون جنيه أرباحاً خالل 52.77أكتوبر الماضي، مقابل 

من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل األربعة أشهر 

مليون جنيه  385.32األولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  349.53بنهاية أكتوبر، مقابل 

 العام المالي الماضي.

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

الشناوى عضو جمعية رجال األعمال: أسعار العقارات سترتفع أحمد 

 2021خالل  %15بنسبة 

قال أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال األعمال 

المصريين، ورئيس مجلس إدارة دفا للتطوير العقارى، إن القطاع العقارى 

االقتصادى كونه دائما يقود عملية النمو  2021هو الحصان الرابح فى 

ومواجهة التحديات المختلفة.أضاف أن ما يحدث اآلن للسوق العقارى 

المصرى هو حالة من الهدوء واالستقرار نتيجة التحديات غير المسبوقة 

التى واجهها االقتصاد العالمى جراء جائحة كورونا، متوقًعا انتعاش حركة 

 %10من السوق العقارى بشكل ملحوظ وارتفاع األسعار بنسب تترواح 

، مواصلة القطاع العقارى تحقيق «الشناوى».وتوقع 2021فى  %15إلى 

معدالت نمو إيجابى خالل العام الجديد كما سيظل المالذ اآلمن لالستثمار 

نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات 

ية كما والتنمية االجتماع %33االقتصادية مساهمة فى الناتج القومى بنسبة 

حرفة.وأوضح أنه بالرغم من أن العقار حالياً يمر بحالة  100يخدم أكثر من 

من الهدوء فقط إال أنه سوق أكثر استقراًرا مقارنة بسوق الذهب والعمالت 

والتى شهدت تقلبات عديدة.وأشاد بالسياسة النقدية للبنك المركزى فى 

ع العقارى حيث بدأ خفض الفوائد على الودائع، حيث تعتبر فى صالح القطا

.وأكد أن القطاع 2020السوق فى التعافى خالل الربع األخير من عام 

العقارى فى مصر يمر حاليًا بحالة من تصحيح األوضاع وهى بداية لدورة 

.وأشار إلى أن وضع القطاع طبيعى 2021عقارية جديدة مع بداية عام 

جديد، مستبعداً  كأى مجال يمر بحالة من الهدوء ثم العودة لالنتعاش من

تشبع السوق من المعروض خاصة فى السوق المصرى الذى يتجاوز سكانه 

مليون نسمة.وأوضح، أن السوق العقارى مر بحالة من الهدوء  100الـ

والترقب وليس لهذا األمر عالقة بآليات العرض والطلب حيث شهدت 

ت مع التعويم ولكنها عاود 2016أسعار العقارات ارتفاع أواخر عام 

تقريباً ويعتبر أقل القطاعات ارتفاًعا وقتها مقارنة  %20االرتفاع بنسبة 

أيضاً على “بالقطاعات األخرى على الصعيد الداخلى.وتابع الشناوى: 

الصعيد الخارجى تعتبر أسعار العقارات فى مصر من أرخص األسعار فى 

يل أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طو« الشناوى»وأكد ”.المنطقة

األجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات لالنتعاش بشكل أكبر، مشيداً 

بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خالل إعادة 

هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائى باإلضافة 
الب عضو جمعية رجال إلى الدور الحيوى لوزارة اإلسكان فى طرح األراضى.وط

األعمال، بالمزيد من البدائل لتحفيز القطاع العقارى وفى مقدمتها وضع آليات 

جديدة ومشجعة لطرح األراضى واستمرار توجه الدولة إلنشاء المدن الذكية 

، أن قطاع التطوير العقارى فى «الشناوى»الجديدة من مدن الجيل الرابع.وأكد 

األخرى مثل تطبيق التمويل العقارى بشكل أكثر  احتياج الى مزيد من المحفزات

مرونة لصالح العميل والمطور والبنك مع اتخاذ كافة الضمانات على شركات 

التطوير العقارى التى أصبحت محل البنك فى التمويل.وأشار إلى أن بعض 

عاما وهذا من الممكن أن يؤثر بشكل  14الشركات العقارية تقدم فترات سداد حتى 

ى هذه الشركات.ولفت إلى أهمية إنشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية سلبى عل

على شركات التطوير العقارى وكيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل حتى 

نصل لمرحة الثقة بين الطرفين باإلضافة إلى تنظيم منظومة التطوير 

بإسراع الدولة العقارى.وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال األعمال 

وتوجهها نحو التوسع فى مشاريع التحول الرقمى لخدمة القطاع العقارى عن 

طريق تغيير منظومة الشهر العقارى وسرعة تسجيل الوحدات مما يساعد على 

تصدير العقارات والتوسع فى العديد من المعارض الخارجية ومنظومة التسويق 

 المصدر: جريدة البورصةوالبيع اإللكترونى.

 

النواب: تطوير بنود االتفاقيات البترولية ساهم بقوة في دعم تنافسية 

 مصر

أكد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، 

أن تطوير البنود في االتفاقيات البترولية ساهم بقوة في دعم تنافسية 

مصر كوجهة جاذبة لالستثمارات بمجال البحث واالستكشاف وتحفيز 

المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصري، 

إضافة إلى االصالحات االقتصادية الناجحة التي قامت بها 

الدولة.وأوضح طلعت السويدي، أن االتفاقيات التسع الجديدة جاءت من 

اتفاقية جديدة نجحت مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة  12بين 

إليها خالل فترة جائحة "كورونا" بحد أدنى المعدنية في التوصل 

مليار دوالر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق  1.4لالستثمارات نحو 

مناطق بشرق  9بئراً في  23األوسط.وأشار إلى أنها تستهدف حفر 

مناطق بالبحر األحمر، في حين أن االتفاقيات  3وغرب المتوسط، و

ريبة المقبلة.يذكر، أن مصر الثالث األخرى قيد التوقيع خالل الفترة الق

اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز  9نجحت في توقيع 

الطبيعي بمناطق شرق وغرب المتوسط والمياه اإلقليمية بالبحر األحمر 

شركات عالمية ومصرية كبرى، وذلك على الرغم من انتشار  6مع 

يدعم قطاع البترول فيروس كورونا.كما أكد أن مناخ االستقرار الحالي 

في تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة إنتاج مصر واحتياطياتها من الزيت 

الخام والغاز الطبيعي، من خالل تكثيف أنشطة البحث في المناطق 

 الواعدة.

 اتفاقية تعاون بين البورصة المصرية وسوق العراق لألوراق المالية 

رفيعة المستوى بين جمهورية مصر في إطار أعمال اللجنة المشتركة 

أكتور  30إلى  28العربية وجمهورية العراق التي انعقدت في الفترة من 

، برئاسة كل من رئيسي وزراء البلدين، تم توقيع اتفاقية تعاون 2020

بهدف تعزيز التعاون بين سوق العراق لألوراق المالية والبورصة 

ول تعاون بين اتحاد المصرية.وفي ذات اإلطار، تم توقيع بروتوك

البورصات العربية واتحاد المصارف العربية، لتطوير القدرات فيما 

يتعلق بالبنية التكنولوجية، وذلك بحضور األمين العام لجامعة الدول 

العربية في إطار ترأس مصر الجتماع الجمعية العامة العادية التحاد 

 البورصات العربية إلكترونيا.

 



 

 

 لعربيةاألخبار العالمية وا

 تقريبا  2025انتاج الصين من الغاز الطبيعي سيفوق النفط في 

قال تشو تساي نينغ خبير التنقيب عن النفط والغاز لدى مؤسسة البترول 
يناير إنه من المتوقع أن يفوق إنتاج بالده من  1الوطنية الصينية الجمعة 

نشرت سي ان تقريبا، هكذا  2025الغاز الطبيعي إنتاج النفط الخام في 
بي سي العربية.وقالت المؤسسة في بيان على موقعها اإللكتروني إن 
اإلنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من المؤسسة، وهي أكبر منتج في 

مليار  11.6، بزيادة 2020مليار متر مكعب في  130الصين، تجاوز 
تاج متر مكعب مقارنة مع العام السابق.وأضافت أنه للمرة األولى، يفوق إن

الغاز الطبيعي اإلنتاج المحلي للمؤسسة من النفط الخام على أساس المكافئ 
النفطي.ويتوقع تشو، وهو عضو أيضا في األكاديمية الصينية للعلوم، أن 
يرتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي وأن يظل إنتاج النفط مستقرا وفقا 

 لما نقلته مؤسسة البترول الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,647.00 -0.87% السعودية

 DFMGI 2,543.00 2.07% دبي

 ADI 5,101.00 1.09% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,541.11 -0.09% الكويت

 BSEX 1,483.04 -0.45% البحرين

 GENERAL 10,457.00 0.19% قطر

 MASI 11,287.00 0.00% المغرب

 TUN20 6,885.00 0.50% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 30,681.00 0.25% أمريكا

 S&P 500  3,756.07 0.64% أمريكا

 NASDAQ 12,888.28 0.14% أمريكا

 FTSE 100  6,461.00 -1.45% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  27,444.17 -0.45% اليابان

 %0.10 1,898.44 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.33 51.80 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.25 48.52 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 0.9 غ.م. غ.م. %1.1- 4.05 احتفاظ 3,652.3 4.09 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %55.4 16.86 شراء 5,894.4 10.85 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.3 10.7 %11.9- 9.60 احتفاظ 340.2 10.90 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 5.9 4.3 27.7 25.1 %18.2- 1.35 احتفاظ 1,833.4 1.65 شركة سبيد ميديكال

 0.4 0.4 5.5 3.9 %39.6 9.45 شراء 4,502.8 6.77 النساجون الشرقيون

 

 المجانيةتوزيعات االسهم جدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 ال يوجد توزيعات أسهم مجانية للشهر الحالي

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 03/01/2021 29/12/2020 جنيه للسهم 0.900 القاهرة للخدمات التعليمية

 11/01/2021 05/01/2021 جنيه للسهم 0.7761996930 االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 غير عادية الشمس لالسكان والتعمير 05/01/2021
–االيموبيليا بالدور الثالث عشر بالجناح القبلى عمارة  –شارع شريف  26بمقر الشركة 

 القاهرة –قسم عابدين 

06/01/2021 
الشركة العربية الدارة و تطوير 

 االصول
 غير عادية

أ شارع طلعت حرب  28بقاعة شركة النصر للتصدير و االستيراد بالعنوان الكائن فى 

 القاهرة –

 القاهرة -مدينة نصر  –شارع مهدى عبد المنعم المنطقة الثانية  7فى  غير عادية العربية للمحابس 09/01/2021

 الحديد والصلب المصرية 11/01/2021
غير و عادية

 عادية

ش الطلبمات بجاردن سيتي بالقاهرة و بتقنية الفيديو  5بمقر شركة الصناعات المعدنية 

 كونفرانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (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 

)%( 

البنك التجاري الدولي  

 ()مصر
COMI 59.31 0.20 28.54- 130,514 7,716,724 87.10 51.20 43.71% 

 EAST 13.10 0.46 13.36- 55,543 727,586 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.01 -0.10 21.55- 34,595 34,961 1.29 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 14.46 -1.16 13.72- 395,880 5,742,329 16.99 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 6.52 -0.76 19.51- 1,381,229 9,073,478 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO 4.62 -2.94 20.62- 1,293,917 5,995,746 6.15 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 9.76 -0.51 12.93- 797,851 7,831,752 11.60 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 11.80 -1.09 15.69 1,078,083 12,828,431 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.11 0.39 46.21- 1,418,751 7,231,613 8.19 4.86 2.40% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.20 -3.07 2.31 252,020 3,623,690 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO 5.96 0.51 30.70- 279,300 1,658,608 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 29.40 1.31 32.41- 225,274 6,591,612 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 14.80 -0.27 11.87 239,579 3,549,639 15.50 6.10 1.89% سوديك

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.85 0.79 20.45- 3,568,392 13,669,002 4.92 2.40 1.72% 

 EFID 8.91 0.11 39.39- 1,500 13,355 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 6.11 0.16 73.86- 2,333,832 14,348,820 7.77 2.61 1.40% 

 ORWE 6.77 -1.17 36.13- 275,577 1,868,645 8.06 4.50 1.36% الشرقيون للسجادالنساجون 

 PHDC 1.40 2.64 20.23- 7,957,294 11,162,464 1.72 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.43 -0.35 41.79- 8,086,188 11,611,536 2.46 0.81 1.12% 

 SKPC 9.35 0.43 4.47 1,368,595 12,852,779 9.93 4.44 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 4.13 2.74 21.48- 5,626,923 23,199,932 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO 3.55 0.69 6.33- 15,145,787 53,107,056 3.68 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.39 0.84 15.85- 4,318,542 10,282,042 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.86 -0.82 26.36- 361,518 1,757,066 6.59 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 10.85 1.12 5.34 2,107,582 22,972,326 11.35 4.06 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.55 -0.90 1.47 34,781,228 19,279,058 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 13.88 -3.00 82.39 401,542 5,616,331 17.49 6.35 0.48% 

 IRON 3.58 9.82 61.26 14,858,680 52,522,068 4.02 0.81 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.71 1.00 1.78- 17,968,405 31,071,098 2.18 0.68 0.19% الجاهزةدايس للمالبس 

 BTFH 2.53 -1.17 13.96 1,611,846 4,084,828 3.38 0.87 0.19% بلتون المالية القابضة

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 وقت في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية
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