
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %0.99 %1.13  10,952.14  30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %1.66 %1.07  2,272.35  50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %0.35 %0.53  2,152.59  70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %0.88 %0.00  3,125.17  100ا

 %0.65 %0.50  1,054.93  مؤشر النيل
▲ 

 عناوين االخبار

سمال البدر  ▪
 
الرقابة المالية ُتقر االك تتاب في المرحلة الثانية لزيادة را

 للبالستيك

تاحة التداول في  ▪ ماراتية الإ صول للوساطة تدرس المساهمة بشركة اإ
 
ا

سواق الخارجية
 
 اال

س المال ▪
 
سكان تقرر زيادة را  عمومية الشمس لالإ

ن تمليك الوحدات السكنية  ▪
 
الحديد والصلب المصرية تصدر قرارًا بشا

 التابعة لها

سعار المنتجات البترولية لمدة  ▪
 
شهر 3مصر تثبت ا

 
 ا

 %7سنوات بفائدة  10البترول تجدول ديون صناع السيراميك على  ▪

حصاء":  ▪ رصدة الودائع المصرفية في مصر خالل  %17.4"االإ
 
ارتفاعًا با

 عام

قصى خالل  ▪
 
ه بتنفيذ التحويالت البنكية بحد ا ِّ

 3المركزي المصري يوج 
 ساعات

لى تعميق الشراكة االقتصادية مع مصر ▪ مريكي: نتطلع اإ
 
 وزير الخزانة اال

مليار جنيه لدعم القطاع الصحي منذ بدء جائحة  14.4معيط: تخصيص  ▪
ن
آ
 كورونا وحتى اال

▪ Goldman Sachs ضافية تنذر نتاج النفط السعودي االإ : تخفيضات اإ
 بضعف الطلب 

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي انخفض سعرها االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 114 75 12 

  

 انواع المستثمرين 
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 PHAR -الشركة الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو"  -سهم االحد 

 

 من هي شركة ايبيكو في سطور؟

ك ثر من إحتلت الشركة المركز  
أ
ول على شركات الدواء في مصر على ا

أ
شركة دواء منتجة  155ال

ك ثر توزيعًا في السوق المصري  2020من حيث عدد العبوات في شهر مارس 
أ
والمستحضر ال

  كله "سيتال " وهو من المنتجات الشركة الذي يتميز بك فائ ته وجودته ورخص سعره

قماع موافقة وترخيص هيئة الدواء إلحصلت الشركة على  
أ
بقسم  ضافة خط تعبئة وتغليف ال

من المتوقع و  مليون جنيه. 13مليون عبوة سنوية ، وبتكلفة  12المراهم ، بطاقة إنتاجية 
ن تساهم

أ
تصل التكلفة  مليون جنيه سنويا. 75فى نمو عوائد الشركة بنحو  عمليات التحديث ا

خر  .مليار جنيه 2.2إلى  2026 /2021الستثمارية  ة الشركةخطل المتوقعة
 
وعلى صعيد ا

، رغم تداعيات فيروس كورونا لتسجل  %8العام الجاري بنحو  سجلت صادرات الشركة نسبة
 .مليون دولر 40

ت الشركة  
أ
دوية ”فافيبيرافير-ابيفلوفير“تصنيع مستحضر ببدا

أ
، والذي تم اعتماده ضمن ال

كما تستهدف   ين بفيروس كورونا المستجد في روسيا والصين.المستخدمة في عالج المصاب
 ”.ريميديسفير“الشركة بدء تصنيع مستحضر 

مجموعة مستحضرات متنوعة تم استخدامها في عالج المصابين بالفيروس  الشركة تمتلك 
دوية المسكنات وخوافض الحرارة سيتال 

أ
، ومضادات اللتهاب ”باراسيتامول“تشتمل على ا

مبولديكساميثاز “
أ
دوية ” ازيثرومايسين“والمضادات الحيوية ابيزيثرو ” ول ا

أ
والفيتامينات وا

قراص فوارة 
أ
 ، فيروفول فيت زنك وغيرها.”فيتامين سي“تعزيز المناعة سيفيتيل ا

 المالي والتشغيلي األداءالقاء الضوء على 

خر  
 
رباح الشركة ل

أ
شهر بنسبة  9تراجعت ا

أ
ساس سنويمقارنة بالفترة  %17ا

أ
 المماثلة على ا

على مدار  %11وسجلت نمو مركب بنسبة  مليار جنيه 2.6مليار جنيه مقابل  2.1لتصل إلى 
 سنوات 3

رباح  
أ
ولى من العام الجاري، لتصل إلى  %35بنسبة  الشركةتراجعت ا

أ
شهر ال

أ
خالل التسعة ا

رباح  339.5
أ
مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام  522.2مليون جنيه، مقارنة بصافي ا

قلية.2019السابق 
أ
خذ في العتبار حقوق ال

أ
 ، مع ال

مرة وهو ما  19.05 مقارنة بمضاعف ربحية القطاعمرة  12.95يبلغ مضاعف ربحية الشركة  
 يشير إلى رخص سعر السهم

دوية ورعاية صحية القطاع / الصناعة
أ
 ا

 PHAR كود السهم

 99,170,500 عدد االسهم

س المال
 
 991,705,000 را

س المال السوقي
 
 4,354,576,655 را

 %49.79 التداول الحر

 %31- تغير السعر منذ سنة 

 %1.06 تغير السعر منذ بداية السنة

 12.95 مضاعف الربحية *

 1.78 مضاعف القيمة الدفترية *

 %13.8 العائد على حقوق المساهمين*
 شهر ارباح فعلية 12النسب محسوبة آلخر 

 EGX 30 rebasedسهم ايبيكو مقابل 

 

 

 هيكل مساهمي الشركة

 

 

 التغير السنوي 2020الربع الثالث  2019الربع الثالث  2019 2018 2017 البند

 %17.0- 2,162 2,604 3,411 2,816 2,527 المبيعات
 %10.7- 873 978 818 801 960 مجمل الربح
 %35.0- 339 522 6,714 701 689 صافي الربح

 نقطة مئوية 4.4- %16 %20 %197 %25 %27 هامش صافي الربح
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 أخبارالشركات المقيدة

االكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال البدر الرقابة المالية تُقر 

 للبالستيك

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، بصفة مبدئية، على قيام شركة 

البدر للبالستيك، بنشر دعوى لقدامى المساهمين لالكتتاب في األسهم المتبقية 

ألربعاء، أن من زيادة رأس المال.وأوضحت البورصة في بيان صادر اليوم ا

 50مليون سهم، وذلك بقيمة اسمية قدرها  2.88األسهم المتبقية يبلغ عددها 

قرشاً للسهم وقرش واحد مصاريف إصدار وبذات شروط االكتتاب الواردة 

باإلعالن السابق.وكانت البدر للبالستيك، قالت إن المرحلة األولى لالكتتاب 

 81.12نسبة تغطية بلغت  في زيادة رأسمال البدر للبالستيك، أسفرت عن

بالمائة.يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في يوليو 

مليون جنيه  3.82الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 

مليون جنيه عن طريق االكتتاب  7.65مليون جنيه، بقيمة  11.47إلى 

قرشاً للسهم  50يمة اسمية لقدامى المساهمين بواقع سهمين لكل سهم، بق

الواحد، باإلضافة إلى قرش مصاريف إصدار للسهم الواحد.كما وافقت على 

إمكانية تداول حق االكتتاب منفصالً عن السهم األصلي في الزيادة، فضالً 

أيام في حالة عدم تغطية االكتتاب في الفترة  5عن فترة اكتتاب أخرى لمدة 

الشركة خالل التسعة أشهر األولى من األولى وتحديد المواعيد.وحققت 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر،  1.35، خسائر بلغت 2020

.وارتفعت 2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من  2.07مقابل خسائر بلغت 

مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  1.23إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 

 المصدر: مباشر المقارنة من العام الماضي. مليون جنيه بالفترة 1.03

أصول للوساطة تدرس المساهمة بشركة إماراتية إلتاحة التداول في 

 األسواق الخارجية

. للوساطة في األوراق المالية، E.S.Bوافق مجلس إدارة شركة أصول 

استكمال الدراسة الفنية واالقتصادية بشأن المساهمة في شركة بدولة 

ن العمالء من التداول على األسهم المتداولة بالبورصات اإلمارات، تمك  

الدولية واإلقليمية.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، 

أنه تقرر تفويض نائب رئيس مجلس اإلدارة في استكمال المفاوضات 

والتوصل إلى اتفاق نهائي مع إحدى الشركات العاملة باإلمارات، والتي 

ال التداول باألسواق الخارجية للتعاقد معها.كما قرر تتخصص في مج

االستعانة بأحد الخبرات المتميزة والمتخصصة في مجال التداول باألسواق 

مليون جنيه خالل التسعة أشهر المنتهية  2.9الخارجية. وحققت أرباحاً بلغت 

 مليون جنيه في الفترة المقارنة 1.19في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليون جنيه خالل  3.9.وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 2019من 

مليون جنيه في  1.6النصف األول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 

 المصدر: مباشر .2019الفترة المقارنة من 

 عمومية الشمس لإلسكان تقرر زيادة رأس المال

(، عن اجتماع الجمعية ELSHأعلنت شركة الشمس لإلسكان والتعمير ) 

، والتي وافقت بها على تحديد رأس 05/01/2021العامة غير العاديةيوم 

مليون جنيه، وتحديد رأس المال المصدر بمبلغ  500المال المرخص بمبلغ 

مليون سهم، قيمة السهم  181.5مليون جنيه، موزعة على عدد  181.500

الشركة قد أعلنت عن نتائج  جنيه، اسهم اسمية مسددة بالكامل.كانت 1الواحد 

، والتي أظهرت 31/12/2019إلى  01/01/2019أعمالها عن الفترة من 

مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ  135.586تحقيق صافي ربح بلغ 

مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.شركة الشمس  207.447

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

  10.00   44.56  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
  9.97   21.17  ممفيس لالدوية

  9.96   21.20  اسيوط االسالمية للتجارة

  9.96   5.08  شينى

  9.92   6.87  شركة أودن لالستثمارات المالية

 

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

 -17.03   110.52  فودافون

 -14.29   0.18  الخليج لالستثمارات العربية

 -11.24   2.21  العبوات الدوائية المتطورة

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية

 7.20   9.89- 

 -9.66   18.80  مصر للزيوت والصابون

 

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

  15.00   79،809،928  هيرمس

  3.35   78،158،112  أموك

  59.40   73،846،232  البنك التجاري الدولي

  5.59   62،511،144  أميرالد لالستثمار العقاري

  10.20   58،462،808  سيدى كرير للبتروكيماويات

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.66   72،572،195  العربية لالستثمارات

  0.57   49،439،600  العبوات الطبية

  0.55   34،509،630  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.52   25،386،295  القلعة

  3.35   23،864،656  أموك

 

  خمس قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر 

 

 

262.6

224.9

89.2

87.7

84.6

 -  100  200  300

الخدمات المالية

العقارات

الموارد االساسية

البنوك

…منتجات منزلية 

بالمليون جنيه

Millions



 

 

إنشاءها وفقاً  م، تم1981لسنة  159لإلسكان والتعمير خاضعة للقانون رقم 

تحت اسم الشركة المصرية  للمباني الحديثة.  1946للمرسوم الملكي عام 

 والشركـة هي حصيلة دمج أربعة شركات عريقة:

. شركة اإليموبيليا والتي كان يرأسهـا إسماعيل باشا صدقي رئيس وزراء 1

 مصر في ذلك الوقت 

 . الشركة المصريـة للمباني الحديثـة 2

مساهمة المصرية ألراضى البناء ) حدائق األهرام ( والتي كان . الشركـة ال3

 يرأسها البرنس عباس حليم 

 . شركة المباني الممتازة باإلسكندرية4

بدأت الشمس لإٍلسكان نشاطها العقاري بممارسة نشاط تأجير العقارات التي 

ية، تمتلكها الشركة المنتشرة باألحياء المتميزة في القاهرة الكبرى واإلسكندر

زانطلقت في التوسع في مجاالت االستثمار العقاري األخرى متمثلة في 

اإلسكان والتعمير والمشاركة في مجال االستثمار العقاري والفندقي، وفى 

 المصدر: مباشر تقديم االستشارات الفنية للغير في مجال تخصص الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحديد والصلب المصرية تصدر قراراً بشأن تمليك الوحدات 

 السكنية التابعة لها

قررت شركة الحديد والصلب المصرية، إعادة تشكيل لجنة 

المراجعة بالشركة.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، 

المراجعة برئاسة اليوم األربعاء، أنه تقرر إعادة تشكيل لجنة 

مجدي عبدالرحمن محمد، وعضوية عبدالعزيز حسين بكر، 

ومحمد عبدالظاهر سيد.وبشأن تمليك الوحدات السكنية ملك 

الشركة والكائنة بالتبين، قرر مجلس اإلدارة مد مهلة سداد األقساط 

مارس المقبل،  30أشهر تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في  3لمدة 

التأخير بنفس النسبة المقررة سابقاً وقدرها وكذلك تثبيت غرامة 

بالمائة من قيمة المبالغ المتأخرة.وحققت شركة الحديد  25

والصلب المصرية، خالل الربع األول من العام المالي الجاري، 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى  274.48خسائر بلغت 

بالفترة مليون جنيه  367.8سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 

.وتراجعت مبيعات الشركة خالل 2020-2019المقارنة من 

مليون جنيه،  237.72الربع األول من العام المالي الجاري إلى 

مليون جنيه بالفترة المقارنة من  280.31مقابل مبيعات بلغت 

 المصدر: مباشر العام المالي الماضي.

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

 أشهر 3أسعار المنتجات البترولية لمدة مصر تثبت 

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت سعر بيع المنتجات 

البترولية في السوق المحلي، واإلبقاء على األسعار الحالية السائدة للربع 

(.وأرجعت اللجنة، قرارها إلى الحفاظ على  2021مارس  –األول ) يناير 

ر بالسوق المحلي، في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا، استقرار األسعا

بحسب بيان صادر اليوم األربعاء.يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي 

للمنتجات البترولية، هي المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات 

البترولية بشكل ربع سنوي.وكانت لجنة تثبيت أسعار البنزين قررت خالل 

، اإلبقاء على سعر بيع 2020ر الثالثة من )أكتوبر حتى ديسمبر( األشه

، 80جنيه للتر البنزين  6.25منتجات البنزين بأنواعه الثالثة بقيمة 

، وسعر بيع 95جنيه للتر البنزين  8.50، و92جنيه للتر البنزين 7.50و

 جنيه للتر.وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين 6.75السوالر 

وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدوالر أمام الجنيه 

 المصدر: مباشر بخالف األعباء والتكاليف األخرى الثابتة.

ارتفاعاً بأرصدة الودائع المصرفية في مصر خالل  %17.4"اإلحصاء": 

 عام

أرصدة أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ارتفاع 

بالمائة، على  17.4بنسبة  2020 -2019الودائع المصرفية في مصر خالل 

أساس سنوي.وأوضح اإلحصاء، في بيان له اليوم األربعاء، أن أرصدة 

مليار  4686.9لتصل إلى  2020-2019الودائع المصرفية ارتفعت في عام 

ص حققت جنيه، منوهاً بأن ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع األعمال الخا

أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.واستعرض أهم مؤشرات الودائع 

 :2020 -2019المصرفية خالل 

مليار جنيه عام  3253.1بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي  -

بالمائة عن العام السابق، حيث ساهم  19.8بنسبة زيادة قدرها  2019-2020

المائة من إجمالي أرصدة ودائع القطاع ب 95.8األفراد الطبيعيون بنسبة 

بالمائة من إجمالي  69.4العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 

 الودائع المصرفية. 

مليار جنيه  567.3بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع األعمال الخاص  -

بالمائة عن العام السابق، حيث  4.7بنسبة زيادة قدرها  2020-2019عام 

بالمائة مـن ودائع قطاع  74.4تحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة اس

بالمائة من إجمالي  12.1األعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 

 الودائع المصرفية.

مليار جنيه  511.1بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام  -

ة عن العام السابق، حيث بالمائ 27.5بنسبة زيادة قدرها  2020-2019عام 

بالمائة مـن ودائع  96.3استحوذ قطاع الخزانة واإلدارة الحكومية على نسبة 

بالمائة من  10.9قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع  

إجمالي الودائع المصرفية.كما كشفت بيانات اإلحصاء، ارتفاع أرصدة 

بنسبة زيادة  2020-2019جنيه عام  مليار 2204.1االئتمان المصرفي إلى 

، وكان الرتفاع االئتمان 2019-2018بالمائة عـن عام  18.7قدرها 

الممنوح لكل من قطاع األعمال الخاص وقطاع األعمال العام األثر األكبر 

في تلك الزيادة.وأضاف أن أرصدة االئتمان التي تم منحها لقطاع األعمال 

بنسبة زيادة قدرها  2018-2019م مليار جنيه عا 919.3الخاص بلغت 

بالمائة عن العام السابق.وأشار إلى أنه ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع  15.5

 

 %7سنوات بفائدة  10البترول تجدول ديون صناع السيراميك على 

المستثمرين الصناعيين كشف الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية 

وأمين اتحاد المستثمرين، عن استجابة الحكومة لمطالب أصحاب 

مصانع السيراميك بشأن الديون المتعثرة.وأوضح أمين اتحاد 

المستثمرين أن الحكومة خاطبت صناع السيراميك بقرار جدولة 

.وأشاد نصر %7الديون المتعثرة على عشرة سنوات بفائدة 

من قبل رئيس الوزراء ووزيرا البترول والثروة  باالستجابة الحكومية

المعدنية، والصناعة والتجارة، والشركة المصرية للغازات 

، لمطالب الصناع.وقال نصر إنه بذلك يكون قد أُسدل الستار ”إيجاس“

دعما للصناعة ودفعا لعجلة ” الشائك”عن هذا الملف الذي وصفه بـ

 االستثمار.

ظرون تنفيذ وعد الحكومة بإصدار وأضاف أن صناع السيراميك ينت

قرار حافز التصدير للسيراميك أسوة بباقي المنتجات المصرية 

للوصول إلى مستهدف القيادة السياسية من الصادرات اإلجمالية 

للبالد.وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد كشفت في 

، عن العمل على وضع 2020مؤتمر صحفي، خالل شهر ديسمبر 

امج خاص للمساندة التصديرية لشركات األسمنت برن

والسيراميك.وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي في إطار برنامج لدعم 

قطاعي للصادرات، يدرسه صندوق دعم وتنمية الصادرات حاليا، 

 المصدر: حابيمتوقعة إقراره خالل يناير الجاري. 

ه بتنفيذ التحويالت البنكية بحد  أقصى خالل المركزي المصري يوجِّ

 ساعات 3

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك تتضمن 

ضرورة تنفيذ التحويالت البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، 

وذلك في إطار دعم توجه الدولة للتحول لالقتصاد الرقمي، مع منح 

مزايا تفضيلية للتحويالت التي تتم إلكترونياً لتشجيعهم على استخدام 

ونية. وقال المركزي في بيان صادر اليوم األربعاء، القنوات اإللكتر

إن التعليمات تضمنت قيام البنوك باستالم طلبات العمالء المقدمة 

خالل مواعيد عمل الفروع أو من خالل القنوات اإللكترونية على 

مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العمالء 

اعتين من توقيت تقديم طرف نفس البنك بحد أقصى خالل س

الطلب.وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، أضاف 

ساعات من توقيت استالم طلب  3أنه يتم التنفيذ بحد أقصى خالل 

العميل.وبالنسبة لطلبات العمالء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة 

في أسرع الثانية ظهراً، تضمنت التوجيهات أن يتم تنفيذ أمر التحويل 

وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثالث ساعات منذ بدء يوم 

العمل التالي، ويُستثنى من االلتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات 

تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل 

أموال أو تمويل اإلرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.وأكد أن 

لك التعليمات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع ت

المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على 

تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعمالء، وسرعة إنهاء المعامالت 

المالية في أقل وقت ممكن.كما نوه بأنه تستهدف تحفيز العمالء على 

التفضيلية للمعامالت المالية اإللكترونية، والبنية االستفادة من المزايا 

التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خالل الفترة 



 

 

 77.6مليار جنيه، بما يمثل 713.7حجم االئتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 

بالمائة من إجمالي االئتمان الممنوح لقطاع األعمال الخاص، وبذلك بلغت 

مـن إجمالي أرصدة االئتمان  %41.7ح للقطاع نسبة االئتمان الممنو

المصرفي . فيما بلغت أرصدة االئتمان التي تم منحها لقطاع األعمال العام 

بالمائة عن  4.2بنسبة زيادة قدرها  2020-2019مليار جنيه عام  592.3

العام السابق.وأرجع اإلحصاء الزيادة إلى ارتفاع حجم االئتمان الممنوح 

مليار جنيه بما يمثل  436.2لعامة االقتصادية حيث بلـغ لقطاع الهيئات ا

بالمائة من إجمالي االئتمان الممنوح لقطاع األعمال العام، وبذلك بلغت  73.6

بالمائة من إجمالي أرصدة االئتمان  26.9نسبة االئتمان الممنوح للقطاع 

مليار  2482.8المصرفي. كما بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 

بالمائة عن العام السابق،  16.2بنسبة زيادة قدرها  2020-2019ه عام جني

ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم االئتمان الممنوح، وبذلك بلغت 

بالمائة من إجمالي الودائع لدى  53.0نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 

 المصدر: مباشرالجهاز المصرفي. 

 لع إلى تعميق الشراكة االقتصادية مع مصروزير الخزانة األمريكي: نتط

أكد ستيفن منوتشين وزير الخزانة األمريكي، أن الجانب األمريكي يتطلع إلى 

تعميق الشراكة االقتصادية مع مصر، بما يُسهم في زيادة االستثمارات 

األمريكية بمصر، خاصة في ظل تمتعها بمناخ جاذب وبنية تحتية قوية، 

ية عن أسواق بديلة.وأضاف ستيفن منوتشين، على وبحث الشركات األمريك

هامش لقائه مع وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم األربعاء، أننا نتطلع 

إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مكافحة عمليات غسيل األموال التي 

باتت تهدد اقتصادات العالم، خاصة في ظل ارتباط هذه العمليات غير 

دعم التنظيمات اإلرهابية، وغيرها من أشكال الجريمة المشروعة ب

المنظمة.وأشاد وزير الخزانة األمريكي، بنجاح برنامج اإلصالح 

االقتصادي، الذي أسهم في تعزيز بنية االقتصاد المصري، واحتواء جائحة 

كورونا، وفقاً لبيان وزارة المالية المصرية.وأكد ستيفن منوتشين، أنها تجربة 

ة منحت االقتصاد المصري قدراً من القوة والصالبة في مواجهة مهمة وفريد

األزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مرحباً بما أبداه وزير المالية من 

حرص الحكومة المصرية على نقل خبراتها في مجال اإلصالح االقتصادي 

ة للدول المجاورة، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشامل

والمستدامة. وذكر أننا نتوقع تحسن األوضاع االقتصادية عالمياً، تدريجياً، 

وعودة األداء القوي لالقتصاد المصري عقب توفير لقاح فيروس كورونا 

على المستوى الدولي خالل الفترة المقبلة. وتابع ستيفن منوتشين: "تطلع بالده 

يد من الشركات لتعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين، وجذب المز

واالستثمارات األمريكية، للتوسع في أنشتطهم االقتصادية باألسواق 

المصرية، خاصة بعد نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي في تحسين مناخ 

االستثمار".جاء ذلك خالل لقاء وزير المالية المصري محمد معيط، مع ستيفن 

الذي يضم جوناثان منوتشين وزير الخزانة األمريكي والوفد المرافق له، 

كوهين السفير األمريكي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة 

األمريكي، وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس األركان لوزارة الخزانة 

األمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة األمريكي، بحضور إيهاب 

قاوي مساعد أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، وشيرين الشر

الوزير للشؤون االقتصادية، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، 

 المصدر: مباشر ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العالقات الخارجية.

 

الماضية في ضوء جهود الدولة لالعتماد على نظم الدفع الرقمية.يشار 

إلى أن المركزي المصري قام بإلغاء العموالت على التحويالت 

ه البنك 2021ى نهاية شهر يونيو لعام البنكية لكافة العمالء حت .كما وج 

المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العموالت التي يحصلها 

بنك المستفيد عن الحواالت الواردة وخفض تكلفة التعريفة المصرفية 

المحصلة من العمالء لدى استخدام وسائل الدفع اإللكترونية عن تلك 

ة المقدمة من خالل الفروع. وتطرقت المقررة للتحويالت الورقي

التعليمات إلى ضرورة موافاة العمالء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل 

وذلك من خالل أي من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة 

اإلفصاح عن العموالت والمصاريف الخاصة بخدمة التحويالت بكافة 

في هذا الشأن بقانون البنك الوسائل الممكنة بما يتفق مع ما ورد 

المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحماية حقوق 

عمالء البنوك.كما تضمنت التوجيهات تفعيل االعتماد على رقم 

تمهيداً إللزام البنوك باستخدامه  IBANالحساب المصرفي الدولي 

في تنفيذ جميع التحويالت في مرحلة الحقة، مع ضرورة االنتهاء من 

إخطار العمالء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم في 

 المصدر: مباشر أقرب وقت.

مليار جنيه لدعم القطاع الصحي منذ بدء  14.4معيط: تخصيص 

 جائحة كورونا وحتى اآلن

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن إجمالي المبالغ اإلضافية 

ة بمختلف مساراته على مستوى المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدول

مليار  14.4الجمهورية منذ بدء جائحة كورونا وحتى اآلن بلغ 

جنيه.وأضاف معيط في بيان صادر اليوم األربعاء، أن الحكومة 

باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع « الجائحة»بادرت منذ بداية 

الطبي، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير 

تياجات األساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة االح

الثانية بادرت أيضاً بتدبير مليار جنيه أخرى. جاء ذلك خالل لقاء 

وزير المالية، مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة األمريكي والوفد 

المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير األمريكي بالقاهرة، 

نائب وزير الخزانة األمريكي، وزاكاري ماكنتي، وجاستين موزيتشي 

نائب رئيس األركان لوزارة الخزانة األمريكية، وآدم ليرك مستشار 

وزير الخزانة األمريكي، بحضور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية 

لشؤون الخزانة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشؤون 

اسات المالية، ودعاء االقتصادية، ويمنى خطاب معاون الوزير للسي

حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العالقات الخارجية.وذكر أن الرئيس 

ه مع بداية  مليار  100بتخصيص « الجائحة»عبدالفتاح السيسى وجَّ

جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف 

ه العبء عن المواطنين.وأشار إلى أنه ومع بداية الموجة الثان ية وجَّ

الرئيس السيسي أيضاً بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة اآلثار 

 المصدر: مباشرالسلبية لهذا الوباء العالمي.

 

 

 

 

 



 

 

 

 األخبار العالمية والعربية

Goldman Sachs تخفيضات إنتاج النفط السعودي اإلضافية تنذر :
 بضعف الطلب 

أعلن بنك غولدمان ساكس في مذكرة إن تعهد السعودية بخفض إنتاجها من 
النفط بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق أوبك+ يشير إلى ضعف الطلب على 

 19-الخام في أعقاب إجراءات العزل العام الجديدة لمكافحة جائحة كوفيد
المجال لسوق تحظى بإمدادات أقل في الربع الثاني من العام.وسجل ويمهد 

سعر خام برنت القياسي األربعاء أعلى مستوى منذ فبراير شباط بعدما قالت 
السعودية، أكبر مصدر عالمي للنفط، إنها ستخفض اإلنتاج طواعية بمقدار 
ا مليون برميل يوميا إضافية في فبراير شباط ومارس آذار.وستزيد روسي

ألف برميل يوميا  75وقازاخستان، العضوان في أوبك+، إنتاجهما بمقدار 
فيما سُيبقى بقية األعضاء اإلنتاج مستقرا.ويشعر المنتجون بقلق بشأن تأثير 
إجراءات العزل العام الجديدة على الطلب على النفط.ويقول المحللون إن 

 2021ول من توقعاتهم المحدثة بشأن توقعات توازن السوق في الربع األ
ألف برميل  250يعتريها الضعف، وإن أحدث خطط أوبك+ تشير إلى فائض 

يوميا مقارنة مع عجز في اإلنتاج من قبل.ويتوقع جولدمان ساكس أن يسجل 
 دوالرا للبرميل بحلول نهاية العام. 65سعر خام برنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,737.00 0.77% السعودية

 DFMGI 2,626.00 0.76% دبي

 ADI 5,164.00 0.68% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,537.19 0.14% الكويت

 BSEX 1,451.23 -0.29% البحرين

 GENERAL 10,678.00 0.93% قطر

 MASI 11,249.00 -0.20% المغرب

 TUN20 6,742.00 0.30% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 31,098.00 0.18% أمريكا

 S&P 500  3,824.68 0.55% أمريكا

 NASDAQ 13,201.98 1.03% أمريكا

 FTSE 100  6,873.00 0.24% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  28,139.03 2.36% اليابان

 %3.35- 1,848.49 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %3.38 56.22 البرميل خام برنت )دوالر(

  %2.77 52.24 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال الربحيةمضاعف 

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 0.9 غ.م. غ.م. %2.5- 4.05 احتفاظ 3,705.9 4.15 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %44.7 16.86 شراء 6,329.0 11.65 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.4 10.8 %12.7- 9.60 احتفاظ 343.3 11.00 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 5.8 4.2 27.2 24.7 %16.8- 1.35 احتفاظ 1,803.5 1.63 شركة سبيد ميديكال

 0.4 0.5 5.6 4.0 %36.7 9.45 شراء 4,595.9 6.91 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع الشركةأسم 
 ال يوجد توزيعات أسهم مجانية للشهر الحالي

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 11/01/2021 05/01/2021 جنيه للسهم 0.7761996930 االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

 27/01/2021 24/01/2021 جنيه 0.50القسط األول  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

 الحديد والصلب المصرية 11/01/2021
غير و عادية

 عادية

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

 كونفرانس

 عن طريق وسائل التكنولوجيا المرئية عادية المصرية لنظم التعليم الحديثة 12/01/2021

14/01/2021 
مهندسون و  -سامكريت مصر 

 مقاولون
 الجيزة –األهرام  –طريق المنصورية  8مقر الشركة الكائن فى  غير عادية

 عادية االهرام للطباعة و التغليف 16/01/2021
طريق اسكندرية  29بمقر الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة الكائن فى الكيلو 

 العامرية -المنطقة الحرة باالسكندرية  –القاهرة الصحراوى 

 مقر الشركة بالقاهرة عادية جولدن بيراميدز بالزا 21/01/2021

 القاهرة -جسر السويس  –ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  6،5بمقر الشركة  عادية دايس للمالبس الجاهزة 23/01/2021

 غير عادية سيدى كرير للبتروكيماويات 28/01/2021
 –شارع السالم  37بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالى: 

 القاهرة الجديدة –اللوتس منطقة زهرة 

30/01/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية
 غير عادية

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

 محافظة الجيزة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (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 

59.40 1.04 16.02 1,247,135 73,846,232 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ايسترن كومباني -الشرقية 
13.00 -0.84 30.13 1,044,740 13,577,882 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصرية الكويتية
1.01 3.80 23.17 3,209,180 3,210,012 1.29 0.82 5.84% 

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 

15.00 3.59 129.36 5,371,420 79,809,928 16.99 6.54 4.40% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

6.67 1.21 65.10 2,072,575 13,879,419 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كليوباترا
4.83 0.42 27.78 1,911,966 9,177,240 6.15 3.78 3.23% 

 SWDY السويدى اليكتريك
10.12 1.20 93.13 2,314,344 23,675,070 11.60 5.24 2.98% 

 ETEL المصرية لالتصاالت
11.79 0.60 59.32 648,428 7,656,779 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سينا فارما
5.03 -0.98 3.50 2,063,768 10,503,470 8.11 4.86 2.40% 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 

14.37 2.20 56.88 88,605 1,274,955 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جهينة للصناعات الغذائية
6.22 3.67 21.25 906,972 5,584,714 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB بنك كريدي اجريكول مصر
29.15 -0.72 20.45 243,458 7,102,813 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سوديك
15.60 6.56 155.74 444,731 6,895,017 15.65 6.10 1.89% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.90 -1.27 62.50 5,845,157 23,012,924 4.92 2.40 1.72% 

 EFID ايديتا للصناعات الغذائية
8.70 0.23 12.11 84,969 740,480 15.75 7.76 1.49% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 

6.15 0.65 135.63 2,960,788 18,391,828 7.77 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقيون للسجاد
6.91 0.88 53.56 1,715,696 12,018,717 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم هيلز للتعمير
1.40 0.36 76.84 8,475,696 11,929,303 1.71 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 

1.52 2.50 87.65 25,386,295 38,636,816 2.46 0.81 1.12% 

 SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات
10.20 5.15 129.73 5,724,948 58,462,808 10.33 4.44 1.03% 

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

4.05 -0.49 70.17 1,868,595 7,598,186 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.55 -0.19 151.77 1,097,396 3,930,621 3.68 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمية
2.37 0.85 11.27 4,112,471 9,752,393 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمية مصر
4.79 0.84 138.31 1,162,096 5,500,836 6.45 2.01 0.67% 

 ESRS حديد عز
11.65 2.28 186.95 3,808,639 45,258,084 12.30 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.55 0.37 95.00 34,509,630 18,945,880 0.60 0.28 0.63% 
البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 

13.90 0.29 118.90 328,126 4,532,383 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحديد والصلب المصرية
3.51 0.29 333.33 7,028,081 24,611,950 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW دايس للمالبس الجاهزة
1.77 1.03 159.56 12,550,060 22,218,936 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالية القابضة
2.50 0.81 187.36 1,589,018 3,941,727 3.38 0.87 0.19% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية التقريرذا به ُ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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
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