
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %3.40 %2.39 11,213.48 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %2.89 %1.22 2,300.04 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %1.61 %1.25 2,179.60 70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %2.30 %0.00 3,168.94 100ا

 ▲ %0.65 %0.00 1,054.90 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

س المال عن طريق  4 ▪
 
فبراير.. عمومية "المركز الطبي" تناقش زيادة را

 المساهمين القدامى

عادة تشكيل  ▪ المساهم الرئيسي بالمصرية العقارية يدعو لتجزئة السهم وا 
 المجلس

صول" يقرون تجزئة القيمة السمية للسهم ▪
 
دارة ال  مساهمو "العربية ل 

سمدة" تقترح توقيع عقود معاوضة مع  ▪
 
 2021شركات خلل  7" الدولية لل

حلل والتجديد خ 86.6"سيدي كرير" تستثمر  ▪ لل مليون جنيه في ال 
2021 

برام عقود معاوضة مع  ▪ درة "فيركيم مصر" يقترح ا  شركات خلل  9مجلس ا 
2021 

جمالي الجمهورية يسجل  ▪  2020في  %5.1مصر.. معدل التضخم العام ل 

يرادات على خطى العام  ▪ ضافي للسياحة.. وال  مطالب بدعم حكومي ا 
 الماضي

قطاع  الحكومة تمهد الطريق لستئناف برنامج الطروحات ضمن هيكلة ▪
عمال العام

 
 ال

جنبية ▪
 
 الصين تضع قواعد جديدة لحماية شركاتها من القيود ال

وسط ▪
 
لى الشرق ال مريكي يخطط لقطع رحلته ا 

 
 بلومبرج: وزير الخزانة ال

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي انخفض سعرها االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 113 78 3 
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 أخبارالشركات المقيدة

فبراير.. عمومية "المركز الطبي" تناقش زيادة رأس المال عن طريق  4

 المساهمين القدامى

 -المركز الطبى الجديد  -قرر مجلس إدارة شركة االسكندرية للخدمات الطبية 

فبراير  4الجمعية العامة العادية لالنعقاد يوم الخميس الموافق االسكندرية، دعوة 

المقبل، وذلك بناء على رغبة هولدينجز لالستثمارات المالية والتي تمتلك 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر .بالمائة من أسهم الشركة 25.92

ه اليوم األحد، أن الجمعية ستناقش الموافقة على زيادة رأس مال المرخص ب

مليون  114.19مليون جنيه وزيادة رأس مال الشركة المصدر من  450ليصبح 

 85.8مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها  200جنيه إلى 

مليون جنيه في حدود رأس المال المرخص به بطريق دعوة قدامى المساهمين 

 إليه مصاريف وعلى أن يكون سعر االكتتاب بالقيمة األسمية للسهم مضافاً 

اصدار وفقا لما يتم االتفاق عليه مع الرقابة المالية.كما ستناقش الجمعية انتخاب 

أعضاء مجلس إدارة عن المساهمين الجدد وفقاً لنسبة ملكيتهم الحالية، ومقترح 

تعيين عضو مجلس إدارة نسائي .وستنظر العمومية مستهدفات خطة اإلدارة 

نجز لالستثمارات المالية.كما وافق مجلس المقترحة من شركة تواصل هولدي

اإلدارة على تقرير االفصاح ودعوة الجمعية العامة غير العادية بناء على رغبة 

تواصل هولدينجز، مع إرجاء تحديد موعد ومكان االنعقاد وتفويض رئيس 

مجلس اإلدارة بذلك، وكذلك العمل على إدخال أي تعديالت مطلوبة في تقرير 

 51.54يان الشركة، إلى أن بنك أبو ظبي التجاري والذي يمتلك االفصاح.ونوه ب

بالمائة طالب بارجاء انعقاد الجمعية غير العادية لحين قيام البنك باالطالع 

والدراسة الوافية لمقترح زيادة رأس المال وألسباب ومبررات الزيادة 

ل المادة المقدمة.وأشارت أنه من المقرر أن تناقش العمومية غير العادية تعدي

الثالثة من النظام األساسي للشركة لتشمل كافة األنشطة المدرجة حالياً، وتعديل 

مليون  200المادة السادسة من النظام األساسي لرفع رأس المال الرخص به من 

مليون جنيه الستيعاب مخطط االستثمارات المباشرة والغير  450جنيه إلى 

ستناقش تعديل المادة السابعة من النظام مباشرة التي سيتم اقتراح تنفيذها.كما 

األساسي لتشمل الوضع الحالي للمساهمين وهيكله وفقاً ألحكام القوانين المنظمة 

 25و 22و 20ولوائحها التنفيذية في شأن نسب الملكية، وكذلك تعديل المواد 

من النظام األساسي.ونوهت أن جدول الجمعية غير العادية سيتضمن كذلك  30و

موقف أسهم الزيادة من أرباح العام الماضي، واعتماد نموذج االفصاح مناقشة 

من قواعد القيد والشطب.يشار أن الشركة حققت  48المعد وفقاً ألحكام المادة 

مليون جنيه خالل التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر  15.74أرباحاً بلغت 

ارنة من مليون جنيه في الفترة المق 20.81الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليون جنيه بنهاية سبتمبر،  153.82.وتراجعت إيرادات الشركة إلى 2019

 مليون جنيه إيرادات خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. 155.3مقابل 

المساهم الرئيسي بالمصرية العقارية يدعو لتجزئة السهم وإعادة تشكيل 

 المجلس

ت خطاباً من شركة تارجيت قالت شركة المجموعة المصرية العقارية، إنها تلق

المساهم -لالستثمار العقاري والتنمية واالستصالح الزراعي والتنمية السياحية 

تطالب فيه مجلس اإلدارة  -بالمائة من أسهم الشركة 29.63الرئيسي بنسبة 

بدعوة الجمعية العامة العادية لمناقشة اتخاذ بعض اإلجراءات.وأوضحت الشركة 

يوم األحد، أن المساهم الرئيسي طالب بدعوة الجمعية في بيان لبورصة مصر ال

أسهم لزيادة السيولة  10العامة لمناقشة السير في إجراءات تجزئة السهم إلى 

والتدفقات النقدية للسهم، وكذلك مناقشة إعادة تشكيل مجلس اإلدارة وتقليص 

اف أعضاء فقط، واعتماد ميزانية العام الماضي.وأض 4أعضاء إلى  6العدد من 

أن المساهم الرئيسي يرغب في دعوة الجميعة لمناقشة أيضاً تعليق جميع 

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

  15.77   5.80  شينى
  11.47   3.79  رمكو

  10.00   44.56  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

  10.00   23.32  اسيوط االسالمية للتجارة

  9.99   22.68  ممفيس لالدوية

 

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

 -11.86 14.49 اكرو مصر

 -10.00 7.83 االسماعيلية للدواجن

القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق 

 المالية
6.61 9.95- 

 -9.95 1.37 جولدن بيراميدز بالزا

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات 

 المالية
7.20 9.89- 

 

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

  61.50   82،007،520  البنك التجاري الدولي

  15.80   81،796،360  هيرمس

  1.59   68،887،048  القلعة

  0.67   64،699،552  العربية لالستثمارات

  11.50   50،278،988  حديد عز

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.67   96،497،090  العربية لالستثمارات

  1.59   43،756،177  القلعة

  0.55   39،578،126  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.31   35،541،193  عامر جروب

  0.57   26،877،628  العبوات الطبية

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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التعامالت البيع والتأجير والرهن واالقتراض لجميع الوحدات التجارية 

واإلدارية والسكنية والخدمية بالشركة والمروحة للبيع أو اإليجار أو 

د عبداللطيف االستغالل.كما طالب المساهم الرئيسي الشركة بتعيين جمال محمو

محجوب مدير تنفيذي للشركة من ذوي الخبرة.يشار إلى أن الشركة سجلت 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي،  11.3صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت  30.1مقابل 

مليون جنيه بنهاية سبتمبر،  23.08مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل 

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

المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري 

مليون جنيه خالل نفس  30.1مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  11.3لتسجل 

 .2019الفترة من 

 اهمو "العربية إلدارة األصول" يقرون تجزئة القيمة االسمية للسهممس

وافقت الجمعية غير العادية لشركة العربية إلدارة وتطوير األصول، على تعديل 

قرشاً.وقالت الشركة في بيان  50قروش بدالً من  10تجزئة قيمة السهم لتصبح 

 6تعديل نص المادتين لبورصة مصر، اليوم األحد، إن العمومية قررت كذلك 

 4.63من النظام األساسي للشركة.يشار إلى أن الشركة الشركة خسائر بلغت  7و

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت إيرادات  47.11

ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  618.92الشركة خالل التسعة أشهر إلى 

 .2019مليون جنيه خالل نفس الفترة من  51.89

 2021مليون جنيه في اإلحالل والتجديد خالل  86.6سيدي كرير" تستثمر "

اعتمد مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة االستثمارية 

لبورصة مصر، اليوم األحد، للشركة للعام الجاري.وأوضحت الشركة في بيان 

أنها قدرت الموازنة االستثمارية للعام الجاري لبند اإلحالل والتجديد بنحو 

مليون جنيه.وقامت الشركة بإعداد الموازنة االستثمارية على أساس  86.68

جنيهاً.وأشارت إلى أنه تم االكتفاء بما سبق تكوينه في  16سعر الدوالر 

صنع البروبلين والبولي بروبلين لحين االنتهاء من الموازنات السابقة لمشروع م

تحديث دراسة الجدوى االقتصادية والتسويقية الخاصة به، ووضوح الرؤية 

االقتصادية على مستوى العالم في ظل المتغيرات الحالية واختيار أنسب توقيت 

االستكمال أعمال المشروع.وحققت سيدي كرير للبتروكيماويات، صافي خسارة 

 521مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل  75بلغ 

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

مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  2.41الشركة خالل التسعة أشهر حيث سجلت 

 مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 3.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركات  7" الدولية لألسمدة" تقترح توقيع عقود معاوضة مع 

 2021خالل 

وافق مجلس إدارة شركة الدولية لألسمدة والكيماويات، على التقدم 

للجمعية العامة العادية، بشأن عقود المعاوضة المقترحة مع الشركات 

الجاري.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم خالل العام 

شركات  7األحد، إن مجلس اإلدارة اقترح إبرام عقود معاوضة مع 

وهي "الدولية للمحاصيل الزراعية، وأبو زعبل لألسمدة والمواد 

الكيماوية، وأجرين سيرف للخدمات واالستشارات، وفيركيم مصر 

صناعات الغذائية، وأسوان لألسمدة والكيماويات، والنيل للزراعة وال

لألسمدة والصناعات الكيماوية، والدولية لألسمدة "آل 

أشهر األولي من العام الجاري  9الجبلي".وحققت الشركة خالل الـ

 3.02مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  4.757خالل الفترة بقيمة 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت ايرادات 

 178.58أشهر األولي من العام الجاري لتصل لـ 9خالل الـ النشاط

مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من  161.77مليون جنيه، مقارنة بـ

 العام المنصرم له.

 9مجلس إدرة "فيركيم مصر" يقترح إبرام عقود معاوضة مع 

 2021شركات خالل 

وافق مجلس إدارة شركة فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات، على 

التقدم للجمعية العامة العادية، بشأن عقود المعاوضة المقترحة مع 

الشركات خالل العام الجاري.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر 

 9اليوم األحد، إن مجلس اإلدارة اقترح إبرام عقود معاوضة مع 

شركات وهي "الدولية لألسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل 

لألسمدة والمواد الكيماوية، والصفا لألسمدة الزراعية، وأبو زعبل 

والكيماويات، والصفا للنقل والشحن، والنيل للزراعة والصناعات 

الغذائية، وترايدكس إلدارة المشروعات، وأجرين سيرف للخدمات 

واالستشارات، وأسوان لألسمدة.يشار أن الشركة سجلت صافي ربح 

نهاية سبتمبر الماضي، مليون جنيه منذ بداية يناير حتى  21.38بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام  22.29مقابل 

الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر األولى من 

مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  78.32العام الجاري لتسجل 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 80.95



 

 

 والسوق  أخبار االقتصادنظرة على 

 2020في  %5.1مصر.. معدل التضخم العام إلجمالي الجمهورية يسجل 

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة واإلحصاء، إن معدل التضخم العام 

% لعام  8.5مقابل  %5.1سجل  2020إلجمالي الجمهورية لعام 

معدل التضخم السنوي إلجمالي .وأوضح الجهاز في بيان صادر اليوم، أن 2019

( لنفس الشهر من %6.8مقابل ) 2020( لشهر ديسمبر %6الجمهورية سجل )

العام السابق.وأشار البيان إلى أن الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي 

، مسجالً انخفاضاً قدره 2020( نقطة لشهر ديسمبر110.6الجمهورية بلغ )

.وأرجع الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار 2020( عن شهر نوفمبر 0.5%)

، ومجموعة األسماك والمأكوالت البحرية %10.1مجموعة الخضراوات بنسبة 

، واأللبان والجبن %0.2، ومجموعة اللحوك والدواجن بنسبة %0.6بنسبة 

.ولفت الجهاز %0.6و مجموعة المالبس الجاهزة بنحو  %0.1والبيض بنسبة 

و  %3.8لرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة إلى أن ذلك جاء على ا

، %0.2، والحبوب والخبز بنسبة %0.5مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 

 .%0.1، واإليجار المحتسب للمسكن بنسبة %0.7وخدمات النقل بنحو 

الحكومة تمهد الطريق الستئناف برنامج الطروحات ضمن هيكلة قطاع األعمال 

 العام

نقد الدولي في مراجعته األولى ضمن اتفاق االستعداد االئتماني أكد صندوق ال

، قدرة مصر على إدارة جائحة كورونا وما ارتبط بها 2020الموقع في يونيو 

من اضطراب في النمو خالل العام المالي المنتهي يونيو الماضي، بشكل جيد 

ي، ويرفعها ليتخلى عن تحفظه بشأن معدالت النمو المتوقعة للعام المالي الجار

.وذكر المحللون، أن االستهالك المحلي القوي واالستثمارات %2.8إلى 

الحكومية التي ستتخطى تلك التي يتم ضخها من قبل القطاع الخاص ستواصل 

دعم النمو خالل العام الجاري، مع إيالء دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في 

يحافظ على جاذبية أدوات الدين هذا النمو.وأفاد المحللون بأن البنك المركزي س

المحلية للمستثمرين األجانب، متماشيًا مع توصيات النقد الدولي بمرونة تدفق 

تلك االستثمارات في االتجاهين، ليعمل على تكوين احتياطي نقدي قوي يجنبه 

صدمات سعر الصرف خالل العام الجاري.كما أكد المحللون على مواصلة البنك 

أو عبر البنوك الحكومية دعم سوق المال كأحد أهم أدوات  المركزي بشكل مباشر

حشد المدخرات، ليستأنف برنامج الطروحات المخطط ضمن إعادة هيكلة 

شركات قطاع األعمال العام، إلفساح المجال أمام طرح بنك القاهرة الذي يعد 

 األقرب بين الشركات الحكومية.وأشار المحللون إلى الوفورات المحققة للموازنة

دوالًرا للبرميل، والتي يتم توجيهها  61من أسعار الوقود التي تم ربطها عند 

لدعم القطاعات األكثر تضرًرا من الجائحة، ليتوقعوا اتجاهًا لخفض األسعار بعد 

 المصدر: حابيالربع األول من العام الجاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

العام مطالب بدعم حكومي إضافي للسياحة.. واإليرادات على خطى 

 الماضي

تباينت آراء رؤساء بعض شركات السياحة حول مصير القطاع خالل 

، منهم من يبدي تفاؤاًل منقطع النظير بخصوص عودة حركة 2021عام 

الوفود السياحية بصورة مقبولة في شهر أكتوبر القادم، واآلخر يرى أن 

لى .واتفق المتحدثون لحابي، ع2023القطاع لن يشهد تحسنًا إال بحلول 

أن قطاع السياحة ال يزال أكثر القطاعات تأثًرا بتداعيات فيروس كورونا 

سواء في الموجة األولى أو الثانية، وهو ما يتطلب دعًما إضافي ًا من 

الحكومة لمساعدة الشركات والمنشآت في هذه األزمة.ومن ضمن ما 

نادوا به، تمديد إرجاء سداد الضرائب والرسوم الحكومية لمدة عام، 

تأجيل أقساط قروض مبادرات المركزي لمدة تصل إلى ثالثة أعوام و

بداًل من عامين، باإلضافة إلى إطالق برامج لتنشيط السياحة داخلي ًا مع 

سيكون  2021االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية.وأكدوا أن عام 

مشابهًا للعام الماضي من حيث أعداد الزائرين وإيرادات القطاع ككل، 

نتيجة تعرض معظم البلدان األوروبية إلى حاالت اإلغالق التام،  وذلك

وهو ما نتج عنه ركود اقتصادي عالمي، أثر على دخول األفراد.وفي 

اتجاه مواٍز، توقع صندوق النقد في آخر تقرير له، تراجع إيرادات قطاع 

مليار دوالر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة  2.4السياحة إلى نحو 

مليار في العام المالي الماضي، وستواصل االرتفاع في العام  9.9مع 

مليار في العام  14.6مليار دوالر، لتقفز إلى  6.8المالي المقبل إلى 

ملياًرا  25، و2024 -2023مليار في  20.4، و2023-2022المالي 

.وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة 2025 -2024في 

مليون سائح زاروا مصر خالل الـ  102.8أن  العامة واإلحصاء، عن

مليار  84.3سنوات الماضية، بإيرادات سياحية وصلت إلى  10

وحتى  2010دوالر.وبحسب بيانات الجهاز فإن هذه الفترة تقع بين عام 

.وبلغ عدد السائحين الوافدين لمصر من 2019-2018العام المالي 

 9.8مقابل  2010 مليون سائح خالل عام 14.7مختلف دول العالم 

، وارتفع %49.6بنسبة انخفاض قدرها  2011مليون سائح خالل عام 

 .%17.1مليون سائح بنسبة ارتفاع قدرها  11.5في العام التالي ليسجل 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 الصين تضع قواعد جديدة لحماية شركاتها من القيود األجنبية

نشرت وزارة التجارة الصينية أمس السبت، قواعد جديدة لمواجهة القوانين 
التي تفرضها الدول األجنبية على الشركات والمواطنين ” غير المبررة“والقيود 

الصينيين، بالتزامن مع تدهور العالقات االقتصادية بين بكين وواشنطن.تم نشر 
ات األجنبية خارج األراضي بالتطبيق غير المبرر للتشريع“القواعد المتعلقة 

لتقييم اآلثار ” آلية عمل“على الموقع اإللكتروني لإلدارة وأنشأت ” اإلقليمية
القانونية لمثل هذه الحوادث.وفًقا لإلشعار، يجوز ألي شخص أو منظمة صينية 

االنخراط في نشاط اقتصادي وتجاري عادي وما “يحظرها التشريع األجنبي 
إبالغ وزارة التجارة بذلك في غضون ” و مواطنيهايتصل به مع دولة ثالثة أ

يوًما.تقوم وزارة التجارة بعد ذلك بتقييم حالة انتهاكها المحتمل للقانون  30
الدولي، وتأثيرها على سيادة الصين وأمنها القومي، وتأثيرها على المواطنين 

 يتكبد مواطن أو منظمة أخرى خسائر“الصينيين.ينص اإلشعار على أنه عندما 
قد تقدم الدوائر الحكومية ذات “من عدم االمتثال للتشريعات األجنبية، ” كبيرة

اإلجراءات المضادة “وقد تسن الحكومة الصينية أيًضا ”.الصلة الدعم الالزم
ا على ذلك.تأتي القواعد الجديدة وسط رد فعل مستمر ضد العديد ” الضرورية رد ً

وخاصة الواليات المتحدة.وفي من الشركات الصينية من الحكومات األجنبية، 
العام الماضي، فرضت واشنطن، بدعوى مخاوف تتعلق باألمن القومي، قيوًدا 

، وهي شركة عمالقة  Huawei Technologies Co Ltdعلى شركة 
في مجال االتصاالت واألجهزة االستهالكية، تحرمها من المكونات الحيوية 

ية.تم القبض أيًضا على عمالقة وتهدد بإعاقة أعمالها في مجال الهواتف الذك
في واشنطن، عندما حاولت إدارة  ByteDanceوسائل التواصل االجتماعي 

ترامب في الخريف الماضي إجبارها على بيع القسم األمريكي من تطبيقها 
.وقالت بورصة نيويورك هذا األسبوع إنها ستشطب ثالث TikTokالشهير 

األمريكي دونالد ترامب في  شركات اتصاالت صينية بعد أمر من الرئيس
نوفمبر بمنع األشخاص األمريكيين من االستثمار في الشركات المتداولة علًنا 
والتي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالجيش الصيني.قال شخصان مطلعان إن إدارة 
ترامب تدرس إضافة شركتي التكنولوجيا العمالقتين علي بابا وتينسنت إلى 

ُيزعم أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش  قائمة سوداء للشركات التي
 المصدر: حابي الصيني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,737.00 0.77% السعودية

 DFMGI 2,667.00 -0.28% دبي

 ADI 5,180.00 0.08% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,586.73 0.25% الكويت

 BSEX 1,453.38 0.15% البحرين

 GENERAL 10,763.00 0.35% قطر

 MASI 11,249.00 -0.20% المغرب

 TUN20 6,744.00 0.32% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 30,885.00 -0.68% 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

 %0.10- 1,846.47 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.63- 55.08 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.13- 51.65 البرميل نايمكس )دوالر(

الخزانة األمريكي يخطط لقطع رحلته إلى الشرق بلومبرج: وزير 
 األوسط

يخطط ستيفن منوتشين وزير الخزانة األمريكي، لقطع رحلته إلى 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تضم سبع دول، والتي كان من 

يناير الجاري.بحسب مصدر مطلع على خطط  12المقرر أن تستمر إلى 
لبلومبرج األمريكية.وقال المصدر ، إن عودة الوزير األمريكي وفقا 

منوتشين تأتي لضمان استمرارية القيادة خالل فترة االضطرابات التي 
تمر بها الواليات المتحدة، ومن المتوقع أن يعود منوتشين إلى األراضي 
األمريكية صباح غداً االثنين.وجرى إلغاء زيارة الكويت تماماً من 

يختصر زيارته للسعودية من مدينتين إلى برنامج زيارة منوتشين، وس
مدينة واحدة. وقال مصدر آخر إن منوتشين قد يجتمع أثناء وجوده في 
السعودية مع ولي العهد األمير محمد بن سلمان.وزار وزير الخزانة 
األمريكي مصر، حيث حضر حفل افتتاح أحد الفنادق، باإلضافة إلى 

ع المسؤولين السودان وإسرائيل وقطر لعقد اجتماعات م
الحكوميين.وأشار المصدر أن األمر ال يتعلق بأي خطة لمتابعة تنحية 
الرئيس دونالد ترمب من خالل التعديل الخامس والعشرين للدستور 
األمريكي، وذلك رداً على التكهنات بأن أعضاء مجلس الوزراء فكروا 

 المصدر: أموال الغدفي اإلطاحة بترامب.

 



 

 

 التغطيةالشركات تحت 

 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 1.0 غ.م. غ.م. %3.9- 4.05 احتفاظ 3,759.5 4.21 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %46.6 16.86 شراء 6,247.5 11.5 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 27.0 24.6 %16.3- 1.35 احتفاظ 1,791.3 1.61 شركة سبيد ميديكال

 0.4 0.5 5.7 4.0 %35.0 9.45 شراء 4,655.8 7.00 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 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
 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

ش الطلبمات بجاردن سيتي بالقاهرة و بتقنية الفيديو  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  37القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالى: بمقر الشركة المصرية 

 القاهرة الجديدة –منطقة زهرة اللوتس 

30/01/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية
 غير عادية

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

 محافظة الجيزة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (EGX 30 index) 30المكونة لمؤشر إي جي إكس لشركات 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 61.50 3.87 20.12 1,338,623 82,007,520 87.10 51.20 43.71% 

 EAST 13.02 0.15 30.33 96,742 1,258,321 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.02 1.90 24.27 694,024 708,664 1.29 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 15.80 6.33 141.59 5,236,016 81,796,360 16.99 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 6.79 1.34 68.07 5,520,386 37,689,936 8.35 4.04 3.98% 

 CLHO 4.80 0.00 26.98 954,412 4,581,635 6.10 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 10.35 1.17 97.52 3,282,810 34,243,276 11.60 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 12.03 1.86 62.57 1,361,350 16,255,816 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.00 -1.77 2.88 8,550,650 43,282,804 8.11 4.86 2.40% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.60 1.46 59.39 38,626 568,047 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO 6.35 3.08 23.78 1,020,856 6,409,032 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 30.05 3.02 24.17 374,442 11,244,047 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.00 3.23 162.30 626,063 10,018,472 16.18 6.10 1.89% سوديك

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 3.93 -0.25 63.75 3,357,957 13,159,629 4.92 2.40 1.72% 

 EFID 8.80 1.03 13.40 8,980 79,100 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 6.17 -0.64 136.40 2,417,436 15,019,590 7.77 2.61 1.40% 

 ORWE 7.00 -0.14 55.56 479,619 3,363,506 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.42 0.92 79.75 8,054,106 11,447,036 1.68 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.59 4.27 95.93 43,756,177 68,887,048 2.46 0.81 1.12% 

 SKPC 10.90 6.76 145.50 3,196,788 34,782,820 11.17 4.44 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 4.09 0.49 71.85 2,587,681 10,639,690 5.73 2.38 0.85% 

 AUTO 3.66 0.22 159.57 7,284,977 26,696,906 3.76 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.48 4.64 16.43 11,046,172 27,080,282 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.87 2.96 142.29 1,608,535 7,700,015 6.45 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 11.50 -3.20 183.25 4,275,683 50,278,988 12.30 4.06 0.66% حديد عز

اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 0.55 0.18 96.43 39,578,126 21,821,474 0.60 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمية 

 الصادرات
EXPA 13.99 1.30 120.31 471,215 6,554,566 17.49 6.35 0.48% 

 IRON 3.76 7.43 364.20 13,126,361 48,116,700 4.02 0.81 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.76 -0.45 159.12 8,614,966 15,312,373 2.18 0.68 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.55 2.82 193.10 2,222,206 5,643,028 3.38 0.87 0.19% بلتون المالية القابضة

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤوليةإخالء 

 

 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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