
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %4.56 %0.54 11,339.75 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %2.72 %0.21- 2,296.18 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %2.75 %0.65 2,204.05 70ا

ي جي اكس
 
 ▲ %3.13 %0.00 3,194.77  100ا

 ▲ %0.80 %0.65 1,056.47 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

لف سهم خزينة جديد في البورصة المصرية  245تشتري « حديد عز» ▪
 
 ا

ليفت سالب مصر تدعو المساهمين لجمعية عمومية تناقش تجزئة  ▪
سهم 

 
 ال

سنوات في تطوير  5تستثمر مليار جنيه خالل ” مستشفى كليوباترا“ ▪
 التكنولوجيا الطبية

مويالت بت« 30 – 20»تطلقان بطاقة « ثروة كابيتال»و« بريميوم كارد» ▪
لى  لف جنيه للفرد 100تصل ا 

 
 ا

رباح نقدية على  ▪
 
جراء توزيع ا المركزي المصري يمنع البنوك من ا 

 المساهمين 

يرادات جمارك "الدخيلة" و"السخنة" خالل ديسمبر 3.3 ▪  مليار جنيه ا 

 11مليار دولر قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خالل  3.2 ▪
 شهرا  

ات جديدة لتطوير الشبكة القومية لنقل المال: نستهدف تنفيذ مشروع ▪
 المنتجات البترولية

مال التحفيز المالي ▪
 
سعار الذهب ترتفع عالميا  مع ا

 
 ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي انخفض سعرها االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 93 103 4 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبارالشركات المقيدة

 ألف سهم خزينة جديد في البورصة المصرية  245تشتري « حديد عز»

أفصحت شركة حديد عز اليوم الثالثاء، عن تنفيذ عملية شراء جديد لنحو 

ألف سهم خزينة فى البورصة المصرية بهدف دعم الورقة المالية  245

يناير الجارى على شراء أسهم خزينة  4المتداولة.ووافق مجلس حديد عز فى 

من رأسمال الحالى بما يعادل مليون  %1فى البورصة المصرية بحد أقصى 

سهم .وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن عمليات الشراء سيتم 

سة أيام تمويلها ذاتيا من مصادر السيولة المتاحة للشركة.وحددت الشركة خم

من نفس الشهر، وينفذ  14يناير الجارى وتنتهى  10لشراء هذه الكمية تبدأ 

العمليات شركة هيرميس للوساطة فى األوراق المالية.ونفذت حديد عز أولى 

ألف سهم خزينة  300عمليات الشراء بجلسة األحد الماضى على نحو 

  يدة المالالمصدر:جر ألف سهم. 545،وأصبح مجموع ما اشترته حتى اآلن 

 ليفت سالب مصر تدعو المساهمين لجمعية عمومية تناقش تجزئة األسهم 

دعت شركة ليفت سالب مصر المساهمين الجتماع جمعية عامة يوم السبت 

 25فبراير القادم لمناقشة تجزئة القيمة االسمية للسهم إلى  6الموافق 

الثالثاء إن العمومية قرشا.وقالت ليفت سالب مصر فى إفصاح للبورصة 

من النظام  7و 6ستنظر فى تفويض رئيس مجلس اإلدارة وتعديل المادتين 

األساسى للشركة.وأشارت إلى أن كل مساهم حائز على عشرة أسهم له الحق 

فى حضور االجتماع بطريقة األصالة أو النيابة.ونشرت الشركة إخطارا 

 12ة المال اليوم الثالثاء بتفاصيل دعوة العمومية فى العدد الورقى لجريد

ووافق مجلس  يناير القادم.  19يناير ومن المقرر نشر إخطار ثانى بعدد 

يناير الجارى على تجزئة القيمة االسمية للسهم  10إدارة ليفت سالب فى 

قرشا للسهم بهدف جذب شرائح جديدة للطلب فى  25جنيه إلى  1.24من 

إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه البورصة المصرية.وقالت الشركة فى 

 113.1التجزئة تقتضى تعديل إجمالى األسهم المصدرة والمدفوعة من 

مليون  140.3مليون سهم مع بقاء رأس المال كما هو  561.2مليون إلى 

 المصدر:جريدة المال جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  9.98   1.92  جنوب الوادى لالسمنت

  9.97   16.98  المنصورة للدواجن

  9.94   3.65  العربية لألسمنت

  9.92   8.42  للتعديناسيك 

  9.91   8.43  السويس لالسمنت

 

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

 -10.58   14.70  اكرو مصر

 -9.98   20.12  وادي كوم إمبو

 -9.97   10.74  القاهرة للخدمات التعليمية

 -9.95   1.37  جولدن بيراميدز بالزا

 -9.88   5.20  روبكس

 

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

  63.20   222،853،024  البنك التجاري الدولي

  64.01   134،722،448  موبكو

  1.63   65،420،472  القلعة

  1.87   47،868،580  دايس

  11.14   45،445،892  حديد عز

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.69   54،870،408  العربية لالستثمارات

  1.63   40،987،638  القلعة

  0.56   32،438،859  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.61   31،398،333  العبوات الطبية

  1.87   26،223،012  دايس

 

  قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر خمس 
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سنوات في تطوير  5تستثمر مليار جنيه خالل ” مستشفى كليوباترا“

 وجيا الطبيةالتكنول

أكثر  2015، إنها استثمرت منذ عام ”مستشفى كليوباترا“قالت مجموعة 

من مليار جنيه في الجودة والبنية التحتية وتطوير التكنولوجيا الطبية، مع 

من األرباح المرحلة  %100عدم توزيع األرباح السنوية، وإعادة استثمار 

باترا، العرض في أعمال المجموعة.وأعلنت مجموعة مستشفيات كليو

التقديمي لالستحواذ على مجموعة أالميدا هيلث كير، والذي تم مناقشته أمس 

مع المستثمرين عبر الهاتف.وقالت المجموعة إنه من المزمع إتمام الصفقة 

شريطة استيفاء الشروط والموافقات  2021خالل النصف األول من عام 

وزارة الصحة والسكان  المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية من بينها

وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية وهيئة الرقابة 

المالية.وكذلك موافقة الجمعية العامة العادية للشركة وتحقيق الشروط لتنفيذ 

الصفقة.وأشارت كليوباترا أنه قد بدأ التحضير لعملية استيفاء الشروط وذلك 

على موافقة جهاز حماية المنافسة  فيما يخص البدء في إجراءات الحصول

ومنع الممارسات االحتكارية.وحول المقابل المادي للصفقة، فيتم تحديد 

مليار جنيه،  3.3القيمة من خالل تحديد مديونية أالميدا والبالغة حوالي 

مليون سهمفي شركة مستشفي  884باإلضافة إلى إصدار بحد أقصى 

موعة أالميدا مما قد يؤدي إلى كليوباترا جديد تخصص لصالح مساهمي مج

كحد أقصى ) وتبلغ عدد األسهم الحالية  %35خفض نسبة المساهمة بنسبة 

مليار سهم(.وأشارت أنه سيتم سداد مقابل األسهم عن طريق إصدار  1.6

سندات دين لصالح مساهمي مجموعة االميدا تكون قابلة للتحويل إلى أسهم 

الكتتاب فيها بالكامل من قبل مساهمة مصدرة من قبل شركة كليوباتار ليتم ا

مجموعة أالميدا.وقد يتم تسوية جزء من سندات الدين القابلة للتحويل إلى 

أسهم نقدا وفقا لأللية المتفق عليها في عقد شراء األسهم ورهنا بالتمويل الذي 

 533كحد أدني أن إصدار  %25قد يؤدي إلى خفض قيمة المساهمة بنسبة 

م تجميد األسهم المصدر التي سيتم إصدارها عند تحويل مليون سهم فقط.ويت

سندات الدين القابلة للتحويل لمدة عام من تاريخ إصدار األسهم .وأضافت 

يؤدي إلى زيادة ” أالميدا هيلثكير جروب“الشركة، أن التحالف مع مجموعة 

إمكانات االستثمار في القطاع مع توفير إمكانية وصول أفضل إلى رأسمال 

التكلفة سيتم توجيهه نحو المحافظات التي تعاني نقًصا في الطاقة منخفض 

االستيعابية للمستشفيات.وأوضحت الشركة، أن حصتها في السوق نمت 

من الطاقة االستيعابية لألسرة التجارية في  %8سنوات إلى نحو  5خالل 

 %15القاهرة الكبرة، ومن المتوقع أن تصل حصة المجموعة المتحالفة إلى 

  المصدر:جريدة البورصةألف سرير تجاري. 14إتمام الصفقة، بما يقدر بنحو بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 30 – 20»تطلقان بطاقة « ثروة كابيتال»و« بريميوم كارد»

 ألف جنيه للفرد  100بتمويالت تصل إلى 

كشف بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم كارد 

أطلقت بطاقة « ثروة كابيتال»إنترناشيونال، أن شركته بالتعاون مع 

 100لتمويل مستلزمات األفراد بحد أقصى يصل إلى « 30 – 20»

ألف جنيه للفرد.يُذكر أن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل 

–أعلنت أمس « بريميوم كارد العاملة فى مجال التمويل االستهالكي»

 20بطاقة »عن إطالق حلول تكنولوجية مالية جديدة تحت اسم  -اإلثنين

لالستثمارات « ة كابيتال القابضةثرو»بالشراكة مع « 30 –

، أن البطاقة «المال»المالية.وأضاف أنطاكي، فى تصريحات خاصة لـ

التى كانت « بريميوم»الجديدة ستكون موجهة لألفراد عكس بطاقة 

ستكون « 30 – 20»موجهة للمؤسسات والعاملين بها، مشيًرا إلى أن 

بطاقة »وتعد   شهرا. 30 – 20بفائدة منخفضة لمدة سداد تصل إلى 

والتطبيق اإللكترونى الخاص بها بمثابة بطاقة ائتمانية تتيح « 30 – 20

لحاملها الشراء من شبكة كبيرة من التجار وتقدم لهم جميع أنواع 

المنتجات والخدمات أونالين أو عبر الشراء مباشرة من 

تستهدفان « ثروة»المتاجر.وأوضح أنطاكى أن شركته بالتعاون مع 

شهريًا، معتمدة فى ذلك على قاعدة « 30 – 20»بطاقة  1000إصدار 

البيانات التى تمتلكها باإلضافة إلى سبل التسويق األخرى التى ستلجأ 

، مؤكًدا بدء «بطاقة بريميوم»إليها، ومنها شبكة التجار المتعاملين مع 

« بريميوم»االتصال بالعمالء لتسويق المنتج الجديد.ولفت إلى أن 

عملية التشغيلية والفنية فى البطاقة الجديدة، بينما سيرتبط ستتولى إدارة ال

بتدبير التمويالت الالزمة لدورة العمل، الفتًا إلى « ثروة كابيتال»دور 

أن الطرفين سيعتمدان على مواردهم الذاتية فى بداية األمر على أن يتم 

 – 20بطاقة »اللجوء إلى التسهيالت االئتمانية عند تعاظم حجم أعمال 

بطاقة »قامت بزيادة مدة السداد فى « بريميوم»وأشار إلى أن  «.30

عبر تقليل نسبة الخصم التى تتحصل عليها من التجار، « 30 – 20

باإلضافة إلى فرض نسبة فائدة قليلة على المنتج، ليتم منح العميل 

بريميوم »شهرا عكس بطاقة  30أو  20الفرصة لسداد التزاماته على 

أشهر فقط بدون فائدة.وأكد أن  10لسداد فيها على التى يتم ا« كارد

ستمكن العميل من تقسيط كل المنتجات « 30 – 20»بطاقة 

والصناعات المختلفة من خالل شبكة كبيرة من التجار، سواء 

إلكترونيات أو مالبس أو رحالت سياحة ومنتجات أخرى، عدا المطاعم 

ت فى بيانها أمس أشار« بريميوم»يُذكر أن  ومنتجات السوبر ماركت.

ستطلق بشكل أولى فى القاهرة الكبرى « 30 – 20بطاقة »إلى أن 

واإلسكندرية، على أن يتم التوسع فى دائرة الشركاء التجار والتوسع 

فى المحافظات األخرى الحقًا، كما سيصبح فى إمكان المستهلكين 

 App»و« Google Play»تحميل التطبيق اإللكترونى عبر

Store.» الجديدة بجانب « 30-20بطاقة »العمالء من خالل وسيحظى

بطاقة بريميوم كارد المتعارف عليها بإمكانية االستفادة من برامج 

 6000التقسيط المتخصصة والتسوق عبر شبكة تجارية واسعة تضم 

 المصدر:جريدة المال متجر.

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

إجراء توزيع أرباح نقدية على المركزي المصري يمنع البنوك من 

 المساهمين 

قرر البنك المركزي المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية 

من األرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.وأرجع 

المركزي القرار في كتاب دوري عبر موقعه اإللكتروني لتدعيم القاعدة 

اجهة المخاطر المحتملة، نتيجة استمرار أزمة انتشار  الرأسمالية للبنوك لمو

فيروس كورونا .وذكر المركزي، أنه سمح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك 

 المصدر:مباشر  .2020صرف مكأفاة مجلس اإلدارة عن العام المالي 

 مليار جنيه إيرادات جمارك "الدخيلة" و"السخنة" خالل ديسمبر 3.3

المصرية، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية قالت مصلحة الجمارك 

المحصلة والضرائب والرسوم األخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" 

مليار  3.36و"السخنة" خالل شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 

جنيه.وأوضحت الجمارك، في بيان للمالية اليوم الثالثاء، أنه تم اإلفراج عن 

ة وارد نهائي بجمارك "الدخيلة" شهادة جمركي 299ألفاً و 13مشمول 

و"السخنة"، ألصناف متعددة من السلع االستراتيجية، والبضائع 

العامة.وأضافت أن أبرز تلك السلع تشمل القمح، والسكر، والبقوليات، 

والذرة، ومكونات التكييف، والثالجات، والمراوح، واألقمشة، واألخشاب، 

ر ديسمبر الماضي.وأضافت وخيوط، وقطع غيار السيارات، وذلك خالل شه

المصلحة، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية الُمحصلة عن شهادات 

مليون جنيه، بينما بلغ  754.55الوارد بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" بلغت 

إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم األخرى المحصلة عن هذه 

اإلدارة العامة للصادر  مليار جنيه.كما أشارت إلى أن 1.6الشهادات نحو 

بياناً  637آالف و 4بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" قامت بتصدير مشمول 

جمركياً خالل شهر ديسمبر الماضي، معظم أصنافها من: "األلومنيوم، 

والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جالس، 

مليار جنيه، بينما بلغت رسوم  3.85والمواد الغذائية"، بقيمة إجمالية بلغت 

 المصدر:مباشر ماليين جنيه. 10.13الصادر المحصلة نحو 

 11مليار دوالر قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خالل  3.2

 شهرا  

أعلن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن 

نهاية نوفمبر من العام صادرات القطاع ارتفعت خالل الفترة من يناير حتى 

مليار دوالر مقارنة بنفس الفترة من  3.2في المائة، لتبلغ  1الماضي بنسبة 

.وأوضح هاني برزي، أن صادرات الصناعات الغذائية تستحوذ 2019عام 

بالمائة من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتحتل  13.2على 

تصديرية المصرية خالل الفترة من المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات ال

، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط.وأضاف أن 2020يناير إلى نوفمبر 

 8مليون دوالر بنسبة تراجع  246بلغت  2020صادرات شهر نوفمبر 

، كما بلغت صادرات 2019بالمائة مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 

بالمائة عن 12بة تراجع مليون دوالر بنس 270شهر أكتوبر الماضي نحو 

 المصدر:مباشر .2019صادرات أكتوبر 

 

 

 

 

المال: نستهدف تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير الشبكة القومية 

 لنقل المنتجات البترولية

رأس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات 

"بتروجاس" العامة لشركات أنابيب البترول والغازات البترولية 

والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، العتماد 

.واستعرض 2022-2021الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 

محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول، ورأفت عبدالهادي رئيس 

بتروجاس، ومحمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات 

، وفقاً 2022-2021وازنة التقديرية لعام المصرية أهم مالمح الم

لبيان صحفي.وأكد المال، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ 

عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية 

لخطوط أنابيب نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتوسع في 

دامة نقل وتوفير خطوط الشبكة ومستودعات التخزين لضمان است

اإلمدادات البترولية بكفاءة ويسر.ووجه الوزير، بأهمية االستعداد 

لمواكبة التوسعات في منطقة الحمراء بالمنطقة الغربية من خالل 

تنفيذ عدد من خطوط األنابيب والصهاريج ومستودعات التخزين 

في المنطقة بهدف إقامة منظومة تداول جديدة تسهم فى تحقيق 

لقومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة المشروع ا

البترول والغاز.واكد المال أهمية االلتزام بالبرنامج الزمنى لمشروع 

االسكادا الجاري تنفيذه والذي سيتيح التحكم فى شبكة خطوط 

األنابيب آلياً، وبهدف تأمين الخطوط وااللتزام بأعمال الصيانة 

روجاس، شدد الوزير، على تنفيذ الدورية.وخالل الجمعية العامة لبت

برنامج لرفع كفاءة منطقة مستودعات القطامية باعتبارها منطقة 

رئيسية أسوة بما تم في مناطق اإلسكندرية وأسيوط ومسطرد.ووجه 

المال بتنفيذ مشروع نظام االسكادا للتحكم والمراقبة آلياً وربط كافة 

هورية، مشيراً المستودعات ومصانع التعبئة فى مختلف مناطق الجم

إلى أهمية االستمرار في تطبيق إجراءات السالمة واألمن الصناعي 

كأولوية أولى في منظومة العمل.وخالل جمعية شركة 

البتروكيماويات المصرية، أوضح الوزير، أهمية االستمرار في 

تطوير صناعة البتروكيماويات في ضوء تحديث الخطة القومية 

ومواجهة المتغيرات التي تشهدها  للبتروكيماويات؛ بهدف دعمها

الصناعة والتركيز على زيادة اإلنتاج خاصة من المنتجات 

البتروكيماوية المتخصصة التي يحتاجها السوق المحليوتابع المال، 

أن ذلك بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير المنتجات البتروكيماوية 

من الصناعات  الوسيطة والنهائية التي تعتمد مدخالت رئيسية للعديد

تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل االستيراد وفتح 

فرص جديدة للتصديروشدد الوزير، على أهمية االلتزام بتنفيذ 

مشروعات االحالل والتجديد والتوسعات لضمان التشغيل اآلمن 

 المصدر:مباشرواالقتصادي وتحسين االداء.

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 لذهب ترتفع عالمياً مع آمال التحفيز الماليأسعار ا

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خالل تعامالت اليوم الثالثاء، مع تركيز 
المستثمرين على احتماالت التحفيز المالي.وعاد التركيز على توقعات 
تسارع التضخم مدفوعة بمزيد من الحوافز المالية األمريكية المحتملة في 

جو بايدن.وقال الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن عهد الرئيس المنتخب 
إن األمريكيين بحاجة إلى مزيد من اإلغاثة االقتصادية من أزمة كورونا، 
وأنه سيقدم خطة تكلف تريليونات من الدوالرات.وُينظر إلى الذهب عموًما 
على أنه تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينجم عن التحفيز 

طاق.كما تلقى المعدن الدعم مع تحول الدوالر األمريكي لالستقرار واسع الن
مساًء  1:05بعدما كان مرتفعاً في التعامالت المبكرة.وبحلول الساعة 

بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود اآلجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 
دوالر لألوقية.في حين صعد  1859.50بالمائة، ليصل إلى مستوى  0.5
بالمائة إلى مستوى  0.8ر التسليم الفوري للمعدن األصفر بنحو سع

دوالر لألوقية.وخالل نفس الفترة، استقر مؤشر الدوالر  1858.59
عمالت رئيسية عند مستوى  6الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 

 المصدر:مباشر.90.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,884.00 0.17% السعودية

 DFMGI 2,698.00 -0.13% دبي

 ADI 5,259.00 0.01% ابوظبي

 الكويت
MARKET-

IXP 
5,639.24 -0.10% 

 BSEX 1,458.70 0.03% البحرين

 GENERAL 10,825.00 -0.13% قطر

 MASI 11,297.00 0.43% المغرب

 TUN20 6,734.00 0.08% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 أمريكا
Dow 

Jones 
31,103.0 0.43% 

 S&P 500  3,801.19 0.04% أمريكا

 NASDAQ 13,072.4 0.28% أمريكا

 FTSE 100  6,754.00 -0.65% لندن

 DAX 13,335.6 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  28,456.5 1.04% اليابان

 %0.19 1,859.20 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.11 57.21 البرميل خام برنت )دوالر(

  %1.03 53.76 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 

 1.0 1.0 غ.م. غ.م. %8.0- 4.05 احتفاظ  3,929.1  4.40 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 .غ.م غ.م. غ.م. غ.م. %51.3 16.86 شراء  6,052.0  11.14 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.8 11.0 %14.2- 9.60 احتفاظ  349.3  11.19 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 5.9 4.2 27.3 24.8 %17.0- 1.35 احتفاظ  1,806.8  1.63 شركة سبيد ميديكال

 0.5 0.5 5.9 4.1 %30.9 9.45 شراء  4,802.1  7.22 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
 26/01/2021 19/01/2021 للسهمجنيه  3.313044 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي

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

 27/01/2021 24/01/2021 جنيه للسهم 1.3828895701 القناة للتوكيالت المالحية

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

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  –الصحراوى القاهرة 

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

 القاهرة الجديدة –منطقة زهرة اللوتس 

30/01/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية
 غير عادية

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

 محافظة الجيزة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (EGX 30 index) 30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 63.20 2.05 23.44 3,535,044 222,853,024 87.10 51.20 43.71% (الدولي  )مصرالبنك التجاري 

 EAST 13.25 1.30 32.63 2,439,269 32,308,698 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.01 -0.39 23.54 118,541 120,649 1.29 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 15.60 0.58 138.53 1,284,874 19,971,006 16.99 6.54 4.40% المجموعه الماليه هيرمس 

 TMGH 6.80 -0.44 68.32 2,106,927 14,359,258 8.35 4.04 3.98% مجموعة طلعت مصطفى ا

 CLHO 4.95 -0.20 30.95 1,713,810 8,544,868 6.10 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 10.27 -2.19 95.99 1,525,771 15,637,074 11.60 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 11.96 -1.08 61.62 1,016,699 12,222,300 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 5.01 0.40 3.09 5,401,177 26,940,974 8.11 4.86 2.40% ابن سينا فارما

 CIRA 14.29 -1.99 56.00 12,422 177,606 15.80 9.16 2.36% و التنميةالقاهره لإلستثمار 

 JUFO 6.74 5.48 31.38 3,907,509 25,713,886 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 27.55 -8.29 13.84 739,226 20,834,326 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 15.40 -0.84 152.46 496,500 7,686,906 16.18 6.10 1.89% سوديك

 MNHD 3.92 -0.25 63.33 2,040,188 7,946,234 4.92 2.40 1.72% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 EFID 9.24 4.52 19.07 479,927 4,278,836 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 6.13 -0.81 134.87 1,105,614 6,779,914 7.77 2.61 1.40% لالسكان والتعميرمصر الجديدة 

 ORWE 7.22 2.85 60.44 2,879,657 20,850,456 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.45 2.48 83.29 18,303,241 26,180,506 1.68 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 CCAP 1.63 4.08 101.48 40,987,638 65,420,472 2.46 0.81 1.12% القلعة لالستشارات الماليه 

 SKPC 11.07 -0.54 149.32 1,079,170 11,943,165 11.33 4.44 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

 PIOH 4.11 -0.48 72.69 2,013,405 8,251,067 5.73 2.38 0.85% بايونيرز القابضة لألستثمارات 

 AUTO 3.58 -0.22 153.90 1,984,618 7,125,609 3.77 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.46 -1.20 15.49 5,826,824 14,404,950 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.85 -1.02 141.29 380,462 1,833,390 6.45 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 11.14 -4.54 174.38 4,018,412 45,445,892 12.30 4.06 0.66% حديد عز

 OIH 0.56 0.73 98.57 32,438,859 17,910,826 0.60 0.28 0.63% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 EXPA 13.82 -2.19 117.64 1,204,027 16,502,606 17.49 6.35 0.48% البنك المصري لتنمية الصادرات

 IRON 3.73 0.00 360.49 - - 4.02 0.81 0.28% المصريةالحديد والصلب 

 DSCW 1.87 6.91 175.15 26,223,012 47,868,580 2.18 0.68 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.67 5.12 206.90 8,572,843 22,398,432 3.38 0.87 0.19% بلتون المالية القابضة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 بريميير منشركة  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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