
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %5.01 %0.43 11,388.90 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %3.37 %0.63 2,310.57 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %3.86 %1.09 2,227.97 70ا

ي جي اكس
 
 ▲ %4.12 %0.00 3,225.53  100ا

 %1.28 %0.48 1,061.55 مؤشر النيل
▲ 

 عناوين االخبار

تمام التصفية خالل عامين.. وال نية لتقديم  ▪ الحديد والصلب المصرية: ا 
جباري   عرض شراء ا 

 البورصة تعلن نهاية الحق وموعد صرف كوبون "الصخور العربية" ▪

 البورصة المصرية تدرج "نايل سيتي" ضمن القائمة "د" ▪

سكان" تطرح مزايدة لبيع  ▪ فدانًا بـ"هليوبوليس  270"مصر الجديدة لال 
 الجديدة"

فريقيا تعاني تحديات  ▪
 
وزير الكهرباء المصري: قطاعات البنية التحتية في ا

 كبيرة

س ▪ خيراال 
 
عفاء من سداد غرامات التا ن اال 

 
 كان المصرية تصدر قرارًا بشا

لى  ▪ ضافية على سعر وقود الطيران لتصل ا   سنتا 15تخفيضات ا 

ميركية  ▪
 
 انتعاش الدوالر يتبدد مع تراجع عوائد السندات اال

وروبي يبقي على توقعات متفائلة في  ▪
 
كريستين الجارد: البنك المركزي اال

 مواجهة عزل عام جديد

سبوع الماضيمخ ▪
 
كـثر من المتوقع اال

 
ميركية تهبط با

 
 زونات النفط الخام اال

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي انخفض سعرها االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها
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 أخبارالشركات المقيدة

الحديد والصلب المصرية: إتمام التصفية خالل عامين.. وال نية لتقديم عرض 

 شراء إجباري

من استفسارات إدارة البورصة  6أجابت شركة الحديد والصلب المصرية على 

المصرية، منها الجدول الزمني التقريبي الخاص باإلجراءات المتعلقة بتنفيذ 

امة غير العادية للشركة المنعقدة أول أمس.وقالت الشركة قرارات الجمعية الع

في بيان أنه من المتوقع الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار 

أسهم الشركة المنقسمة خالل أسبوعين إلى ثالث أسابيع تقريبا، من اليوم التالي 

لشركة للموافقة على اإلنقسام.وذكرت أن العمومية وافقت على تأسيس ا

المنقسمة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وهي تابعة للقابضة 

 203من قانون قطاع األعمال العام رقم  17للصناعات المعدنية وفقا للمادة 

 .2020لسنة  185والمعدل بالقانون رقم  1991لسنة 

وحول الجدول الزمني المتوقع للتأشير باإلنقسام : التأشير في السجل التجاري

ي السجل التجاري للشركة القاسمة وتأسيس الشركة المنقسمة، فتوقعت أن يتم ف

ذلك خالل أسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة 

المنقسمة.ولفتت إلى أنه فور االنتهاء من التأشير في السجل التجاري بتأسيس 

أسهم الشركة  الشركة المنقسمة، سوف يتم التقدم لهيئة الرقابة المالية لتسجيل

وطلب قيد األسهم في البورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة 

واإليداع والقيد المركزي.كما سيتم الحصول أيضاً على موافقة الهيئة العامة 

من الالئحة التنفيذية لقانون  138للرقابة المالية على تقرير إفصاح وفقا للمادة 

 .1981لسنة  159الشركات رقم 

وتوقعت بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة : لتداول في البورصة المصريةبدء ا

أسابيع من يوم العمل التالي لتاريخ  3بالبورصة المصرية خالل أسبوعين إلى 

التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.وبحسب البيان فمن المتوقع أن 

خالل أسبوعين من  يتم التأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة

 تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.

وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع لإلنتهاء من :اإلنتهاء من أعمال التصفية

أعمال التصفية، فتوقعت أن يتم إنهاء أعمال المصفى أو المصفيين واإلنتهاء 

تاريخ التأشير من أعمال التصفية خالل عام ونصف إلى عامين من 

ال نية حاليا لدى المساهم الرئيسي لتقديم عرض شراء إجباريا  وايضابالتصفية.

ألسهم الشركة القاسمة أو شطب أسهمها اختياريا من جداول القيد 

بالبورصة.وأكدت على أن جميع التوقيتات الزمنية تقريبية قابلة للزيادة أو 

 المصدر: حابيحوال ومتطلبات الجهات اإلدارية المعنية.النقصان حسب األ

 البورصة تعلن نهاية الحق وموعد صرف كوبون "الصخور العربية"

قالت البورصة المصرية، إن الحق في توزيع كوبون شركة الصخور العربية 

 26للصناعات البالستيكية ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثالثاء 

.وأضافت البورصة في بيان اليوم، أنه تقرر توزيع الكوبون رقم 2021يناير 

فبراير  1جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتباراً من  0.058( بواقع 1)

 المصدر:مباشر.2021

 

 

 

 البورصة المصرية تدرج "نايل سيتي" ضمن القائمة "د"

 

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

 9.93 0.66 العبوات الطبية

 9.93 9.19 السويس لالسمنت

 9.86 6.46 سبأ

 8.96 17.75 المنصورة للدواجن

 8.88 0.89 برايم القابضة

 

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

شهادات اإليداع المصرية لمجموعة السالم 

 القابضة
1.89 10.00- 

 -9.95 6.61 القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية

 -9.95 1.81 جلوبال تيلكوم

 -9.95 1.37 جولدن بيراميدز بالزا

 -9.92 3.36 الحديد والصلب المصرية

 

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

 63.30 165،217،248 البنك التجاري الدولي

 1.91 97،621،696 دايس

 11.05 55،566،076 حديد عز

 0.55 54،926،684 اوراسكوم لالستثمار القابضة

 1.46 47،175،624 بالم هيلز

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

 0.55 98،136،225 القابضةاوراسكوم لالستثمار 

  0.66   50،894،780  العبوات الطبية

  1.91   50،295،593  دايس

  0.68   49،107،459  العربية لالستثمارات

  1.46   32،112،744  بالم هيلز

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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لالستثمار قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية إدراج أسهم شركة نايل سيتي 

 17للتداول ضمن القائمة )د(، اعتباراً من بداية جلسة التداول األحد الموافق 

.وقالت البورصة في بيان اليوم األربعاء، إنه سيتم إخطار الهيئة 2021يناير 

العامة للرقابة المالية بقرار لجنة القيد.وأشارت البورصة، إلى أنها خاطبت 

ى األكثر بخطة زمنية ال تتعدى مدى تنفيذها الشركة لموافاتها  خالل شهرين عل

و  10ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد تنفيذا ألحكام المادة 

، صافي 2019مكرر من قواعد القيد والشطب.وحققت الشركة خالل  53المادة 

، مقابل 2019مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر  598.85ربح بلغ 

.وارتفعت إيرادات الشركة خالل 2018مليون جنيه أرباح خالل  527.35

 .2018مليون جنيه خالل  1.15مليار جنيه، مقابل  1.26حيث سجلت  2019

 المصدر:مباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فداناً بـ"هليوبوليس  270"مصر الجديدة لإلسكان" تطرح مزايدة لبيع 

 الجديدة"

طرحت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير إحدى شركات الشركة 

القابضة للتشييد والتعمير، مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة، لبيع 

قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات، بإجمالي مساحة 

ة.وبحسب كراسة فداناً للقطعتين، في مدينة هليوبوليس الجديد 270

الشروط والمواصفات التي حصل عليها "مباشر"، سيتم بيع المساحة 

بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة، صفقة واحدة أو مجزأة إلى 

 128.7فدان والثانية بمسطح  141.3قطعتين األولى بمسطح 

فدان.وذكرت الشركة، أن الكثافة السكانية لقطع األراضي السكني هي 

داً للفدان من حساب الرصيد العام لمشروع مدينة هليوبوليس فر 150

 المصدر:مباشرالجديدة.

 

 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد



 

 

وزير الكهرباء المصري: قطاعات البنية التحتية في أفريقيا تعاني تحديات 

 كبيرة

أفريقيا قال محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، إن قطاعات البنية التحتية في 

تعاني حالياً تحديات كبيرة، متمثلة في آثار جائحة كورونا والركود االقتصاي 

العالمي الحاد خاصة مع بدء الموجة الثانية للجائحة.وأوضح محمد شاكر، في 

بيان صادر اليوم األربعاء، أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها للبدء في إنعاش 

وعلى الرغم من ذلك، أظهرت أيضاً  االقتصاد وزيادة االستثمارات المطلوبة.

فرصاً للتطور والتقدم في شتى قطاعات البنية التحتية، ومن هذه الفرص، 

تطوير البنية التحتية الرقمية في كافة قطاعات البنية التحتية.وأضاف أن 

( يعد مثاالً لنموذج التحول AEISمشروع نظام معلومات الطاقة األفريقي )

في كافة قطاعات البنية التحتية، وهذا المشروع تم  الرقمي الذي يمكن تطبيقه

إطالقه خالل االجتماع الوزاري للدورة العادية الثانية للجنة الفرعية المعنية 

( والذي عقد في األول من ديسمبر STC-TTIIETبالطاقة التابعة للجنة )

.وشدد على ضرورة اإلسراع في تنفيذ خطة العمل التي أعدها االتحاد 2020

ريقي لمجابهة آثار انتشار وباء كورونا المستجد فيما يخص قطاع الطاقة، األف

والتي تمت مناقشتها والموافقة عليها خالل اجتماع الدورة األولى غير العادية 

(.وأشار إلى أن تلك الخطة 2020( )مايو STC-TTIIETلهيئة مكتب لجنة )

، وتم تقسيم مراحل زمنية على المدى القصير والمتوسط والطويل 3شملت 

مؤسسات التمويل  -جهات معنية وهي )حكومات الدول 4اإلجراءات على 

االتحاد  -القطاع الخاص وشركاء التنمية والشركاء اآلخرين -الدولية واإلقليمية

األفريقي(.وأكد شاكر أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية 

لواجب النظر إليها بعين االعتبار؛ بالقارة األفريقية تعد من األمور الهامة وا

بهدف وضع اإلجراءات واعتماد التشريعات التي تدفع بالمستثمرين وتشجعهم 

على الدخول في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.وتابع: "لدينا فى مصر مثال ناجح 

في هذا الشأن وهو مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعتبر أكبر 

لشرق األوسط وأفريقيا، ويقع في محافظة أسوان بقدرات مشروع على مستوى ا

ميجاوات، وقد فاز المشروع من قِبل البنك الدولي بجائزة أفضل  1465إجمالية 

مشروع للطاقة الشمسية بتنفيذ من القطاع الخاص، وذلك على مستوى العالم، 

 كما يعد هذا المشروع من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم

التي تم تنفيذها في مكان واحد".جاء ذلك خالل كلمة وزير الكهرباء في افتتاح 

االجتماع الوزاري للدورة األولى غير العادية للجنة االتحاد األفريقي الفنية 

المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية واإلقليمية والطاقة والسياحة 

TTIIET-STC )).المصدر:مباشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلسكان المصرية تصدر قراراً بشأن اإلعفاء من سداد غرامات 

 التأخير

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مد 

استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس في نوفمبر 

الماضي، لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية 

ية، والمحال التجارية، وقطع األراضي بمختلف واإلدارية والمهن

أنواعها، والفيالت والوحدات الشاطئية الُمقامة بمعرفة 

الهيئة.وأوضحت اإلسكان في بيان صادر اليوم األربعاء، أن القرار 

مارس المقب، وذلك  15تضمن استمرار العمل بتلك التيسيرات حتى 

مل المستحقات باإلعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كا

المتأخرة.من جانبه، قال عاصم الجزار وزير اإلسكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية، إنه يتم العمل بالتيسيرات في الحاالت التالية: 

الحاالت الساري تخصيصها، والحاالت التي صدر لها قرارات 

باإللغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم 

 14تم تخصيصها للغير، والمبالغ التى يتم سدادها فى الفترة من ي

مارس.وقال إنه يتم تطبيق التيسيرات  15ديسمبر الماضي وحتى 

بشرط التنازل عن جميع الدعاوي المرفوعة على الهيئة أو األجهزة، 

وال تسري هذه التيسيرات على األراضي المخصصة بنظام الشراكة، 

 ها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.واألراضي التي تم إلغاؤ

 المصدر:مباشر

 سنتا 15تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران لتصل إلى 

عقد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور 

خالد العنانى وزير السياحة واآلثار والطيار محمد منار عنبة وزير 

الرابع بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية الطيران المدني االجتماع 

لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم القطاع السياحى 

وتحفيز برنامج الطيران، وذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون 

الكامل بين الوزارات الثالث لدعم هذه األنشطة الحيوية .وصرح وزير 

ياحة وتحفيز برنامج الطيران ، البترول، أنه في إطار دعم قطاع الس

تم اإلعالن عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر 

سنت للجالون بهدف  15الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 

المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على 

الجارى يناير  21هذين القطاعين الحيويين ، ويتم تطبيقها اعتباراً من 

وحتى نهاية العام الحالى .ومن جانبه أشاد وزير السياحة واآلثار بهذه 

المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية إلى 

مصر من خالل تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحالتها للمقاصد 

ة السياحية المصرية ، خاصة وأن حركة الطيران من األنشطة الرئيسي

التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحى .وقال وزير الطيران أن 

قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة 

الطيران من خالل تلك المبادرات ، فضالً عن دوره الهام فى توفير 

وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، الفتاً إلى أن هناك تنسيق 

 المصدر: حابيبين القطاعات الثالثة. وتعاون كامل

 األخبار العالمية والعربية

 انتعاش الدوالر يتبدد مع تراجع عوائد السندات األميركية 

 

 مؤشرات االسواق العربية



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

تكبد الدوالر خسائراليوم األربعاء، إذ أدى تراجع العوائد األميركية إلى 
إضعاف الزخم الناتج عن انتعاشها في اآلونة األخيرة واستأنف المستثمرون 
بحذر الرهانات على أنها يمكن أن تواصل النزول.ومقابل اليورو، سجل 

واحد بالمئة الدوالر أكبر نزول يومي في أكثر من شهر وتراجع ما يزيد عن 
مقابل الجنيه اإلسترليني الذي تلقى الدعم أيضا من تقليل محافظ بنك إنجلترا 
المركزي الحتماالت فرض أسعار فائدة سلبية.وبلغ االسترليني أعلى مستوى 

دوالر في التعامالت اآلسيوية اليوم، بينما استقر  1.3693في أسبوع عند 
ان األسترالي والنيوزيلندي من دوالر.وارتفع الدوالر 1.2214اليورو عند 

سنتا مجددا لتستقر  77أدنى مستوى في أسبوع، لتصعد العملة األسترالية فوق 
سنتا ليجري تداولها  72دوالر وترتفع العملة النيوزيلندية فوق  0.7758عند 
ينات  104دوالر.ودفع تراجع العوائد الدوالر لالنخفاض دون  0.7220عند 

ين بحلول منتصف الجلسة في آسيا على  103.66عند يابانية ليجري تداوله 
 90.004الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة.واستقر مؤشر الدوالر عند 

سنوات  3أمس الثالثاء غير بعيد عن أدنى مستوى في  %0.5بعد أن نزل 
.وتراجعت عوائد سندات 89.206تقريبا الذي سجله األسبوع الماضي عند 

نقاط مئوية من أعلى  6اسية ألجل عشر سنوات أكثر من الخزانة األميركية القي
مستوى في عشرة أشهر والذي بلغته أمس الثالثاء وأوقف التحول سلسلة 

 أيام.  3مكاسب للدوالر استمرت 

كريستين الجارد: البنك المركزي األوروبي يبقي على توقعات متفائلة في 
 مواجهة عزل عام جديد

بنك المركزي األوروبي اليوم األربعاء إن قالت كريستين الحارد رئيسة ال
اقتصاد منطقة اليورو ال يزال بصدد التعافي هذا العام بشرط رفع إجراءات 
العزل العام الُمتخذة لمواجهة جائحة كورونا في نهاية مارس وتوزيع 
اللقاحات.وفي الشهر الماضي، توقع المركزي األوروبي نموا اقتصاديا بنسبة 

دولة بافتراض انتهاء  19منطقة اليورو التي تضم  هذا العام في 3.9%
مجددا والقيود  19-تدريجي للجائحة.لكن زيادة حاالت اإلصابة بمرض كوفيد

المتزايدة واسعة االنتشار على التنقل والنشاط في بلدان منها ألمانيا وفرنسا، 
 فضال عن بطء وتيرة توزيع اللقاحات ُتشكِّل كلها تحديا للتوقعات بعد مرور

.وتمسكت الجارد بتوقعات المركزي األوروبي 2021أسبوعين فحسب من 
اليوم األربعاء، وإن كانت قالت إن البنك قام بتضمين بعض القيود.وأضافت 

أعتقد أن أحدث توقعاتنا في ديسمبر “خالل مقابلة في مؤتمر رويترز نكست 
العام ستستمر  ال يزال معقوال إلى حد كبير، تنبأت توقعاتنا بأن إجراءات العزل

وقال المركزي األوروبي في العاشر من ديسمبر ”.حتى نهاية الربع األول
من مناعة القطيع قبل نهاية ” كافية“الماضي، إنه يتوقع تحقيق مستويات 

، وهي إحدى ”شاقة“.وأقرت الجارد بأن عمليات التطعيم المبكرة 2021
ورو، مدد البنك المركزي عوامل الخطورة التي يتعين متابعتها.ولدعم منطقة الي

، لكن مع بلوغ تكاليف 2022بالفعل سياسته النقدية شديدة التيسير حتى 
اإلقراض مستويات متدنية قياسية ودخولها المنطقة السلبية في بعض بلدان 

 منطقة اليورو، أصبحت أدواته الباقية للتحفيز محدودة.

 

 

 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,914.00 0.34% السعودية

 DFMGI 2,710.00 -0.41% دبي

 ADI 5,287.00 -0.07% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,648.18 0.21% الكويت

 BSEX 1,451.94 -0.02% البحرين

 GENERAL 10,845.00 -0.20% قطر

 MASI 11,262.00 -0.31% المغرب

 TUN20 6,711.00 -0.34% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones 31,123.0 0.16% أمريكا

 S&P 500  3,809.84 0.23% أمريكا

 NASDAQ 13,128.9 0.43% أمريكا

 FTSE 100  6,746.00 -0.13% لندن

 DAX 13,335.6 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  28,698.2 0.85% اليابان

 %0.14- 1,840.86 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.14- 55.98 البرميل )دوالر(خام برنت

 %0.02 52.91 البرميل نايمكس )دوالر(

مخزونات النفط الخام األميركية تهبط بأكثر من المتوقع األسبوع 
 الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول األمريكي الثالثاء أن مخزونات 
الخام في الواليات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع النفط 

األسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج 
مليون برميل في األسبوع  5.8وتراجعت مخزونات الخام .التقطير

مليون  484.5المنتهي في الثامن من يناير كانون الثاني إلى حوالي 
يترز آراءهم قد توقعوا برميل، بينما كان محللون استطلعت رو

 1.9مليون برميل.وارتفعت مخزونات البنزين  2.3انخفاضا قدره 
 2.7مليون برميل األسبوع الماضي في حين كان من المتوقع أن تقفز 

مليون برميل.وصعدت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
ا مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدره 4.4وزيت التدفئة، 

مليون برميل.وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات  2.7
 90الواليات المتحدة من النفط الخام األسبوع الماضي ارتفعت بمقدار 

ألف برميل يوميا.وزادت أسعار الخام األمريكي مكاسبها إلى أكثر 
 53.37من اثنين بالمئة في التعامالت الالحقة على التسوية لتصل إلى 

  عربية CNBCالمصدر:بعد نشر تقرير معهد البترول. دوالر للبرميل

 



 

 

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 1.0 غ.م. غ.م. %5.0- 4.05 احتفاظ 3,804.1 4.26 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %52.6 16.86 شراء 6,003.1 11.05 شركة حديد عز

 1.2 1.2 19.1 11.2 %15.7- 9.60 احتفاظ 355.5 11.39 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 6.1 4.4 28.6 26.0 %20.9- 1.35 احتفاظ 1,895.5 1.71 شركة سبيد ميديكال

 0.5 0.5 5.9 4.1 %31.1 9.45 شراء 4,795.4 7.21 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

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

 

 )التوزيعات النقدية( الكوبوناتجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 26/01/2021 19/01/2021 جنيه للسهم 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  –القاهرة الصحراوى 

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

 القاهرة -جسر السويس  –ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  6،5بمقر الشركة  عادية مالبس الجاهزةدايس لل 23/01/2021

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

 الجديدةالقاهرة  –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) 30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا
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 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 

 

 

 COMI 63.30 0.41 23.63 2,616,936 165,217,248 87.10 51.20 43.71% (البنك التجاري الدولي  )مصر

 EAST 13.50 1.89 35.14 1,790,930 23,882,178 16.05 9.99 7.08% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.01 -0.59 23.41 865,666 878,701 1.29 0.82 5.84% *القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 15.35 -1.22 134.71 2,229,926 34,705,884 16.99 6.54 4.40% المجموعه الماليه هيرمس 

 TMGH 6.90 1.17 70.79 5,501,558 38,088,536 8.35 4.04 3.98% مجموعة طلعت مصطفى ا

 CLHO 5.11 2.40 35.19 4,011,110 20,199,246 6.10 3.78 3.23% شركة مستشفي كليوباترا

 SWDY 10.22 -0.29 95.04 1,475,668 15,224,119 11.60 5.24 2.98% السويدى اليكتريك

 ETEL 11.85 -1.41 60.14 1,006,366 12,025,895 14.92 7.40 2.81% المصرية لالتصاالت

 ISPH 4.96 -0.60 2.06 2,382,672 11,901,896 8.11 4.86 2.40% ابن سينا فارما

 CIRA 14.30 0.00 56.11 - - 15.80 9.16 2.36% و التنميةالقاهره لإلستثمار 

 JUFO 6.90 4.86 34.50 3,866,219 26,426,628 9.80 5.13 2.32% جهينة للصناعات الغذائية

 CIEB 27.00 -4.19 11.57 178,025 4,853,094 45.00 24.20 2.10% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 15.55 0.45 154.92 338,262 5,347,295 16.18 6.10 1.89% سوديك

 MNHD 3.95 1.54 64.58 10,585,231 42,184,964 4.92 2.40 1.72% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 EFID 9.10 2.02 17.27 88,192 802,446 15.75 7.76 1.49% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 6.14 0.16 135.25 5,235,674 32,482,718 7.76 2.61 1.40% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 ORWE 7.21 -0.41 60.22 1,377,293 9,979,790 8.06 4.50 1.36% النساجون الشرقيون للسجاد

 PHDC 1.46 1.75 84.18 32,112,744 47,175,624 1.68 0.79 1.26% بالم هيلز للتعمير

 CCAP 1.60 0.50 98.02 17,625,582 28,558,782 2.46 0.81 1.12% القلعة لالستشارات الماليه 

 SKPC 10.97 -0.90 147.07 1,196,940 13,108,208 11.33 4.44 1.03% سيدى كرير للبتروكيماويات

 PIOH 4.12 0.49 73.11 3,810,078 15,830,013 5.73 2.38 0.85% بايونيرز القابضة لألستثمارات 

 AUTO 3.58 -0.03 153.90 2,346,408 8,463,877 3.77 1.41 0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.53 2.43 18.78 17,116,237 43,277,356 3.08 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية

 ORHD 4.81 -0.21 139.30 1,217,435 5,945,709 6.45 2.01 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 ESRS 11.05 -2.30 172.17 4,976,194 55,566,076 12.30 4.06 0.66% حديد عز

 OIH 0.55 0.36 97.86 98,136,225 54,926,684 0.60 0.28 0.63% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 EXPA 13.71 0.00 115.91 376,649 5,128,731 17.49 6.35 0.48% المصري لتنمية الصادراتالبنك 

 IRON 3.36 -9.92 314.81 130,971 440,063 4.02 0.81 0.28% الحديد والصلب المصرية

 DSCW 1.91 4.66 180.88 50,295,593 97,621,696 2.18 0.68 0.19% دايس للمالبس الجاهزة

 BTFH 2.67 2.30 206.90 7,152,895 19,449,536 3.38 0.87 0.19% المالية القابضةبلتون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
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