
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▲ %5.58 %0.04 11,450.54 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %3.14 %1.08- 2,305.55 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %5.41 %0.71- 2,261.27 70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %4.93 %0.00 3,250.42 100ا

 ▲ %1.13 %0.24 1,059.96 مؤشر النيل
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سهم الخزينة 
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عالن عن ” الحديد والصلب “قرار تصفية  ▪ يثير المزيد من الجدل بعد االإ
 تفاصيل جديدة

 مليون دوالر استثمارات 180تستهدف « القابضة الكويتية» ▪

مبادرات  6التصدير عبر مليار جنيه لدعم قطاع  21وزير المالية: صرف  ▪
 حكومية خالل عام
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 أخبارالشركات المقيدة

راية لخدمات االتصاالت توضح تفاصيل توزيع األسهم المجانية الممنوحة ألسهم 

 الخزينة 

( سحب األسهم الممنوحة RACCقررت شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت )

سهم وإعادة توزيعها على السادة  10,400,000ألسهم الخزينة والبالغ عددها 

ديسمبر  27ذات التاريخ سهم لكل سهم في  0.10871769المساهمين بواقع 

مع نفاذ الكمية وذلك  2021يناير  21على أن يكون تاريخ التوزيع الخميس  2020

من خالل مصر للمقاصة واإليداع المركزي.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة 

المصرية, أنه قد ورد خطأ مادي عند إتمام إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال 

ة مصر للمقاصة واإليداع المركزي والبورصة المصرية إلى اللجنة المعنية بشرك

وسقط سهوا إخطارهم بوجود أسهم خزينة متضمنة في نماذج التقديم, وبناء عليه 

فقد تم منح أسهم الخزينة جزء من األسهم الممنوحة.عن القوائم المالية عن الفترة 

مع , أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مج30/09/2019إلى  01/01/2019من 

مليار  138.743مليار جنيه, مقابل تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  92.987بلغ 

جنيه بنفس الفترة من العام السابق, وحققت الشركة صافي ربح غير مجمع بلغ 

مليار جنيه,  110.037مليار جنيه, نظير صافي ربح غير مجمع بلغت  73.211

 : مباشرالمصدرخالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

يثير المزيد من الجدل بعد اإلعالن عن تفاصيل ” الحديد والصلب “قرار تصفية 

 جديدة

قطاع األعمال: الشركة أعلنت أرباحا غير حقيقية وأخفت خسائر التشغيل لمدة 

 طويلة

 مليار جنيه تم بدون تفاوض مع أى طرف 2الفقى: إعالن تعويضات العمال بقيمة 

 والصلب بحالتها الحالية إضاعة للوقت وإهدار للمال العامسعيد: تطوير الحديد 

تسبب قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية, بتصفية 

مصنع الشركة لعدم جدوى استمراريته, فى تشكيل حالة من الجدال لعدة أسباب 

ا إلى منتصف أبرزها طول مدة محاوالت تطوير الشركة العريقة التى يمتد تاريخه

القرن الماضى, والتى باءت جميعها بالفشل وفقًا للبيانات الرسمية, التى كان أخرها 

أمس األحد.كشفت الوزارة فى البيان األخير عن قيام إدارة الشركة بإعالن تحقيق 

بحسب البيان وذلك في أغلب السنوات خالل ” ال تعبر عن الواقع“أرباح هامشية 

حيث كانت الشركة  2003/  2002حتى الفترة  1998/  1997الفترة من عام 

 4.92تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة إلعادة تقييم األصول )األراضى( بلغت 

مليار جنيه, وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى 

 للمحاسبات.ووافقت الجمعية العمومية للشركة األسبوع الماضى, على تقسيم

األصول وااللتزامات وحقوق الملكية بعد تقسيم الشركة وفقاً ألسلوب التقسيم األفقي 

وشركة جديدة باسم الحديد والصلب ” القاسمة“إلى شركة الحديد والصلب المصرية 

على أن يكون عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية ” منقسمة“للمناجم والمحاجر 

من  7و 6يونيو الماضي, وكذلك تعديل المادتين  30ي للشركة وفقاً للقوائم المالية ف

النظام األساسي بما يفيد تحفيض رأس المال.حققت شركة الحديد والصلب 

 274.48المصرية, خالل الربع األول من العام المالي الجاري, خسائر بلغت 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي, مقابل خسائر بلغت 

.وتراجعت مبيعات الشركة 2020-2019يون جنيه بالفترة المقارنة من مل 367.8

مليون جنيه, مقابل  237.72خالل الربع األول من العام المالي الجاري إلى 

مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي  280.31مبيعات بلغت 

المستمرة  الماضي.ووأضح بيان الوزارة أن السبب األساسي لتحقيق تلك الخسائر

هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة و إنخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم 

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

  32.13   35.00  المشروعات الصناعية والهندسية

  11.11   0.20  لالستثمارات العربيةالخليج 

  9.98   12.01  راية

  9.95   0.72  العبوات الطبية

  9.93   1.25  اليكو

 

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

 -14.23   14.10  اكرو مصر

 -9.96   6.69  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 -9.95   1.37  جولدن بيراميدز بالزا

 -9.91   1.91  جلوبال تيلكوم

 -9.89   2.46  الحديد والصلب المصرية

 

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

  2.00   104,577,344  دايس

  0.67   91,802,120  العربية لالستثمارات

  12.90   87,855,216  المجموعة المصرية العقارية

  0.72   46,107,896  العبوات الطبية

  3.22   44,141,068  ليفت سالب مصر

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.67   131,894,168  العربية لالستثمارات

  0.72   66,468,062  العبوات الطبية

  2.00   52,654,703  دايس

  0.72   29,315,183  بورتو القابضة

  0.54   26,661,635  اوراسكوم لالستثمار القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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فى المتوسط, مما يساهم فى االستهالك  %50الشركة فى الواحات و الذي ال يتعدى 

الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية االنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة, حيث 

.كما أن سوء %60ج بصورة اقتصادية هو فى حدود أن التركيز المطلوب لالنتا

% قد ساهمت في  92حالة األفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع وصلت الى 

ارتفاع استهالك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في 

مليون وحدة  20.6مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل  44.3الحديد والصلب 

ريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخالف الكوك الذي يصل نصيب حرارية ب

كيلو مقابل متوسط عالمي  1300الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 

كيلو.وعلق خالد الفقى, عضو مجلس إدارة  600 – 300الستهالك الطن من 

ارة أنه الشركة القابضة المعدنية , نائب رئيس اتحاد عمال مصر, على بيان الوز

كان باستطاعة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تغيير اإلدارة التى تصدر 

بيانات غير حقيقية واختيار مجلس إدارة جديد يقوم بالتطوير الذى كانت تحاول 

الوزارة تحقيقه خاصة بعد ثبوت وجود تضارب فى بيانات إدارة الشركة.وأشار 

زمة شركة الحديد والصلب المصرية, بل إلى أن التصفية كان القرار األسهل فى أ

وأصبح توجهًا لدى وزارة قطاع األعمال تجاه الشركات, موضًحا أن تصفية قلعة 

صناعية بهذا الحجم ستطلب وقتًا طويالً على عكس ما أفصحت عنه الشركة بأنها 

قد تستغرق عامين.وذكر أن هناك رحلة تصفية إلحدى شركات قطاع األعمال بدأت 

ولم تنتهى حتى اآلن, وهى الشركة األهلية للصناعات المعدنية التى  2004منذ عام 

, إال أن وزارة 2004مرت بعدة مراحل, حيث صدر قرار تصفيتها األول عام 

, ثم قرر وزير قطاع 2011قطاع األعمال العام, تراجعت عن قرار التصفية في 

 6الشركة لمدة األعمال العام السابق أشرف الشرقاوي, مد أجل تعليق تصفية 

أشهر, قبل أن تقرر الشركة القابضة السير في إجراءات تصفيتها مرة أخرى عام 

.وأضاف أن مستحقات العمال لم يتم التفاوض بشأنها حتى يتم اإلعالن عن  2016

قيمتها من جانب الوزارة.وأعلن هشام توفيق وزير قطاع األعمال فى تصريحات 

نك االستثمار القومى البالغ مليار جنيه, صحفية أنه سيتم تخصيص قيمة قرض ب

من بيع األراضى المملوكة للمصنع لتوفير تعويضات باإلضافة إلى مليار جنيه أخرى 

العمال.وأكد الفقى, أن مصير مديونيات الشركة ال يزال أيًضا مجهواًل حيث لم يتم تنفيذ 

بنك مصر بنقل ملكية قطعة سوى اتفاقية وحيدة من اتفاقيات التسوية وهو الذى تم توقيعه مع 

مليون جنيه.بينما  375أرض إلى بنك مصر تم تقييمها بمبلغ المديونية المتبقى عليها وقدره 

شهد دعوة  2019أوضحت وزارة قطاع األعمال فى هذا الشأن أن الربع األول من عام 

قل عاما بتمويل الي 20بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 

آالف عامل  4مليون دوالر, مع تقديم الحوافز لها و أهمها تقليص العمالة إلى  100عن 

مليار جنيه, و تم سحب كراسة  6.5وسداد مديونيات الشركة و البالغة حينذاك حوالي 

و ليس شراكة كما  EPCشركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة  5الشروط من 

لتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت كان مطلوبا في الكراسة.وذلك با

هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض 

المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة 

مديونيات لبنك مصر ووزارة  مليارات جنيه , وتم بالفعل تسوية 9القابضة والتى تعدت 

مليار جنيه.وفى السياق ذاته أوضح إيهاب سعيد, رئيس قسم البحوث  1.2البترول بقيمة 

بشركة أصول لتداول األوراق المالية, أن قرارى التقسيم والتصفية كانا األمثل بحالة شركة 

حاوالت الممكنة الحديد والصلب المصرية؛ إليقاف نزيف الخسائر المتتالية وبعد فشل كل الم

للتطوير.وأكد أن التطوير فى شركة الحديد والصلب أصبح إضاعة للوقت و للمال العام, 

الذى يمكن إدارته بما يدر عائد ليكون استثماًرا مجديًا.وأضاف أن التصفية ليس توجهًا 

تنتهجه الوزارة بل تحاول تطوير ما يثبت جدوى تطويره مثل شركات الغزل والنسيج 

للصلب, والنصر للسيارات, رغم صعوبة التطوير وتكلفته المرتفعة, وهو ما لم والدلتا 

 المصدر: جريدة البورصةيثبت تماًما فى حالة الحديد والصلب.

 مليون دوالر استثمارات 180تستهدف « القابضة الكويتية»

القابضة المصرية الكويتية تستهدف ضخ أن الشركة « المال»علمت 

مليار جنيه تقريباً  2.8تعادل  –مليون دوالر  180استثمارات فى حدود 

.وقالت مصادر مطلعة 2021فى عدد من القطاعات التابعة لها خالل  –

مليون دوالر  80إن تلك االستثمارات من المرجح توزيعها بواقع 

ذه حالياً, فضالً عن لتدشين مصنع الخشب المضغوط الجارى تنفي

التوسع بقطاعات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعى والكهرباء.يذكر أن 

 –التابعة للقابضة الكويتية  –الشركة العالمية لالستثمارات المالية 

أعلنت فى وقت سابق عن البدء فى بناء مصنع إلنتاج الخشب المضغوط 

” يتيةالقابضة الكو“على مرحلتين فى محافظة بنى سويف.وحصلت 

ألف فدان لتنفيذ مشروعات زراعية توفر أخشابا  13على حوالى 

لمصنع الشركة إلنتاج الخشب المضغوط فى مدينة بنى سويف.وذكرت 

مليون جنيه لتمويل المشروع  800المصادر أن الشركة حصلت على 

%,  8فى صورة تسهيالت ائتمانية ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة 

الخشب »تمويالت ذاتية.مصادر: استيراد ماكينات والباقى عبارة عن 

: 2022من ألمانيا.. والتشغيل فى النصف األول من « المضغوط

وتوقعت توريد ماكينات المشروع من ألمانيا خالل النصف االول من 

, على أن يبدأ تشغيل المصنع بحلول منتصف العام المقبل.وفى 2021

آبار ضمن  4ت فى حفر سياق متصل, قالت المصادر إن الشركة نجح

شمال سيناء إلنتاج الغاز الطبيعى, ” كاموس“توسعاتها فى منطقة 

فى « القابضة الكويتية».وأعلنت 2021جديدة خالل  4متوقعة حفر 

وقت سابق أن الدراسات الفنية لمنطقة االمتياز بشمال سيناء أظهرت 

 مليار قدم مكعب من الغاز فى الطبقات 821وجود كميات تصل إلى 

مليار قدم مكعب غاز فى الطبقات العميقة, إضافة  1531القريبة, ونحو 

حق امتياز « القابضة الكويتية»مليون برميل متكثفات.وتمتلك  112إلى 

« NESO»حقل الغاز بمنطقة سيناء البحرية من خالل شركتها التابعة 

المملوكة لها بالكامل.وذكرت أن االستثمارات المرصودة تتضمن 

عبر  -التابعة–” كهربا“كة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء توسعات شر

ميجاوات بخالف أخرى مثيلة تمت إضافتها خالل العام  20إضافة 

الماضى.يذكر أن الجمعية غير العادية للشركة القابضة الكويتية وافقت 

مليون  256.1مؤخراً على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 

مليون  25.6بزيادة قدرها  مليون, 281.72دوالر إلى 

, ويبلغ رأسمالها 1997عام ” القابضة الكويتية“دوالر.وتأسست 

مليار سهم, بقيمة  1.02مليون دوالر, موزع على  256.11المصدر 

دوالر.كما تعمل الشركة فى مجال ترويج وتغطية  0.25اسمية 

االكتتاب فى األوراق المالية واالشتراك فى تأسيس الشركات التى 

در أوراقا مالية أو فى زيادة رءوس أموالها وأعمال رأس المال تص

بنسبة « الكويتية للمقاصة»المخاطر.ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات 

بنحو « الخير الوطنية لألسهم والعقارات», و%47.691

بحوالى « مون كابيتال بارتنرز ماستر فاند», و%11.393

بحصة « لمقاوالتأوالد على الغانم للتجارة وا», و%7.763

, 3.224, والمجموعة العملية القابضة بنحو %3.996%

 المصدر: المالوآخرين.

 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

مبادرات حكومية  6مليار جنيه لدعم قطاع التصدير عبر  21وزير المالية: صرف 

 خالل عام

للتوجيهات الرئاسية, فإن الحكومة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, أنه تنفيًذا 

مليار جنيه خالل عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين,  21صرفت أكثر من 

السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة »مبادرات كان آخرها مبادرة  6من خالل 

شركة مصدرة,  1069٪ التى انضم إليها 15بخصم تعجيل سداد « للمصدرين

المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام صرفت جميعها كل المبالغ 

, بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء 2021

قال الوزير «.كورونا»بالتزاماتها تجاه عمالئها والحفاظ على العمال في ظل جائحة 

صرفت « دى الفورىالسداد النق»إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة 

كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات, خالل شهري 

مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح  13نوفمبر وديسمبر الماضيين, بقيمة إجمالية 

الحكومة فى تحقيق األهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من 

رات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة المصدرين.أوضح الوزير, أن المباد

لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات, استفاد منها 

مليار جنيه خالل العام المالي الماضى,  5,6شركة مصدرة, وقد تم صرف  2500

نوفمبر الماضيين, بإجمالي  25مليار جنيه خالل الفترة من أول يوليو حتى  2,4و

مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين, الفتًا إلى أن هذه المبادرات  8نحو 

أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية الالزمة للشركات المصدرة بما يضمن 

استمرار عجلة اإلنتاج, وزيادة قدراتها اإلنتاجية, وتوسيع القاعدة التصديرية, 

سواق العالمية.أشاد الوزير بتعاون وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في األ

القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة 

, الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم «السداد النقدي الفوري»

لدي صندوق تنمية الصادرات إلى « المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»تنفيذها لرد 

شركات المصدرة, حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى ال

درة استفادت من  2351الطلبات حتى آخر يوم صرف.أشار إلى أن  شركة ُمصَّ

شركة  337٪ من المبالغ, وأجرت 30, ومبادرة سداد «صغار المصدرين»مبادرة 

درة  ريبية والجمركية بين مبالغ الدعم التصديرية وااللتزامات الض« مقاصة»ُمصَّ

درة من  153مليار جنيه, واستفادت أيًضا  1,2واجبة األداء بنحو  شركة ُمصَّ

مبادرة االستثمار بصرف الدفعة األولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية 

مليار جنيه, علًما بأن هناك عدًدا كبيًرا من الشركات جمع  1,8الصادرات بإجمالي 

 مصدر: أموال الغدالبين أكثر من مبادرة.

يستثمر مليار يورو فى مصر خالل ” األوروبى إلعادة اإلعمار”: “المشاط“ 

2020 

أعلنت رانيا المشاط, وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك األوروبي 

إلعادة اإلعمار والتنمية, أن مصر كانت الوجهة األولى الستثمارات البنك 

على مستوى دول منطقة  2020األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية خالل عام 

رب وتونس والضفة جنوب وشرق البحر المتوسط, التي تضم مصر ولبنان والمغ

مليار  2.13الغربية وقطاع غزة, باستثمارات أكثر من مليار يورو, من إجمالي 

مشروًعا في المنطقة.وأوضحت وزيرة التعاون الدولي,  48يورو وجههم البنك لـ 

في بيان, أن جائحة كورونا تسببت في تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم, 

التعاون متعدد األطراف إحدى أبرز الوسائل لدفع جهود إال أنها أثبتت أيًضا أن 

التنمية في الدول ال سيما في أوقات األزمات, مشيرة إلى أن العالقة بين جمهورية 

مصر العربية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس 

الصغيرة  على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات ال سيما المشروعات

والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة, بما يدفع 

 

رئيس الوزراء: نهدف تحقيق االكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 

 2023بحلول 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنجازات 

الحكومة خالل العامين الماضين, أمام مجلس النواب.وقال مدبولى, خالل 

كلمته امام مجلس النواب, إن العام الماضى كان من أصعب األعوام التى 

مرت على تاريخ البشرى حيث ظهرت جائحة كورونا, مشيرا إلى أن 

الحكومة المصرية عملت مع البرلمان على تجنيب مصر اآلثار شديدة 

السلبية التى رأينا العالم كله يعانى منها خالل تلك الفترة.وأضاف إن مصر 

االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى, ومن المتوقع تحقيق االكتفاء الذاتى  حققت

ولن نستورد مواد بترولية  2023بالكامل من المنتجات البترولية بحلول 

بعد هذا العام.وأوضح إن مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية 

ن ألف مواطن استفادوا م 920سنوات, مضيفا أن أكثر من  5منشأة خالل 

وحدات اإلسكان.وأشار إلى ان إن الحكومة حرصت على التوسع فى انشاء 

وتطوير محطات الصرف الصحى واالنتهاء من إنشاء محطات لتحلية مياه 

تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية  2030البحر, مضيفاً أن رؤية مصر 

أو قادمة, مشيرا إلى أن البرنامج استهدف أن تكون الفترة القادمة هى 

نطالق, والتزمت الحكومة باطالع الشعب المصرى ونوابه الموقرين اال

تقارير لمجلس النواب فى هذا  3على موقف تنفيذ برنامج عملها, فقدمت 

وضم برنامج الحكومة “.وتابع: 2020الصدد, وكان أخرها فى نوفمبر 

العديد من المحاور الرئيسية التى تعكس تكليفات رئيس الجمهورية 

ح إنه من المستهدف الوصول لتغطية الصرف الصحى وأوض”.للحكومة

, وفى مجال السكة الحديد ومترو األنفاق 2022بحلول  %100فى المدن لـ

جرارا حديثا واستخدام  250سيتم تقديم خدمة متطورة من خالل توريد 

منظومة الربط اإللكترونى لإلشارات ألول مرة فى مصر ورفع ترتيب 

على مستوى العالم حيث قفزت مصر  28مصر فى جودة الطرق للمركز 

مزلقانا على مستوى  134مركزا فى جودة الطرق.وأكد أنه تم تطوير  90

مليون  1.1الجمهورية وزيادة عدد رحالت القطارات بمترو االنفاق بـ

 رحلة.

  EGX30البورصة تنتهي من تطوير منهجية مؤشر 

استكماالً لعملية التطوير المستمرة التي تتبناها إدارة البورصة لتطوير 

وتعميق سوق األوراق المالية المقيدة, انتهت إدارة البورصة من تطوير 

والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف  EGX30منهجية مؤشر 

 الشركات, ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب االستثمارات, وكذا الحفاظ

على استقراره وجاذبيته االستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسين 

 18التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر, وفق البيان الصادر بتاريخ 

يناير.تأتي هذه الخطوة في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشر 

ومدى ومالءمتها ألفضل الممارسات العالمية, وبعد التشاور مع أطراف 

السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا 

بيوت األبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك االستثمار.تعتمد فلسفة 

التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في اإلدراج, بأنه إلى جانب معيار السيولة 

ل الحر "قيم التداوالت", إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداو

يشترط أال تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات “

المؤهلة لالنضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية, عن قيمة الوسيط 

شركة من  60لرأس المال السوقي مرجحاً باألسهم حرة التداول ألعلى 

حجام حيث "السيولة ", وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات األ

الكبيرة والتي تتمتع بمعدالت سيولة مرتفعة, وهو ما يحافظ أيضاً على 



 

 

, إلى أن البنك األوروبي إلعادة «المشاط»نحو إعادة البناء بشكل أفضل.وأشارت 

مليون يورو عبارة عن خطوط ائتمان  784اإلعمار والتنمية قدم تمويالت بقيمة 

من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة  للمؤسسات المالية والبنوك المصرية

والمتوسطة وذلك ضمن حزمة االستجابة التي خصصها البنك األوروبي إلعادة 

اإلعمار والتنمية للمؤسسات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير السيولة 

 12للشركات لمساندتها ودعم جهود التعافي.كما وفر البنك تموياًل تنمويًا بقيمة 

ن دوالر لقطاع السياحة من خالل تطوير فندق جديد بمنطقة غرب القاهرة مليو

فرصة عمل ويعزز دمج المرأة في سوق العمل, ويتضمن  300يوفر أكثر من 

المشروع برنامًجا تدريبيًا بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون االقتصادية, 

ياحة للشباب, كما تضمن وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والس

مليون دوالر لشركة طاقة بي في التابعة لشركة طاقة عربية  4.2تموياًل بقيمة 

لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتوجه نحو االقتصاد األخضر.وأشادت وزيرة 

التعاون الدولي, بالعالقة االستراتيجية مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية, 

القطاعات التنموية, سواء للقطاع الحكومي أو الخاص, بما يعزز جهود في مختلف 

الدولة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع األهداف األممية للتنمية 

المستدامة .ومثلت وزيرة التعاون الدولي, جمهورية مصر العربية في االجتماعات 

التي عقدت خالل أكتوبر  السنوية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية,

الماضي, بصفتها محافظ مصر لدى البنك, حيث شاركت في التصويت على 

, والتي ترتكز على ثالثة 2025-2021االستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 

محاور أساسية هي دعم التحول إلى االقتصاد األخضر وتعزيز االستدامة البيئية, 

فرص بين الجنسين, وثالثًا تسريع وتيرة التحول والمحور الثاني تعزيز تكافؤ ال

الرقمي, كما شاركت في انتخاب أوديل رينو باسو, كأول سيدة تتولى رئاسة 

البنك.وفي نوفمبر الماضي التقت وزيرة التعاون الدولي, هايك هارمجارت, المدير 

ة, اإلداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمي

لبحث االستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للسنوات 

الخمس المقبلة, لدعم أجندة التنمية الوطنية, وزيادة التمويالت الموجهة للقطاع 

الخاص.جدير بالذكر أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية, منذ بدء عملياته 

مشروًعا  125مليارات يورو في  7أكثر من  استثمر, 2012في مصر خالل عام 

في مصر, تشمل مجاالت استثمار البنك القطاع المالي, والصناعات الزراعية, 

والتصنيع والخدمات, باإلضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه 

وخدمات الصرف الصحي والنقل.وأطلقت وزارة التعاون الدولي, التقرير السنوي 

الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة »تحت عنوان,  2020

, وكشف عن قيام الوزارة باالتفاق مع شركاء التنمية «المستقبل في ظل عالم متغير

مليار دوالر خالل  9.8ُمتعددي األطراف والثنائيين, على تمويالت تنموية بقيمة 

مليار دوالر  3.1ات الدولة التنموية, ومليار دوالر لتمويل قطاع 6.7العام, بواقع 

 لتمويل القطاع الخاص.

جاذبية المؤشر لالستثمار محلياً وعالمياً.هذا باإلضافة إلى, تعديل يستهدف 

تحقيق مزيد من االستقرار في مكونات المؤشر وتجنب حذف عدد كبير من 

الممارسات  الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل

العالمية, حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة" على أن تكون 

تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير االنضمام بالمؤشر, يتبعه تطبيق قاعدة, 

(Buffer Rule وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وتحد من )

المنهجية المتبعة  تغيير عدد كبير في الشركات خالل المراجعة الواحدة وهي

في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً, حيث يتم عمل قائمة 

األعلى من حيث السيولة وكذا المستوفاة لباقي  27تضم الشركات الـ 

شركات  6شركات المتبقية من عينة تتضمن  3المعايير, ثم يتم اختيار الـ 

حيث السيولة, " في الترتيب من 33" وحتى "28بداية من الشركة رقم"

من خالل مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي, حتى يستكمل 

شركة, هذا باإلضافة إلى معيار  30عدد الشركات المكونة للمؤشر الى 

آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.من جانبه قال 

مؤشر  الدكتور محمد فريد, رئيس البورصة المصرية, إن تطوير منهجية

EGX30  تستهدف تحقيق مزيد من االستقرار للمؤشر وكذا تعزيز ,

جاذبيته االستثمارية, فضالً عن المساهمة في تحسين معدالت التوزيع 

النسبي للشركات المكونة للمؤشر, وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات 

العالمية, موضحاً أن المنهجية الجديدة للمؤشر, تتضمن مزيج بين السيولة 

وحجم الشركة وهو" رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر".تابع د. 

فريد," نعمل بالقرب من مختلف أطراف السوق لتطوير وتعميق صناعة 

األوراق المالية, لتطوير بيئة عمل تضمن تعزيز دور البورصة في دعم 

مستهدفات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة المصرية"."سيتم 

يق المنهجية الجديدة خالل عملية المراجعة الحالية, على أن يتم اإلعالن تطب

عنها خالل األسبوع اآلخير من شهر يناير, ليتم العمل بها بداية من فبراير 

", بحسب د. فريد.تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام 2021

)عن لمؤشراتها تنتهي األولى في يناير, ويتم بدء العمل بها أول فبراير 

(, وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم 31/12إلى  1/7الفترة من 

(, وترصد 30/6إلى  1/1العمل بها بداية أغسطس )عن الفترة من 

المراجعات التغير في قيم التداوالت على األسهم المقيدة ومعدل التداول 

 الحر, وفقا لمنهجيات كل مؤشر, وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير

المؤهلة, وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.كانت إدارة البورصة قد 

عممت التعديل الذي أدخلته على عملية اختيار الشركات المكونة لمؤشر 

EGX30 على مؤشرات“EGX 50 EWI EGX 70 EWI– 

EGX100 EWI “ والذي يتضمن إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول ,

االعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة  مرتفعة بشكل شهري بدال من

أشهر, والتي كان من الممكن أن تسمح بانضمام شركات  6المراجعة كل 

 تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 2020في  %2.3االقتصاد الصيني يخالف توقعات صندوق النقد وينمو 

من إجمالي الناتج  %2.3أظهرت بيانات أن االقتصاد الصينى حقق نموا بنسبة 
رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على  2020المحلي خالل عام 

االقتصاد العالمى، حسبما ورد على موقع سى إن إن.ويعد االقتصاد الصينى الوحيد 
، رغم 2020ي عام في العالم من بين االقتصادات الكبرى الذي لم ينكمش ف

تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تمكنت بكين من السيطرة عليها إلى 
حد كبير.وفاق نمو االقتصاد الصينى، المعدل الذي توقعته العديد من المؤسسات، 

فقط خالل عام  %1.9إذ توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نمواً بنسبة 
في الربع الثالث، توسع االقتصاد الصيني  %4.9ة .وبعد تحقيق نمو بنسب2020
على أساس سنوي في الربع األخير من العام الماضي.وفي حين  %6.5بنسبة 

سجلت غالبية دول العالم انكماشاً، عاد االقتصاد الصينى عموماً إلى مستوياته 
الطبيعية، وتجاوز الجائحة خالل الصيف الماضي، إذ لم يتم تسجيل سوى حاالت 

ي أقل، وإصابات متفرقة في الصين منذ ذلك الوقت.وتظهر أحدث بيانات تفش
مقارنة  %18.1بنسبة  2020التجارة في الين ارتفاع الصادرات في ديسمبر 

بالشهر نفسه من العام السابق، حسبما أعلنت هيئة الجمارك في بكين األسبوع 
الفائض .بدوره، بلغ %6.5الماضي، في وقت ازدادت فيه الواردات بنسبة 

مليار دوالر، في حين كان متوسط  78.2التجاري للصين خالل ديسمبر الماضي 
مليار دوالر فقط.وجاء األداء القوي للصادرات الصينية  72توقعات المحللين  يبلغ 

بفضل حقيقة أن االقتصاد الصيني تكيف بسرعة مع الموقف الجديد للطلب في 
لى األجهزة اإللكترونية، خصوصاً الدول األخرى، بما في ذلك زيادة الطلب ع

األجهزة المكتبية المنزلية، فضالً عن زيادة الطلب على مستلزمات الوقاية 
، يتوقع 2021الطبية.ومع توقع استمرار األداء القوي للصادرات خالل عام 

.كما %7.9صندوق النقد الدولي نمو االقتصاد الصينى خالل العام الجاري بمعدل 
ي الخطة االقتصادية الجديدة المنتظر إقرارها خالل اجتماعات من المتوقع أن تعط

مؤتمر الشعب الصيني السنوية في مارس المقبل دفعة جديدة للنمو 
االقتصادي.وأظهرت بيانات سابقة نمو أرباح القطاع الصناعى الصينى للشهر 

على أساس سنوي في نوفمبر الماضى إلى  %15.5السابع على التوالي بواقع 
مليار دوالر(.وبحسب األرقام الصادرة  111.50مليار يوان )حوالي  729.32

عن المكتب الوطني لإلحصاءات، ارتفعت أرباح القطاع الصناعى الصينى 
. وتغطي بيانات األرباح الصناعية الشركات الكبيرة 2020في أكتوبر  28.2%

وشهد القطاع مليون يوان من األنشطة الرئيسية. 20التي تتجاوز إيراداتها السنوية 
، وسجلت أنشطة 19-الصناعى الصينى انتعاشا كبيرا عقب صدمة جائحة كوفيد

المصانع والصادرات نمًوا غير مسبوق في نوفمبر، لكن بعض الشركات قالت إن 
أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل 

عام الماضى، نمت أرباح القطاع الدوالر.وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر من ال
% في األشهر  0.4على أساس سنوي، بعدما ارتفعت  %2.4الصناعى الصينى 
 المصدر: المال.2020العشرة األولى من 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,931.00 0.64% السعودية

 DFMGI 2,754.00 1.00% دبي

 ADI 5,606.00 2.12% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,683.28 0.37% الكويت

 BSEX 1,453.59 -0.04% البحرين

 GENERAL 10,888.00 0.23% قطر

 MASI 11,465.00 0.43% المغرب

 TUN20 6,681.00 -0.55% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 30,974.00 0.46% أمريكا

 S&P 500  3,768.25 -0.72% أمريكا

 NASDAQ 12,998.50 -0.87% أمريكا

 FTSE 100  6,721.00 -0.22% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  28,633.46 1.39% اليابان

 %0.17 1,840.08 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.79 55.17 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.58 52.39 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 0.9 غ.م. غ.م. %0.8- 4.05 احتفاظ 3,643.4 4.08 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

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

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

 6.9 5.0 32.3 29.4 %30.0- 1.35 احتفاظ 2,142.9 1.93 شركة سبيد ميديكال

 0.5 0.5 5.9 4.1 %31.2 9.45 شراء 4,788.8 7.20 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
 مقر الشركة بالقاهرة عادية جولدن بيراميدز بالزا 21/01/2021

 القاهرة -جسر السويس  –البترول المنطقة الصناعية ش انابيب  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 –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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

سعر أعلى 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI (البنك التجاري الدولي  )مصر
63.01 0.05 23.07 417,654 26,336,110 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ايسترن كومباني -الشرقية 
14.10 0.71 41.14 697,663 9,870,455 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *الكويتيةالقابضة المصرية 
1.05 -0.28 28.54 1,227,689 1,319,402 1.29 0.82 5.84% 

 HRHO المجموعه الماليه هيرمس 
15.55 -0.51 137.77 960,303 14,974,221 16.99 6.54 4.40% 

 TMGH مجموعة طلعت مصطفى القابضة
7.04 0.57 74.26 4,854,566 34,659,792 8.25 4.04 3.98% 

 CLHO كليوباتراشركة مستشفي 
4.90 -2.39 29.63 386,806 1,900,522 6.00 3.78 3.23% 

 SWDY السويدى اليكتريك
10.30 0.39 96.56 2,750,101 28,683,892 11.42 5.24 2.98% 

 ETEL المصرية لالتصاالت
11.80 -0.42 59.46 550,172 6,484,551 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سينا فارما
5.20 -1.14 7.00 4,908,938 25,754,094 7.91 4.86 2.40% 

 CIRA القاهره لإلستثمار و التنمية ا
13.99 -0.07 52.73 197,819 2,767,592 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جهينة للصناعات الغذائية
6.69 -6.56 30.41 3,747,095 25,966,018 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB بنك كريدي اجريكول مصر
27.72 0.65 14.55 20,940 586,007 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سوديك
15.50 -1.65 154.10 54,260 849,334 16.18 6.10 1.89% 

 MNHD مدينة نصر لالسكان والتعمير
3.83 -4.01 59.58 5,977,179 23,256,376 4.85 2.40 1.72% 

 EFID ايديتا للصناعات الغذائية
9.30 -0.21 19.85 42,929 396,128 15.75 7.76 1.49% 

 HELI مصر الجديدة لالسكان والتعمير
6.01 -1.64 130.27 1,228,362 7,397,274 7.59 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقيون للسجاد
7.20 0.28 60.00 1,069,456 7,703,969 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم هيلز للتعمير
1.44 -1.57 82.28 7,292,352 10,590,019 1.68 0.79 1.26% 

 CCAP القلعة لالستشارات الماليه 
1.52 -3.24 87.78 20,119,497 31,147,388 2.46 0.81 1.12% 

 SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات
10.89 -1.00 145.27 1,278,184 14,022,719 11.33 4.44 1.03% 

 PIOH بايونيرز القابضة لألستثمارات 
4.08 -1.69 71.43 1,388,898 5,674,762 4.95 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.50 -0.22 148.23 2,012,888 7,134,074 3.77 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمية
2.51 -1.18 17.84 2,547,770 6,369,733 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD للتنمية مصراوراسكوم 
4.72 -2.88 134.83 958,087 4,596,569 6.30 2.01 0.67% 

 ESRS حديد عز
10.85 -0.91 167.24 2,349,518 25,718,838 12.30 4.06 0.66% 

 OIH اوراسكوم لالستثمار القابضه
0.54 -1.82 93.21 26,661,635 14,529,006 0.60 0.28 0.63% 

 EXPA الصادراتالبنك المصري لتنمية 
13.67 0.15 115.28 506,824 6,930,359 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحديد والصلب المصرية
2.46 -9.89 203.70 142,451 350,429 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW دايس للمالبس الجاهزة
2.00 -1.96 194.12 52,654,703 104,577,344 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH القابضةبلتون المالية 
2.58 -3.01 196.55 3,439,345 9,005,433 3.38 0.87 0.19% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

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

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

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

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

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

 

 

 مسؤولي االتصال
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