
 

 

 

ول السنة التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
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 2021خالل النصف ال

سكندرية الوطنية ب   ▪ سهم ال 
 
جباري على ا  ه.مليون جني 27.7تنفيذ عرض الشراء ال 

لى الغردقة وشرم الشيخ روسيا  ▪  . مرات 3تضاعف رحالتها ا 

صحاب    25مليار جنيه لصناديق المعاشات فى    345تحويل ما يقرب من   ▪
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 أخبارالشركات المقيدة

 2021خالل النصف األول من  % 70.5أرباح "السويدي إلكتريك" ترتفع  

النصف األول  أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، خالل 
  بالمائة على أساس سنوي.   70.58من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنها حققت صافي ربح  
مليار جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل   1.74بلغ 

وبلغ نصيب   .2020لفترة المقارنة من مليار جنيه في ا 1.025أرباح بلغت 
مساهمي الشركة األم من األرباح خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري نحو  

ألف جنيه خالل الفترة نفسها من    914.24مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل    1.58
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة من األرباح خالل الفترة نحو   .2020

مليون جنيه خالل الفترة   111.71مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  153.67
وتراجعت إيرادات الشركة خالل النصف األول من   نفسها من العام الماضي.

مليار جنيه   20.11مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  26.01العام الجاري إلى 
راجعت أرباح  وعلى مستوى األعمال المستقلة، ت  .2020في الفترة المقارنة من 

 2.15مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت    55.97الشركة النصفية إلى  
وسجلت السويدي صافي ربح   مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

، مقابل أرباح بلغت  2021مليون جنيه خالل الربع األول من  769.49بلغ 
مع األخذ في االعتبار حقوق    2020  مليون جنيه خالل الربع األول من  463.69

مليون   700.06وخالل الفترة بلغت أرباح نصيب مساهمي الشركة األم    األقلية. 
مليون جنيه بينما سجلت أرباح الحقوق غير   400.07جنيه، مقابل أرباح بلغت 

مليون جنيه في الربع المقارن    63.61مليون جنيه مقابل    69.42المسيطرة نحو  
مليار   12.29وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  . من العام الماضي

 2020مليار جنيه خالل الفترة المقارنة من  10.77جنيه، مقابل إيرادات بلغت 

البورصة تعلن نهاية الحق وموعد توزيع أسهم "المركز الطبي الجديد"  
 المجانية 

اإلسكندرية،   - الجديد المركز الطبى  - قالت شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية 
إن نهاية الحق في توزيع األسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بنهاية  

وأوضحت الشركة في بيان  سبتمبر المقبل. 1جلسة تداول يوم األربعاء الموافق 
 0.0909لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنه تقرر توزيع األسهم المجانية بواقع 

صلي من أسهم الشركة قبل الزيادة، اعتباًرا من يوم سهم مجاني لكل سهم أ
سبتمبر المقبل، مع مراعاة جبر الكسور لصالح سغار   2الخميس الموافق 

وكانت الجمعية العامة غير العادية وافقت على زيادة رأسمال الشركة    المساهمين.
مليون جنيه، بزيادة   124.58مليون جنيه إلى  114.19المصدر والمدفوع من 

  8مليون سهم قيمة السهم االسمية  1.29مليون جنيه، من خالل توزيع  10.38
ويتم تمويل الزيادة من نصيب المساهمين في صافي   جنيهات كأسهم مجانية.

ومسددة    2020ديسمبر    31أرباح الشركة الموزعة على السنة المالية المنتهية في  
وقررت   للمساهم".  سهماً أصلياً مملوكاً  11بالكامل بتوزيع سهم مجاني لكل 

الجمعية الموافقة على أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق األسهم األصلية في  
وحققت شركة   ديسمبر المقبل. 31توزيعات أرباح العام المالي المنتهي في 

اإلسكندرية، عن الربع األول   - اإلسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبي الجديد
يون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس  مل  12.3،  صافي ربح بلغ  2021من  

وارتفعت    مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.   5.16الماضي، مقابل  
 63.76إيرادات الشركة خالل الثالثة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   53.7مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 
 . الماضي

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

  15.44   6.73  المتحدة لالسكان 

  10.00   66.56  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

  10.00   17.71  الدلتا للسكر 
  9.99   16.19  مصر -البنك الوطني الكويتي 

  9.99   31.82  اجواء 

 

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

 -10.00   39.15  العالمية لالستثمار والتنمية 

 -9.99   32.45  الوطنية لالسكان 

 -9.99   1.51  ثمار

 -9.68   1.96  مينا لالستثمار السياحي

 -9.32   2.14  العربية للمحابس 

 

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

  41.26   147,473,792  زهراء المعادي

  6.25   143,209,568  المجموعة المصرية العقارية 

  17.91   79,106,192  مصرف أبو ظبي اإلسالمي 

  2.34   53,815,984  سبيد ميديكال

  2.25   53,683,756  المصرية للمنتجعات السياحية

 

 التداولأسهم من حيث كمية  5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.25   154,593,872  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.73   47,162,988  بورتو القابضة

  0.30   35,623,398  اوراسكوم المالية القابضة

  0.80   25,667,024  ليفت سالب مصر

  2.25   23,675,810  المصرية للمنتجعات السياحية

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 أشهر   6ارتفاًعا في أرباح يونيباك خالل  95%

أظهرت القوائم المالية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق  
يونيباك، عن النصف األول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة   -

وقالت الشركة في بيان لبورصة   على أساس سنوي، بدعم نمو المبيعات. 95%
مليون جنيه منذ بداية يناير  14.68صر، اليوم، إنها سجلت صافي ربح بلغ م

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من    7.52حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل  
مليون جنيه خالل النصف    272.63وارتفعت مبيعات الشركة إلى    العام الماضي. 

 .2020المقارن من    مليون جنيه في النصف  179.75، مقابل  2021األول من  
مليون جنيه منذ بداية يناير  5.39وكانت يونيفرسال، سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة   5.32حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 
مليون جنيه خالل   122.11وارتفعت إيرادات الشركة إلى  من العام الماضي.

 .2020ون جنيه في الربع المقارن من  ملي   97.4، مقابل  2021الربع األول من  

 2021خالل النصف األول من   %71أرباح "أراب ديري" تتراجع  

باندا،    -كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية لمنتجات األلبان أراب ديري  
بالمائة،    70.66عن النصف األول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة  

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء،  سنوي. على أساس 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو   1.49أنها سجلت صافي ربح بلغ 

  مليون جنيه أرباحاً خالل الفترة نفسها من العام الماضي.  5.08الماضي، مقابل 
يون جنيه بنهاية  مل  1.17وحققت الشركة القابضة خالل الستة أشهر خسائر بقيمة  

فيما    .2020مليون جنيه خالل الفترة نفسها من    5.06يونيو، مقابل أرباح بلغت  
مليون جنيه   2.66سجلت الحصص غير المسيطرة خالل الفترة أرباح بقيمة 

ألف جنيه خالل الفترة نفسها من العام   20.39بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت 
مليون جنيه بنهاية  719.2لنصفية إلى وارتفعت مبيعات الشركة ا الماضي.

وبشأن    مليون جنيه خالل الفترة نفسها من العام الماضي.  610.31يونيو، مقابل  
 3.79القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل النصف األول حيث سجلت  

  .2020مليون جنيه خالل الفترة نفسها من    4.97مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  
مليون جنيه   8.36باندا"، سجلت صافي ربح بلغ  -لى أن "أراب ديري يشار إ

ألف جنيه أرباحاً خالل    831.6منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل  
وارتفعت مبيعات الشركة خالل الثالثة أشهر   الفترة نفسها من العام الماضي. 

مليون جنيه   340.15مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  383.13حيث سجلت 
وبشأن القوائم المستقلة، فقد ارتفعت أرباح    خالل الفترة نفسها من العام الماضي.

مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل   4.56الشركة خالل الربع األول حيث سجلت 
 . 2020ألف جنيه خالل الفترة نفسها من  771.22أرباح بلغت 

 

 

 27.7تنفيذ عرض الشراء اإلجباري على أسهم اإلسكندرية الوطنية بـ
 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء اإلجباري على أسهم شركة  
(، وذلك خالل جلسة اليوم  ANFIاالسكندريه الوطنيه لالستثمارات الماليه )

وأضافت في بيان لها إنه نفذ عرض الشراء اإلجباري المقدم   .17/08/2021
سهم بقيمة  4،440،504على أسهم اإلسكندرية الوطنية لالستثمارات وذلك لعدد  

عن نتائج أعمالها خالل الفترة من   جنيه. 27،753،150اجمالية  
والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغ   30/06/2021إلى  01/01/2021

جنيه   1،445،127جنيه    مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  441،320
  ، وفًقا للبورصة المصرية. 30/06/2020إلى    01/01/2020خالل الفترة من  

في فبراير الماضي، أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء  
راء حتى  اإلجباري المقدم من شركة زيتا لالستثمار المحدود ) اإلمارات( لش 

من أسهم اإلسكندرية الوطنية، وذلك بعد   %90مليون سهم بنسبة  4.702عدد 
استبعاد الحد األدني لألسهم حرة التداول وفقا لقواعد قيد األوراق المالية  
بالبورصة لاللتزام باستمرار قيد األوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة،  

ية، قد أعلنت الخميس قبل الماضي،  وكانت الرقابة المال جنيه. 5.485بسعر 
إيداع مشروع عرض شراء اجباري مقدم من شركة تايكون القابضة  
لالستثمارات المالية لالستحواذ على أسهم رأس مال شركة االسكندرية الوطنية  

من أسهم   %90سهم بنسبة  4،702،500لالستثمارات المالية وذلك حتى عدد 
الرقابة المالية، أن السعر النقدي في  وأضافت  الشركة المستهدفة بالعرض.

من أسهم رأس مال   %51جنيه للسهم وبحد أدنى تنفيذ  5.6العرض المقدم 
الشركة المستهدفة بالعرض، وذلك وفقا ألحكام الباب الثاني عشر من الالئحة  

، منوهت با?نها تدرس  1992لسنة  95التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 
جنيه للسهم،    5.48لسعر المقدم في عرض زيتا اإلماراتية  وبلغ ا  العرض حاليا.
يونيو وحتى نهاية جلسة   15أيام عمل تبدأ من جلسة تداول  10ويسري لمدة 

، على أن يتم التنفيذ بالبورصة خالل الخمسة أيام عمل  2020يونيو  28تداول 
ساهم  يشار إلى أن مصر أبوظبي اإلسالمي ي   التالية النتهاء فترة سريان العرض. 

بالمائة بشكل مباشر،   9.04في اإلسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية بنسبة 
فيما تمتلك شركة القاهرة الوطنية   بالمائة )مباشر وغير مباشر(.  84.99و

بالمائة من رأسمال اإلسكندرية الوطنية   40.96لالستثمار واألوراق المالية 
، 2020ندرية الوطنية خالل عن نتائج أعمال االسك لالستثمارات المالية. 

جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي    4،564،114أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ  
إلى   01/01/2019جنيه خالل الفترة من  709،656خسائر بلغ 

31/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 مرات   3روسيا تضاعف رحالتها إلى الغردقة وشرم الشيخ  
 

اتخذت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، أمس االثنين، قرارا  
دول، كذلك قررت زيادة عدد الرحالت إلى   3باستئناف رحالت الطيران إلى 

أغسطس   27واعتبارا من  مصر، وفق التقرير الذي نشره موقع روسيا اليوم. 
، رفعت روسيا القيود المفروضة على رحالت الطيران المنتظم  الجاري

والمستأجر "شارتر" إلى جمهورية الدومينيكان وكوريا الجنوبية وجمهورية  
وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "بناء على نتائج المناقشة ومع مراعاة   التشيك.

لى  الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر إزالة القيود المفروضة ع
الرحالت المنتظمة والعارضة من المطارات الروسية إلى جمهورية الدومينيكان 

كذلك   أغسطس الجاري".  27وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك اعتبارا من 
قررت اللجنة اعتبارا من التاريخ نفسه زيادة عدد الرحالت الجوية المنتظمة إلى  

دد الرحالت من موسكو إلى  دول، بما في ذلك إلى مصر، حيث تقرر زيادة ع 5
  رحلة أسبوعيا على كل مسار.  15الغردقة وشرم الشيخ من خمس رحالت إلى 

أغسطس الجاري، تم استئناف رحالت الطيران المنتظم من روسيا إلى   9وفي 
شرم الشيخ والغردقة. وفي أبريل الماضي، اتفقت موسكو والقاهرة، على استئناف 

  بلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية. حركة الطيران بشكل كامل بين ال
واستئناف رحالت الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في  
تعزيز السياحة بمصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا 

 للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدوالرات على الخزينة المصرية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهر لدعم   25مليار جنيه لصناديق المعاشات فى  345تحويل ما يقرب من 

 أصحاب المعاشات 

استعرض الدكتور محمد معيط, وزير المالية, نتائج دراسة حديثة أجراها البنك 

الدولى حول مراجعة اإلنفاق العام لقطاع الحماية االجتماعية, خالل العام المالى 

موضًحا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريًخا جديًدا , 2020/ 2019

فى مد شبكة الحماية االجتماعية, من خالل عدد من المبادرات التى تدعم الفئات  

والمناطق األكثر احتياًجا؛ بما يُسهم فى توفير الحد األدنى من الدخل األساسى لألسر  

طارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعى التى تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث ال

والتحويالت النقدية, ودعم المعاشات, والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر, وتطوير  

العشوائيات, والقرى الفقيرة, واإلسكان االجتماعى, ومنظومة التأمين الصحى  

الشامل, إضافة إلى التغذية المدرسية, على النحو الذي يساعد فى تأمين الحصول  

لى الخدمات األساسية, وتعزيز سياسات العدالة االجتماعية, وفق بيان وزارة المالية  ع

مليار   345أضاف الوزير, أنه تم تحويل ما يقرب من    أغسطس.  17المرسل بتاريخ  

شهًرا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة  25جنيه لصناديق المعاشات فى 

لسيولة المالية الالزمة لدعم أصحاب  التضامن االجتماعى؛ بما يضمن توفير ا

المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل االلتزامات تجاههم, الفتًا 

إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد واألقصر ويجرى االستعداد لمد 

لم كل  هذه المظلة لمحافظات أسوان واإلسماعيلية وجنوب سيناء؛ بما يضمن تحقيق ح

أشار   المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد األسرة.

الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى, أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات 

مليون صحة للقضاء على فيروس سى   100جائحة كورونا, خاصة مبادرة » 

أشاد بها مدير عام منظمة الصحة  والكشف عن األمراض غير السارية«, التى 

العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ اإلنسانية يتم إجراؤه ألحد األمراض  

المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا, ومبادرة 

»القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية« التى تم من خاللها إجراء أكثر من 

ألف عملية جراحية ومبادرة »دعم صحة المرأة المصرية« باعتبارها أهم  500

أوضح الوزير,   شرائح المجتمع وأكثرها احتياًجا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات اإلسكان  3,9أنه تم تخصيص 

الفتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن , 2020/ 2019االجتماعى خالل العام المالى 

مليار جنيه للدعم النقدى, ولدعم   7,8مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص  321

المرافق للمشروع القومى لإلسكان االجتماعى؛ بما يسهم فى تخفيف األعباء عن 

ر أكد الوزير, أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية االجتماعية عب   المواطنين.

برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين األكثر فقًرا, من خالل رفع كفاءة اإلنفاق العام 

على نحو يؤدى إلى خفض معدالت الفقر, وتوفير حياة كريمة للمصريين, الفتًا إلى  

أن نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج اإلصالح االقتصادى منحنا مساحة مالية استطعنا 

يز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية االجتماعية, من خاللها توفير الح

بشهادة البنك الدولى, من خالل إعادة هيكلة اإلنفاق العام, وتعظيم اإليرادات, وتعزيز 

أكد الوزير أن برامج   أوجه اإلنفاق فى مجاالت الحماية االجتماعية والصحة والتعليم.

مان االجتماعى« التى تبنتها المساعدات النقدية »تكافل وكرامة, ومعاش الض

الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها, وفقًا لتقديرات البنك الدولى, خاصة أن  

الحكومة ماضية, فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشمالن جميع األسر 

من المستفيدين ببرنامجي »تكافل وكرامة«   %86الفقيرة والمستحقة, موضًحا أن 

من المصريين؛ بما يعكس أهمية   %40ضمن أفقر    2020/  2019خالل العام المالى  

حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل, وإنشاء قاعدة بيانات تضم 

قال الوزير إن حجم اإلنفاق على برامج  األسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.

? من الناتج المحلي 4,2بلغ  2020/ 2019الحماية االجتماعية خالل العام المالى 

  .اإلجمالى, بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 في الربع الثاني مع تسارع التوظيف   %2اقتصاد منطقة اليورو ينمو  

قال مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي يورستات يوم الثالثاء، إن اقتصاد منطقة  
اليورو نما اثنين بالمئة في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ  
حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط االقتصادي بعد فترة ركود  

وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن نشاط   قصيرة، حسبما نشرت حابي. 
مئة في الفترة من أبريل إلى  بال 0.5دولة نما   19التوظيف في التكتل الذي يضم 

يونيو مقارنة مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت  
واقترن االرتفاع الجيد للناتج المحلي اإلجمالي اثنين بالمئة  رويترز آراءهم.

بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي،    13.6مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع  
وطرأ تعديل طفيف    نى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة. عندما عا

بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي اإلجمالي من التقدير السابق  
وجاء النمو على أساس    بالمئة الذي صدر في نهاية يوليو.  13.7ليوروستات لنمو  

ع انكماش اقتصاد  فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في فصلين م
بالمئة في الفترة   0.3و 2020بالمئة في الربع األخير من  0.6منطقة اليورو 

غذى نمو الناتج المحلي اإلجمالي ارتفاعا في نشاط التوظيف    من يناير إلى مارس. 
بالمئة على أساس   0.5في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو مع زيادة المؤشر 

سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات   بالمئة على أساس 1.8فصلي و
 بالمئة بعد سلسلة من االنخفاضات.  1.5بانتعاش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,393.00 0.63% السعودية

 DFMGI 2,833.00 -0.17% دبي

 ADI 7,713.00 -0.22% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,616.90 0.00% الكويت 

 BSEX 1,638.10 0.09% البحرين

 GENERAL 10,969.00 -0.13% قطر 

 MASI 12,625.00 0.21% المغرب 

 TUN20 7,303.00 0.05% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500  4,448.08 -0.71% أمريكا 

 NASDAQ 14,656.18 -0.93% أمريكا 

 FTSE 100  7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  27,585.91 0.59% اليابان
 %0.39 1,792.86 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.77 69.56 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.74 67.08 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

 المستهدف 

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 1.2 1.0 غ.م. غ.م. %19.7- 3.55 حيادي 5،715.01 4.42 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %24.6 17.98 شراء  7،839.31 14.43 شركة حديد عز 

 1.9 1.9 24.0 37.9 %28.4- 11.34 بيع 494.41 15.84 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.7 10.0 17.7 40.3 %18.4 2.77 شراء  2،503.60 2.34 ميديكالشركة سبيد 
 0.7 0.8 5.8 5.9 %44.4 12.03 شراء  5،540.34 8.33 النساجون الشرقيون

 1.0 1.1 5.9 7.0 %30.4 99.53 شراء  17،486.23 76.32 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.9 3.6 7.8 9.0 %23.5 23.78 شراء  24،291.11 19.25 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.8 8.5 %15.5 17.22 شراء  1،084.95 14.91 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
                                                ال يوجد توزيعات لهذا الشهر   

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 5/9/2021 31/8/2021 جنيه للسهم   1.5 مصر بني سويف لالسمنت 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 ميدان المشاحة بالدقي 3قاعة االجتماعات بمبنى المركز الرئيسي للشركة  عادية المهندس للتأمين 18/8/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 الكود  اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من أول 

 العام % 
 قيمة التداول التداولكمية 

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 45.50 2.55- -23.14  883,268   40,184,176   68.99   44.99   35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 18.00 1.53- -0.64  1,609,763   29,240,160   25.99   8.47   9.28% فوري

 EAST 11.50 0.79 -12.21  782,357   9,065,498   15.39   9.97   5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.06 0.67 13.99   1,255,726   1,306,967   1.17   0.94   5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.25 0.31- -7.00  205,881   3,959,919   24.24   15.85   4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 11.54 1.20- -3.83  521,567   6,044,919   19.32   11.22   3.85% هيرميس 

 TMGH 7.10 0.42 9.23   964,190   6,846,094   7.72   5.41   4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.65 1.37- -10.92  3,513,202   30,573,666   10.65   6.71   3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.50 1.58 -3.02  55,518   249,420   5.62   3.70   2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.05 1.76 -19.64  1,418,368   5,748,304   7.99   3.32   1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.90 0.13 24.17   1,374,208   20,618,414   15.35   10.12   2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.11 0.96- -14.66  9,411,570   29,311,064   4.49   2.89   1.70% 

 CIEB 26.40 1.42 -9.12  1,558,534   40,905,432   30.45   21.05   1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 76.32 1.04- 29.80   9,788   752,029   82.00   42.50   2.20% موبكو

 SKPC 10.57 4.17- 14.52   2,535,449   27,201,078   13.10   6.81   1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 11.60 0.69 -18.60  33,407   390,410   15.80   10.72   1.75% 

 ORWE 8.33 0.48 22.50   159,979   1,325,907   8.88   5.11   1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.34 2.18 43.47   23,228,910   53,815,984   9.92   1.21   0.80% سبيد ميديكال

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 4.95 0.40- -18.59  2,444,568   12,212,700   7.59   4.29   0.97% 

 PHDC 1.76 0.98 27.08   1,777,883   3,119,953   1.96   1.22   1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.01 0.60- 25.88   2,175,562   10,933,092   6.10   3.51   1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.69 0.54 17.89   1,303,988   4,719,833   3.96   2.30   1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.43 3.15- 35.37   967,729   14,117,586   16.25   6.32   1.42% حديد عز

 CCAP 1.25 0.48- -13.10  3,299,100   4,127,153   1.78   1.09   0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.55 2.08- 19.61   325,878   2,485,464   10.40   5.00   0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 3.85 2.04- 16.67    1,609,434   6,196,877   4.24   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.22 0.38 8.07   2,328,921   12,222,692   6.23   3.25   0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.73 0.73- 295.65    882,720   2,409,985   3.77   0.54  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.98 2.76 -21.58   1,489,426   4,398,229   4.21   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.25 1.81  59.01   23,675,810   53,683,756   23.80   2.20  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 بالدوالر* السهم يتداول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
أ
و بيع اال

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

راء الواردة في هذا التقرير من قبل  
آ
نها موثوق فيها في وقت نشر تم إعداد المعلومات واال

أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هاإدارة ا

 
آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و اال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير ا

 بق. دون إشعار مس

 
أ
و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين ، إذا لم يكن القارئ ا

ي 
أ
شكال. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

أ
ي شكل من اال

أ
جزء با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. 
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

ن وجهات نظرهم حول ال 
أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
وراقهم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
شركة )ا

 عنها بدقة. 
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