
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
 ▼ % 0.58 % 0.27- 10,907.96 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 8.27 % 0.01 2,420.20 50ا

ي جي اكس  
 
 ▲ % 36.70 % 0.43 2,932.42 70ا

ي جي اكس  
 
 ▲ % 25.99 % 0.19 3,903.04 100ا

 ▲ --  % 1.53 3,642.25 ميزر تمؤش 

 عناوين االخبار 

رباح  ▪
 
ول من  %78.5هيرمس القابضة ترتفع  ا

 
 2021بالنصف ال

رباح  ▪
 
ول من  %76"بالم هيلز للتعمير" تصعد  ا

 
 2021خالل النصف ال

سهم "فوري" بقيمة   ▪
 
لية الحجم الكبير على ا

 
 مليار جنيه  1.25تنفيذ صفقة من خالل ا

م سي" لالستثم ▪ رباح "جي ا 
 
ول من العام  خالل ال %10.4ارات تنخفض ا

 
نصف ال

 الجاري 

تش سي وكونتكت للتخصيم تتفقان على تمويل  ▪   400مستثمري البورصة بقيمة ا 
 مليون جنيه 

قامة منطقة  16مجلس الوزراء يخصص  ▪ حمر ل 
 
فدانا لوزارة البترول بالبحر ال

نتاج برية    تسهيالت ا 

جنبى الم  ▪
 
بالربع الثالث من  % 47.3باشر ارتفاع صافى تدفقات الستثمار ال

2020/21   

لمانيا على تمويالت ومنح بقيمة  ▪
 
 . ون يورو ملي 151اتفاق بين مصر وا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 74 122 10 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة

 2021بالنصف األول من  %78.5أرباح هيرمس القابضة ترتفع 

أظهرت القوائم المالية لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، خالل النصف  
بالمائة على أساس سنوي، بدعم   78.48ة  ، ارتفاع أرباحها بنسب 2021األول من  

لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت  وأوضحت الشركة في بيان  نمو اإليرادات.
مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي،    754.95أرباحاً بلغت  

، مع 2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  422.97مقابل أرباحاً بلغت 
، ارتفعت  2021وخالل النصف األول من  تبار حقوق األقلية. األخذ في األع

مليار جنيه   2.92مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  3.59إيرادات الشركة إلى 
وعلى مستوى القوائم المستقلة، بلغت أرباح    في الفترة المقارنة من العام الماضي.

نيه في  مليون ج 70.95مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  307.32الشركة 
مليون   312.13وكانت هيرمس حققت أرباحاً بلغت  . 2020النصف األول من 

 98.92يه خالل الثالثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباحاً بلغت  جن 
، 2021وخالل الربع األول من  .2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من 

  1.11بل إيرادات بلغت مليار جنيه، مقا 1.59ارتفعت إيرادات الشركة إلى 
 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 

 2021خالل النصف األول من  %76أرباح "بالم هيلز للتعمير" تصعد  

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير، خالل النصف األول من  
وأضافت    اس سنوي. بالمائة، على أس  75.6العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة  

مليون    495.51افي بلغ  الشركة في بيان للبورصة، اليوم األربعاء، أنها حققت ص
جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار   282.04
ألم من األرباح النصفية نحو  الكي الشركة اوسجلت أرباح م حقوق األقلية.

مليون جنيه خالل نفس   276.58نيو، مقابل مليون جنيه بنهاية يو 461.42
فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة خالل الستة   الفترة من العام الماضي. 

مليون جنيه خالل   5.45مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  34.08أشهر نحو 
 2021وارتفع إيرادات النشاط خالل النصف األول من  .2020 نفس الفترة من

  .2020مليار جنيه خالل الفترة ذاتها من  2يار جنيه، مقابل مل 4لتصل إلى 
وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجع صافي األرباح خالل النصف األول من  

نيه  مليون ج 227.2مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  96.24العام الجاري إلى 
مير، خالل  وحققت شركة بالم هيلز للتع  خالل الفترة المنصرمة من العام الماضي.

مليون جنيه خالل   217.29الربع األول من العام الجاري، صافي ربح بقيمة 
مليون   84.59الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ  

  ألخذ في االعتبار حقوق األقلية. جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع ا
مليار  1.97لتصل إلى  2021ول من وارتفعت إيرادات النشاط خالل الربع األ

وعلى مستوى    مليار جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.  1.13جنيه، مقابل  
مليون   90.72األعمال المستقلة، ارتفع صافي األرباح خالل نفس الفترة إلى 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي  72.46جنيه، مقابل 

مليار    1.25لية الحجم الكبير على أسهم "فوري" بقيمة  تنفيذ صفقة من خالل آ 
 جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة  
ن  وأوضحت البورصة في بيا  فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية.

كبير ا نفذت صفقات من خالل آلية الصفقات ذات الحجم الاليوم األربعاء، أنه
(BLOCK TRADING  على أسهم "فوري" لعدد )مليون سهم بقيمة    73،88

يشار إلى أن فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات   مليار جنيه. 1،256

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

  36.49   11.67  اسمنت طرة 

  15.39   0.15  لالتصاالتمصر جنوب افريقيا 

  9.99   45.02  زهراء المعادي
  9.98   10.80  الشمس لالسكان 

القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق  

 المالية
 14.54   9.98  

 

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

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري  

 العربي

 63.16   9.59- 

 -9.09   3.10  جلوبال تيلكوم

 -8.15   16.90  مصرف أبو ظبي اإلسالمي 

 -8.14   28.10  االهلي للتنمية واالستثمار

 -7.73   15.40  السويس لالسمنت 

 

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

  45.02   243,342,176  زهراء المعادي

  58.00   235,350,928  الرواد 

  6.94   151,005,504  المجموعة المصرية العقارية 

  48.70   111,644,680  المنصورة للدواجن

  14.85   92,433,872  شارم دريمز 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  لكمية التداو السهم 

  0.24   70,363,773  لالستثمار القابضةاوراسكوم 

  0.85   36,581,109  ليفت سالب مصر

  0.51   25,496,895  العربية لالستثمارات 

  6.94   22,507,171  المجموعة المصرية العقارية 

  0.56   21,611,385  الجيزة العامة للمقاوالت 

 

  يمة التداولأكبر خمس قطاعات من حيث ق 
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من يناير مليون جنيه خالل الفترة  137.15اإللكترونية، حققت أرباحاً بلغت 
ي الفترة  مليون جنيه ف  85.9حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 113.3وبلغت أرباح مساهمي الشركة األم النصفية نحو  .2020المقارنة من 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  70.46مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 

لمسيطرة خالل الستة أشهر  فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير ا  الماضي.
مليون   15.51مقابل أرباح بلغت  مليون جنيه بنهاية يونيو،    23.84يمة  أرباح بق

 742.56وارتفعت إيرادات الشركة إلى  .2020جنيه خالل نفس الفترة من 
مليون جنيه   549.26مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 

وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت أرباح   .2020في النصف المقارن من 
  73.21في النصف األول من العام الجاري، مقابل  مليون جنيه    90.52الشركة  

وحققت شركة فوري   مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي. 
لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية، عن الربع األول من العام الجاري،  

مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية مارس   85.79صافي ربح بلغ 
وبلغت أرباح    . 2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من    38.04بل  الماضي، مقا

مليون جنيه بنهاية مارس،    76.14مساهمي الشركة األم خالل الثالثة أشهر نحو  
فيما سجلت حقوق   .2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من  30.92مقابل 

مليون جنيه خالل الربع األول من    9.65لمسيطرة نحو  صحاب الحصص غير اأ
وارتفعت إيرادات    .2020مليون جنيه خالل نفس الربع من    7.12، مقابل  2021

 257.99مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  348.99الشركة خالل الفترة إلى 
المجمعة،  وعلى صعيد القوائم غير  .2020مليون جنيه خالل نفس الربع من 

 53.7الجاري إلى الشركة المستقلة خالل الربع األول من العام ارتفعت أرباح 
 . 2020مليون جنيه خالل نفس الربع من  41.56مليون جنيه، مقابل 

خالل النصف األول من   %10.4أرباح "جي إم سي" لالستثمارات تنخفض 
 العام الجاري 

لالستثمارات الصناعية   أظهرت القوائم المالية لشركة مجموعة جي إم سي 
صف األول من العام الجاري بنسبة  راجع أرباحها خالل الن والتجارية والمالية، ت 

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم   بالمائة، على أساس سنوي. 10.46
ألف جنيه خالل الفترة من يناير  299.01األربعاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 

ألف جنيه خالل نفس الفترة من العام    333.97ل  حتى نهاية يونيو الماضي، مقاب 
دات النشاط خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري  وسجلت إيرا السابق له.

يشار إلى أن مجموعة جي إم سي   مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. 2.1نحو 
ألف جنيه أرباحاً خالل الفترة من يناير حتى نهاية   107.83لالستثمارات، حققت  

ام  ألف جنيه أرباحاً خالل الربع المقارن من الع 165ارس الماضي، مقابل م
ألف   325وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خالل الثالثة أشهر إلى  الماضي. 

 ألف جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  300جنيه، مقابل نحو 

وكونتكت للتخصيم تتفقان على تمويل مستثمري البورصة إتش سي 
 مليون جنيه 400بقيمة 

وقعت شركة إتش سي لتداول األوراق المالية والسندات اتفاقية تعاون مع شركة  
(، بهدف  CNFNكونتكت للتخصيم إحدي شركات كونتكت المالية القابضة )

واألوراق المالية عن طريق الشراء  في األسهم  تمويل عمالء اتش سي المتداولين  
وقال أيمن الصاوي رئيس القطاعات المالية   (.Margin Tradingبالهامش )

في شركة كونتكت المالية، رداً علي سؤال بوابة حابي جورنال، خالل المؤتمر  
الذي عقدته الشركة اليوم األربعاء، إنه سيتم توقيع عقود كمرحلة أولى مع عمالء 

لين في األسهم واألوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش  سي المتداوإتش 
  3مليون جنيه، كما سيكون الحد االئتماني لكل عميل في البداية    400بقيمة تبلغ  

وأضاف أن هذا التعاون يساهم في إثراء عمليات التداول في   ماليين جنيه.
قتصاد  على نمو االالبورصة المصرية وتوسيع قاعدة المتداولين، بما ينعكس 

وتابع أن ذلك التعاون يأتي تماشياً مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية    المصري.
الصادر هذا العام بالسماح لشركات التخصيم بتوفير قروض سريعة لعمالء  
شركات تداول األوراق المالية المتعاملين بالهامش، كما يعكس هذا التعاون ثقة  

إتش سي كواحدة من كبرى شركات تداول  أداء شركة  شركة كونتكت في خبرة و
األوراق المالية في مصر وفقاً لحجم التداول والخدمات التي تقدمها إتش سي  

ومن جانبه أكد   لقاعدة كبيرة من العمالء من المؤسسات والمستثمرين األفراد. 
حسين شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول األوراق المالية  

تفاقية تتيح فرص كبيرة لخدمة قاعدة عريضة من  أن هذه االوالسندات، 
المساهمين في البورصة بجميع فئاتهم، وذلك من خالل تيسير عمليات التمويل  

وأشار إلى أن إتش   عبر أول برنامج تخصيم لشراء األوراق المالية بالهامش.
عالقاتها سي ترتكز في إبرام هذه االتفاقية على خبرتها الممتدة في سوق المال و 

وأضاف أن   لوطيدة مع عمالئها وشركات الخدمات المالية غير المصرفية.ا
شركات السمسرة كانت تعتمد في األساس على مواردها الخاصة لخدمة  
المتعاملين بالهامش من عمالئها، إال أنه في ظل االهتمام بتشجيع صغار  

ثل هذه  ينهم فإن مالمستثمرين على التداول ونشر ثقافة االستثمار في البورصة ب 
االتفاقيات تقدم فرص كبيرة لضخ أموال جديدة، حيث يستطيع العمالء التداول  
بمبالغ أكبر، مما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار 

وفي سياق متصل أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت   أفضل. 
تقديم الحلول المالية واألدوات  لريادة في المالية القابضة، أن المجموعة لها ا

اإلستثمارية المبتكرة لمواكبة التطورات واالحتياجات الخاصة بالسوق  
المصري، وأن المجموعة حريصة دائماً على تفعيل األدوات التمويلية  

وأوضح أن ذلك   واالستثمارية الجديدة التي تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية. 
دف الى توسيع قاعدة العمالء وصغار المستثمرين لشركتين يهالتعاون بين ا

المتعاملين لتشجيع التداول على األوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث  
يعكس ثقتنا باالقتصاد المصري واإلصالحات الهيكلية التي تمت بالدولة  

 المصرية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

لبحر األحمر إلقامة منطقة  دانا لوزارة البترول باف   16مجلس الوزراء يخصص  
 تسهيالت إنتاج برية  

وافق مجلس الوزراء خالل اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  
فدان من   16.42على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 

البحر  ة الزعفرانة ـ بمحافظة األراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحي 
ووفق بيان المحلس، سيتم  ارة البترول والثروة المعدنية. األحمر، لصالح وز

استخدام األرض في إقامة منطقة تسهيالت إنتاج برية جديدة، وذلك من منطلق  
توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية البترولية، وإحراز طفرة تنموية هائلة  

 في هذا القطاع. 
 مليون يورو  151يمة  ا على تمويالت ومنح بقاتفاق بين مصر وألماني

اتفقت الحكومتان المصرية واأللمانية على تخصيص تمويالت تنموية ُميسرة  
مشروعا تنمويا   15مليون يورو، لتمويل    151.5ومنح من الجانب األلماني بقيمة  

بالقطاع الخاص  في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم االبتكار 
داري والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة  وسوق العمل واإلصالح اإلوالهجرة 

والطاقة المتجددة، وذلك في إطار العالقات االقتصادية المشتركة بين الدولتين 
  بهدف دعم رؤية مصر التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ن المصرية  ت السنوية بين الحكومتي جاء ذلك خالل انعقاد جولة المفاوضا
، برئاسة السيدة شريهان بخيت، معاون وزير التعاون 2021عام واأللمانية ل

الدولي لإلشراف على ملفات التعاون مع أمريكا الالتينية وأوروبا والمشرف على  
قطاع التعاون األوروبي عن الجانب المصري، وماريو ساندر، رئيس قسم  

تصادي  االتحادية للتعاون االقالشرق األوسط بالوزارة التعاون اإلنمائي مع 
والتنمية عن الجانب األلماني، والتي استهدفت وضع اإلطار العام للمشروعات  
التي سيتم تمويلها من خالل المخصصات المالية الُمقدمة من الحكومة األلمانية 

شارك   مقبل.للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني للعام ال
وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة  ممثاًل عن  45ات في االجتماع

واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والتجارة والصناعة والتربية  
والتعليم والتعليم الفني الهجرة وشئون المصريين بالخارج والقوي العاملة والتنمية  

ة ضمان مخاطر اإلئتمان للتنظيم واإلدارة وشرك  المحلية والجهاز المركزي 
ممثال   24والهيئة العامة للرقابة المالية وبنك القاهرة، باإلضافة إلى مشاركة عدد  

عن الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية والوزارة االتحادية  
لمانية للبيئة وحفظ  األلمانية للشئون االقتصادية والطاقة والوزارة االتحادية األ

كتب الخارجية األلماني والسفارة األلمانية بالقاهرة  الطبيعة واألمن النووي وم
وفي ختام االجتماع تم   والوكالة األلمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير األلماني.

التوقيع باألحرف األولى من قبل رئيسي وفد الخبراء من الجانبين المصري  
وتسعي وزارة التعاون   ا للتوقيع النهائي خالل الفترة المقبلة .واأللماني، تمهيدً 

الدولي لدفع آفاق التعاون االقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي  
األطراف والثنائيين، من خالل مبادئ الدبلوماسية االقتصادية، عبر ثالثة مبادئ  

نموي مع األهداف  وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل الت 
األممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على  
ثالثة عوامل رئيسية، المواطن محور االهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف  
  هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها. 

ي الجارية مع جمهورية ألمانيا االتحادية تسجل  وتسجل محفظة التعاون اإلنمائ 
مشروًعا في صورة قروض ومنح   30مليار يورو، تم من خاللها تمويل  1.7

دعم فني ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من  
بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري ،والدعم المائي 

ارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، واالبتكار بالقطاع الخاص،  ،وإد
والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، واإلصالح اإلداري،  

 . والمرأة، والشباب والتنمية اإلجتماعية

بالربع الثالث من   %47.3ارتفاع صافى تدفقات االستثمار األجنبى المباشر 

2020/21   

التقى الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, أمس, المستشار محمد عبد 

الوهاب, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة؛ الستعراض عدد 

وصرح السفير نادر   صفحة مجلس الوزراء.من ملفات عمل الهيئة, حسبما نشرت 

بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة  سعد, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء,

لالستثمار والمناطق الحرة استعرض خالل اللقاء تقريراً حول تحليل بيانات االستثمار 

شار إلى  , حيث أ2020/2021األجنبي المباشر خالل الربع الثالث من العام المالي 

 ملحوظاً  أن صافى تدفقات االستثمار األجنبى المباشر خالل هذه الفترة حقق ارتفاعاً 

, حيث بلغت نسبة 2019/2020مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق 

مليار دوالر مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق    1.429, ليبلغ  %47.3االرتفاع  

ن دوالر, موضحاً أن هذه المؤشرات تأتى اتساقاً مع التوقعات  مليو 970والذي بلغ 

نقد الدولى, والتى أفادت بتوقع تحقيق االستثمارات األجنبية الصادرة عن صندوق ال

وأشار المستشار محمد   المباشرة فى مصر نمواً سنوياً خالل األعوام االربعة المقبلة.

الستثمار األجنبى المباشر, يتضح عبد الوهاب إلى أنه بتحليل أداء صافى تدفقات ا

لقطاعات غير البترولية خالل  تسجيل صافى تدفقات االستثمار األجنبى المباشر ل

 1.911, ليبلغ  %21.72, ارتفاعا بنسبة  2021/ 2020الربع الثالث من العام المالى  

مليار دوالر, وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق, كما حقق صافى  

, مقارنة بحجم التدفقات  25.72التدفقات خالل الربع الثالث معدل نمو أيضاً بنحو 

وفيما يتعلق بمقارنة صافى   الل الربع المالى السابق له من ذات العام المالى.خ

االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات فى  

التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق   القطاعات غير البترولية, أوضح الرئيس

ت خالل الربع الثالث من العام المالى الحرة, ارتفاع صافى هذه االستثمارا

مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق, كما حقق    %32.73بنسبة    2020/2021

ذات مقارنة بالربع الثانى من  %23.65صافى هذه االستثمارات أيضاً نمواً بمعدل 

  وحول تطور االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس  العام المالى.

شركات جديدة خالل العام المالى الحالى, أشار المستشار محمد عبد الوهاب, إلى 

تحقيق هذه االستثمارات اتجاها تصاعديا خالل الربع الثالث من العام المالى الحالى 

وأضاف   مقارنة بالربع األول من ذات العام. %85, بنسبة ارتفاع 2020/2021

ن اللقاء تناول أيضا جهود الدولة فى دعم  المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أ

المشروعات االستثمارية, وتطبيق منظومة الحوافز الخاصة, موضحاً أنه تم فى هذا 

ة  الصدد استعراض المقترح الخاص بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية ألنشط

رقم  االستثمار بالقطاعين )أ( و)ب(, وفقا ألحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون 

والئحته التنفيذية, وذلك في مجاالت الصناعة, والسياحة,   2017لسنة  72

كما تطرق اللقاء    واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات, والبترول والثروات الطبيعية.

لنهوض بالصناعات اليدوية, وذلك في إطار اهتمام إلى الجهود التي تقوم بها الدولة ل

مليون حرفي,   2,5ر الرسمي, الذي يعمل به أكثر من  القيادة السياسية بهذا القطاع غي 

من خالل التنسيق بين الهيئة العامة لالستثمار وغرفة صناعة الحرف اليدوية, للتغلب  

ترحات المقدمة للنهوض  على التحديات التي تواجه هذا القطاع, إلى جانب دراسة المق

التى شهدت إقبال العديد  بمدينة الحرفيين المقامة فى مدينة الصف بمحافظة الجيزة, و

من راغبى االستثمار فى هذه المدينة من أصحاب الصناعات اليدوية, وستعمل الهيئة  

 على تلبية مطالبهم.



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 مليون يورو   151اتفاق بين مصر وألمانيا على تمويالت ومنح بقيمة  

مستوى في  أغسطس لتقترب من أعلى  18صعدت أسعار الذهب األربعاء 
أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن األصفر الذي ُيعتبر مالذا آمنا بفعل تنامي 

  وأثرها االقتصادي.  19-المخاوف حيال الساللة دلتا سريعة االنتشار من كوفيد
دوالر لألونصة   1792.42إلى  %0.4وارتفع الذهب في المعامالت الفورية 

د أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس  بتوقيت غرينتش، بع  06:36بحلول الساعة  
وزادت العقود األميركية   دوالر في الجلسة السابقة.  1795.25من أغسطس عند  

وما زالت معنويات المخاطرة   ر. دوال 1793.50إلى  %0.3اآلجلة للذهب 
ضعيفة في األسواق المالية األوسع نطاقا، فيما تحوم األسهم اآلسيوية قرب أدنى  

ومما   اية العام في الوقت الذي تجتاح فيه الساللة دلتا المنطقة. مستوياتها منذ بد
عزز اإلشارات على تباطؤ االقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الواليات  

ويترقب المستثمرون اآلن محضر اجتماع   أكثر من المتوقع في يوليو.المتحدة ب 
في يوليو،  مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي بشأن السياسات الذي انعقد 

والمقرر نشره في وقت الحق اليوم، الستقاء مؤشرات عن خطط البنك المركزي  
رى، ارتفعت  وبالنسبة للمعادن النفيسة األخ األميركي لخفض سياسات التحفيز. 

إلى   %1.1دوالر لألوقية، بينما صعد البالتين  23.75إلى  %0.5الفضة 
دوالر، لينتعش من   2532.18إلى  %1.7وزاد البالديوم  دوالر.  1008.60

 أدنى مستوى في نحو شهرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 34,742.82 -0.10% السعودية

 DFMGI 4,400.27 -1.07% دبي

 ADI 14,525.91 -0.89% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,123.68 0.00% الكويت 

 BSEX ,335.6813 1.59% البحرين

 GENERAL 27,281.17 -1.10% قطر 

 MASI 1,781.61 -0.33% المغرب 

 TUN20 67.06 -1.71% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 11,345.00 -0.42% أمريكا 

 S&P 500  2,860.00 -0.06% أمريكا 

 NASDAQ 7,672.00 -0.30% أمريكا 

 FTSE 100  6,675.32 0.36% لندن

 DAX 1,638.10 0.09% أمانيا

 Nikkei 225  11,105.00 0.99% اليابان
 %0.06- 12,617.00 األوقيةسعر   الذهب )دوالر(

 %0.12- 7,295.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.42- 11,345.00 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. %21.6- 3.55 حيادي 5،857.24 4.53 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %26.4 17.98 شراء  7،725.23 14.22 شركة حديد عز 

 1.8 1.9 23.5 37.0 %26.8- 11.34 بيع 483.79 15.50 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.6 9.7 17.1 39.1 %22.0 2.77 شراء  2،428.71 2.27 شركة سبيد ميديكال
 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 %31.0 99.53 شراء  17،412.91 76.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.9 3.5 7.7 8.9 %24.5 23.78 شراء  24،114.45 19.11 لالسمدة والكيماويات *أبو قير 

 0.7 0.8 5.6 8.3 %19.5 17.22 شراء  1،048.57 14.41 المالية والصناعية المصرية

 نتهي في يونيو * العام المالي ي 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 التوزيعتاريخ  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
 ش الجمهورية عابدين 17بمقر نادي الشركة الكائن في عادية  مصر لالسواق الحرة  23/8/2021

24/8/2021 
جولدن كوست السخنة لالستثمار  

 ي السياح
 بنظام التصويت االلكتروني عادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 الكود  اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من أول 

 العام % 
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 45.27 0.48- -23.53  644,107   29,505,122   68.99   44.99   35.06% التجاري الدولي البنك

 FWRY 17.55 3.36- -3.13  1,409,904   24,794,766   25.99   8.63   9.28% فوري

 EAST 11.25 2.93- -14.12  838,350   9,542,546   15.39   9.97   5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.06 1.83 14.31   1,195,873   1,261,181   1.17   0.94   5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.11 0.62- -7.68  149,081   2,859,317   24.24   15.85   4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 11.52 0.60- -4.00  210,058   2,426,118   19.32   11.22   3.85% هيرميس 

 TMGH 6.97 1.83- 7.23   1,072,717   7,496,136   7.72   5.41   4.08% لعت مصطفى ط

 SWDY 8.70 0.00 -10.40  2,387,210   20,775,480   10.65   6.71   3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.43 1.34- -4.53  16,727,713   73,937,376   5.62   3.70   2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.09 0.99 -18.85  833,304   3,377,282   7.99   3.32   1.77% سينا فارماابن 

 ETEL 14.95 0.33- 24.58   442,420   6,625,857   15.35   10.12   2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.07 1.29- -15.76  6,857,470   21,291,774   4.49   2.89   .70%1 

 CIEB 26.00 0.95- -10.50  725,761   18,937,276   30.45   21.05   1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 76.00 1.08- 29.25   12,728   970,277   82.00   42.50   2.20% موبكو

 SKPC 10.57 1.49- 14.52   1,003,479   10,594,260   13.10    6.81  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 11.56 1.11- -18.88  648,904   7,563,046   15.80   10.72   1.75% 

 ORWE 8.33 0.48 22.50   46,898   389,336   8.88   5.11   1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.27 2.16- 39.18   13,965,928   ,091,734 32  9.92   1.21   0.80% سبيد ميديكال

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 4.95 1.00- -18.59  1,196,312   5,977,639   7.59   4.29   0.97% 

 PHDC 1.76 0.29 27.08   3,143,167   5,515,727   1.96   1.22   1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 4.95 1.59- 24.37   1,640,469   8,205,622   6.10   3.51   1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.62 0.00 15.65   686,928   2,487,094   3.96   2.30   1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.22 2.54- 33.40   2,468,926   35,503,724   16.25   6.32   1.42% حديد عز

 CCAP 1.25 .480- -13.24  3,249,580   4,077,214   1.78   1.09   0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.58 0.66- 20.09   1,239,082   9,378,839   10.40   5.00   0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 3.93 2.08 19.09    6,633,151   25,924,422   4.24   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.17 1.52- 7.04   419,465   2,185,456   6.23   3.25   0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.75 0.73 298.55    1,084,520   3,045,963   3.77   0.54  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.95 0.00 -22.37   1,376,391   4,106,099   4.21   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.12 -6.61  49.82   10,741,513   23,404,110   23.80   2.12  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

و بيع ب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
 
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

 
وراق المالية المذكورةشراء ا

 
لقد  .فيه اال

نها موثوق فيها في وقت نشر 
 
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

ضرار الناتجة عن استخدام ه
 
و اال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
و محتوياته. يحق لا

 
راء الواردة في هذا التقرير ذا المنشور ا

آ
ـشركة بريميير تغيير اال

 دون إشعار مسبق. 

 
 
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

شكال. إن االستخدام تلقي المقصود ، يرجى إخطار بريالبحثي هو الم
 
ي شكل من اال

 
ي جزء با

 
ميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

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

 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
 غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

بحاث الذين يغطون الشيؤكد  
 
وراقهم المالية تم التعبير  محلل/محللو اال

 
و الشركات( وا

 
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

 
ركة )ا

 عنها بدقة. 
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