
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 0.97 % 0.61 10,950.24 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 9.14 % 0.79 2,439.57 50ا

ي جي اكس  
 
  % 38.93 % 0.22 2,980.35 70ا

ي جي اكس  
 
  % 27.47 % 0.40 3,948.68 100ا

  --  % 0.45 3,678.75 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

سيوط   ▪
 
ولى لالستثمار توضح مستجدات العمل بمشروع العز تاورز با

 
 ال

سمدة تقترح توزيع كوبون بـ  ▪
 
بو قير لال

 
رباح   1.2ا

 
   21-2020جنيه للمساهمين عن ا

 السويدي ومدكور تتقدمان للمنافسة على محطة محولت مونوريل زايد   ▪

 "سبيد ميديكال" المصرية تناقش الستحواذ على "برايم سبيد".. الخميس المقبل  ▪

سمال  ▪
 
حداهما برا  مليون جنيه  50القابضة الكويتية تؤسس شركـتي تمويل ا 

لكـترونية لـ  ▪ شيرة السياحية ال 
 
ضافة خدمة التا  74دولة جديدة ليصبح العدد  28ا 

 دولة 

ول طرح للصكوك السيادية خالل النصف الثاني من  ▪
 
 2021المالية: ا

مريكية كاملة على لقاح كورونا ▪
 
سعار النفط تواصل التعافي بعد موافقة ا

 
 ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 71 124 8 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 األولى لالستثمار توضح مستجدات العمل بمشروع العز تاورز بأسيوط  

(، عن مستجدات العمل  FIREأعلنت شركة االولي لالستثمار والتنمية العقارية )
وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أنها تقدمت    بمشروع العز تاورز بأسيوط.

لالستثمار لجنة فض منازعات  بطلب أمس للرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
عن نتائج أعمالها خالل   االستثمار الستصدار توصيات إلى المحاكم المختصة.

والتي أظهرت تحقيق صافي ربح    06/2021/ 30إلى    01/01/2021الفترة من  
جنيه    137،815جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ    2،475،160بلغ  

وكانت الشركة قد اعلنت   .30/06/2020إلى  01/01/2020خالل الفترة من 
في وقت سابق عن تعاقدها مع شركة كنوز القابضة لالستثمارات المالية وفًقا  

، بشان ضوابط  2021لسنة  515لقواعد القيد ببورصة النيل، وكذلك قرار رقم 
تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين الصادر من رئيس  

 يونيو الجاري.  23المصرية في  مجلس إدارة البورصة

جنيه للمساهمين عن أرباح   1.2أبو قير لألسمدة تقترح توزيع كوبون بـ 
2020-21   

(، ABUKاقترح مجلس إدارة شركة أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية )
وذلك بقيمة  2021-2020توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي 

وأضافت في بيان   جنيه للسهم. 1.2مليار جنيه بواقع كوبون بقيمة  1.5إجمالية 
وحول    للبورصة المصرية، أنه ال يوجد مقترح بخصوص التحويل لالحتياطيات.

 30/06/2021مؤشرات نتائج األعمال غير المدققة عن السنة المالية المنتهية فى  
قابل  جنيه، م 3،516،007،181للشركة قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 

جنيه خالل الفترة المقارنة من العام المالي   2،694،886،008صافي ربح بلغ 
حيث أظهرت مؤشرات الموازنة   . %30السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير 

، وكشفت عن استهداف إجمالي أرباح قبل  2022-2021التخطيطية لعام 
صرية، أن  وأضافت في بيان للبورصة الم مليار جنيه.  2.114الضرائب بلغ 

مليار جنيه، وإجمالي إرادات بلغت   6.438الموازنة تستهدف مبيعات بقيمة 
 مليار جنيه خالل العام المذكورة.  6.988

 السويدي ومدكور تتقدمان للمنافسة على محطة محوالت مونوريل زايد  

( ومدكور للمشروعات الهندسية  SWDYتقدمت شركتا السويدى إليكتريك ) 
خاصة بإنشاء محطة محوالت مونوريل زايد ذات الجهد  بالعروض المالية ال

كشفت   المتوسط، والتى طرحتها المصرية لنقل الكهرباء األسبوع الماضي.
مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن المحطة ستقوم بتوفير الطاقة  
الكهربائية الالزمة لمشروع مونوريل الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، 

فتح المظاريف المالية وإجراء الممارسة السعرية للشركتين فى مكتب  وسيتم 
كيلو فولت،   220وأشارت إلى أن المحطة ستكون بجهد  وزير الكهرباء.

أشهر على األكثر، وهى من النوع المعزول   10إلى  8ويستغرق تنفيذها من 
وضات  ومن المرتقب االنتهاء من المفا ، وتنفذ بنظام تسليم مفتاح.GISبالغاز 

السعرية الخاصة بالمحطة، وتوقيع العقود خالل سبتمبر المقبل خاصة أن هناك 
  أولوية للمشروع، ويسعى الوزير لضغط الوقت الخاص إلمداد الطاقة للمونوريل. 

كيلو   500وأشارت المصادر إلى أنه تمت زيادة سعات محطات المحوالت جهد 
ذات الجهد، إلى جانب    على  2014أضعاف عن وضع الشبكة عام    4فولت بنحو  

ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محوالت على باقى الجهود،  
فى سياق مختلف، من المقرر    سواء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

أن تقوم المصرية لنقل الكهرباء اليوم الثالثاء بفتح المظاريف المالية لممارسة  
يلو فولت، لربط محطة محوالت زايد  ك 66توريد وتركيب كابالت جهد 

شركات    8المطروحة بالشبكة القومية لخدمة مونوريل زايد، والتى يتنافس عليها  

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

  10.87   11.63  اسيك للتعدين

  10.00   25.09  مصر للفنادق

  10.00   2.53  المصرية للمنتجعات السياحية
  9.98   2.13  سبينالكس

  9.98   54.98  زهراء المعادي

 

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

 -9.93   40.00  السويس لتوطين التكنولوجياقناة 

 -9.68   2.24  العربية للمحابس 

القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق  

 المالية
 12.71   9.28- 

 -9.11   18.55  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري  

 العربي
 61.60   8.93- 

 

 قيمة التداولأسهم من حيث  5أكبر 
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  54.98   377,965,344  زهراء المعادي

  60.94   204,772,768  الرواد 

  2.53   83,064,416  المصرية للمنتجعات السياحية

  8.68   77,096,472  المجموعة المصرية العقارية 

  2.38   74,122,192  بلتون المالية القابضة

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  2.53   32,891,213  المصرية للمنتجعات السياحية

  2.38   31,592,886  بلتون المالية القابضة

  0.88   26,713,670  الصعيد العامة للمقاوالت 

  2.78   24,226,252  المنصورة للدواجن

  0.69   22,836,660  القابضةبورتو 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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143.2
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وتضم قائمة الشركات »المصرية   محلية وأجنبية بمكتب وزير الكهرباء.
الصينية«، و»إيجيتك السويدي«، و»الجيزة باور«، و»الكابالت الكهربائية« 

سعودية، و»الجيزة للكابالت«، و»كابالت مصر«،  المصرية، و»الرياض« ال
وبلغ   والسويدي«.  – وإنيرجيا للكابالت  – إضافة إلى تحالف »إنيرجيا تليكوم 

ألف ميجاوات بنهاية   60إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية للكهرباء نحو 
ويصل إجمالى   .2015ألف ميجاوات فى  35يناير الماضى، مقارنة مع نحو 

مليوًنا على مختلف الجهود    37شتركين على الشبكة القومية للكهرباء لنحو  عدد الم
 .2021مليوًنا بنهاية  38المنخفض والمتوسط والفائق، متوقع وصولهم إلى 

إلى   01/01/2021أعلنت السويدي إليكتريك عن نتائج أعمالها خالل الفترة من  
، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 30/06/2021

جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  1،589،594،339
  .30/06/2020إلى  01/01/2020جنيه خالل الفترة من  914،243،347

وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح غير مجمع عن الفترة من  
جنيه، نظير   55،971،109، قدر بنحو 30/06/2021إلى  01/01/2021

، خالل الفترة المقارنة من العام المالي  جنيه  2،151،586،482صافي ربح بلغ  
السابق.جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي  

 الشركة األم. 

"سبيد ميديكال" المصرية تناقش االستحواذ على "برايم سبيد".. الخميس  
 المقبل 

قالت شركة سبيد ميديكال، إنه تقرر دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد يوم الخميس  
، اليوم الثالثاء، أن مجلس  وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر المقبل.

اإلدارة سيناقش اتخاذ قراره النهائي بشأن االستحواذ على شركة برايم سبيد 
مليون   108.07يشار إلى أن سبيد ميديكال، حققت أرباحاً بلغت    للرعاية الصحية.

 21.24جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت  
وارتفعت إيرادات الشركة إلى    . 2020باحاً في الفترة المقارنة من  مليون جنيه أر

مليون   59.1مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها  175.06
وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت   .2020جنيه في النصف المقارن من 

اري، مقابل  مليون جنيه في النصف األول من العام الج 108.07أرباح الشركة 
 مليون جنيه أرباحاً في النصف المقارن من العام الماضي.  21.2

مليون  50القابضة الكويتية تؤسس شركتي تمويل إحداهما برأسمال 
 جنيه

أعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية عن شروعها في اجراءات تأسيس  
  50الصغر برأسمال  شركتين جديدتين، إحداهما متخصصة فى التمويل منتاهى  

وقالت القابضة الكويتية فى إفصاح   مليون جنيه وذلك تأكيدا لما نشرته المال. 
مرسل للبورصة المصرية، الثالثاء، إن شركة التمويل متناهى الصغر تحمل  

كما   اسم )بدايتى( وجاري الحصول على ترخيصها من هيئة الرقابة المالية.
مالية للحصول على موافقتها المبدئية تقدمت الشركة بطلب موازى للرقابة ال

وعلمت   لتأسيس شركة أخرى فى مجال التمويل االستهالكى )لم تسمها بعد(. 
المال من مصادر، أن الرقابة المالية فى مرحلة فحص دراسة الجدوى المقدمة  
من الشركة تمهيداً للحصول على الترخيص المبدئى لمزاولة النشاط، الذى ربما  

ويضم سوق التمويل متناهى الصغر فى   ونصف تقريًبا.يستغرق نحو شهر 
مصر عدًدا محدوًدا من الشركات أبرزها: »تنمية، وريفى، وتساهيل، أمان، 
  وسنده، وتمويلى، واألولى، وفيتاس، وتمكين وكاش للتمويل متناهى الصغر«. 

فرصة عمل جديدة   3000وتتوقع الشركة أن توفر هاتين الشركتين حوالى 
كما تخطط لزيادة   ة وغير مباشرة خالل السنوات األربع القادمة. بصورة مباشر

نشاطها فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية ، كما تدرس فى الوقت الحالى  
وفسرت    عدد من الفرص االستثمارية فى قطاع الطاقة بأفريقيا والشرق األوسط.

برغبتها فى   المصادر،اقتحام الشركة لمجال الخدمات المالية غير المصرفية
تحقيق التكامل بين األنشطة المختلفة، خاصة قطاع التأمين التى دخلت فيه بقوة  
مؤخًرا باستحوذها على حصة أغلبية فى »الدلتا للتأمين«، وحصة مؤثرة فى  

وفى سياق متصل، قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي  »المهندس للتأمين«.
ركته تستهدف زيادة حصتها مجدًدا في  للشركة القابضة المصرية الكويتية، أن ش

  في الوقت الحالي.  %55مقابل  %64 -63اإلسكندرية لألسمدة للوصول إلى 
مارس الماضى عن رفع حصتها فى اإلسكندرية   24وأفصحت الشركة فى 

مليون   50عبر شراء حزمة أسهم بقيمة  %55.4إلى  %45.5لألسمدة من 
 دوالر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

دولة جديدة ليصبح العدد   28إضافة خدمة التأشيرة السياحية اإللكترونية لـ 
 دولة   74

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية  
والدكتور  للسياحة واآلثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة واآلثار،  

محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،  
والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبة، وزير  
الطيران المدني، واللواء عبد الخالق عبد الحميد، مدير المتاحف العسكرية،  

ة لقطاع السياحة واآلثار، وأحمد  واللواء أيمن شاكر، مساعد وزير الداخلي 
ووجه رئيس    الوصيف، رئيس إتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

الوزراء خالل االجتماع باستحداث برنامج تحفيز طيران داخلي يربط بين المدن  
الساحلية بمحافظات الصعيد ووادي النيل، لتقديم منتج متكامل يضم الشواطئ  

القيمة التنافسية للمنتج المصري، وذلك باإلشتراك بين وزارتي  واآلثار، لزيادة 
السياحة واآلثار، والطيران المدني، واالتحاد المصري للغرف السياحية، الفتاً  
إلى حرص الدولة على دفع القطاع السياحي بما يساهم في تعظيم العوائد من  

وخالل االجتماع    خالل الترويج للمقاصد المصرية لزيادة حركة السياحة الوافدة.
أشار الدكتور خالد العناني إلى جانب من جهود الوزارة لدفع حركة السياحة، من  
بينها الحمالت التسويقية للترويج للمقاصد السياحية المصرية وجذب الزوار من  
مختلف األسواق العالمية والعربية، وعلى رأسها حملة "مصر في عيون سفراء  

فيلماً قصيراً نشرها السفراء   20نت أكثر من االتحاد األوروبي"، التي تضم
للترويج لألماكن السياحية واألثرية المصرية على مواقع التواصل اإلجتماعي، 
من بينهم سفراء ألمانيا، والتشيك، وفرنسا، واليونان، والدنمارك، وبلجيكا، 
وبلغاريا، باإلضافة إلى التعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع االستراتيجية  

لترويجية للسياحة المصرية، كما تطرق الوزير إلى جهود التحول الرقمي في  ا
  28هذا القطاع الحيوي، وأبرزها إضافة خدمة التأشيرة السياحية اإللكترونية لـ 

، وإطالق تطبيق إلكتروني لقياس مستوى رضاء  74دولة جديدة ليصبح العدد 
اآلثار إلى خارطة  وأشار وزير السياحة و السائحين بالمطارات المصرية. 

الفعاليات المستقبلية التي ستحتضنها مصر خالل الفترة المقبلة، وتلك التي ستشهد  
مشاركة مصرية في معارض ومؤتمرات في الخارج، بهدف التنسيق بين الجهات  
لضمان التنظيم والتجهيز على النحو األمثل، كما عرض الوزير موقف سير  

ثرية التي تم افتتاحها، واألخرى الجاري  العمل في المشروعات السياحية واأل
العمل بها، وتصورات تطوير عدد من المقاصد السياحية واألثرية، لتعزيز 

 استثمارها في المجال السياحي على نحو يحقق العائد اإلقتصادي المرجو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2021المالية: أول طرح للصكوك السيادية خالل النصف الثاني من 

تستعد مصر إلصدار أول طرح من الصكوك السيادية خالل النصف الثانى من العام 

المالى الحالى؛ بما يسهم فى توفير التمويل الالزم للمشروعات االستثمارية, المدرجة  

بخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات  

توقيت وحجم الطرح يتم   ت وزير المالية دكتور محمد معيط.التنموية, وفقا لتأكيدا

وأشار معيط في بيان اليوم,  أشهر 3تحديده الحقا وإصدار الالئحة التنفيذية خالل 

إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده الحقًا, وأنه سيتم العمل على إصدار  

لهيئة العامة للرقابة المالية, أشهر بالتعاون مع ا 3الالئحة التنفيذية للقانون, خالل 

واألزهر الشريف؛ وذلك إلضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع 

مبادئ الشريعة اإلسالمية, على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من  

المستثمرين المصريين واألجانب الراغبين باالستثمار وفقًا للشريعة اإلسالمية  

أشار الوزير إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على   المحلية واألجنبية.بالعملتين 

سندات الخزانة سوف تسرى أيًضا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول 

عليها, بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة األوراق المالية, 

تم قيد الصكوك المصدرة باألسواق  ويتم حفظها بشركة اإليداع والحفظ المركزى, وي 

الدولية الصادرة بالعمالت األجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة 

لإلصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية لالقتصاد  

المصرى وخفض تكلفة تمويل االستثمارات, خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا  

أوضح الوزير أنه فور موافقة مجلس    توافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.للصيغ الم

الوزراء على إصدار الالئحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل »لجنة للرقابة«  

تتألف من خبراء االقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء األزهر الشريف وتكون  

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة    .معنية بإيجاز اإلصدارات فنيًا وشرعيًا

إلدارة وتنفيذ عملية »تصكيك« الصكوك السيادية الحكومية, على أن يتم اإلصدار 

طبقًا ألي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية التي تقرها لجنة الرقابة  

ها, وتداولها المنصوص عليها بالقانون, وعلى أساس عقد اإلصدار, ويخضع إصدار

  واستردادها للضوابط والقواعد واإلجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

أكد أن إصدار الصكوك يكون على أساس األصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية  

خاصة, وذلك عن طريق بيع حق االنتفاع بهذه األصول دون حق الرقبة, أو عن 

آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ  طريق تأجيرها, أو بأي طريق 

  الشريعة اإلسالمية, على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد األصو 

الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة »ملكية خاصة« التي تصدر على أساسها الصكوك,  

أساسها  بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق االنتفاع بتلك األصول التي تصدر على

أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى   الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون, 

وتكون اسمية, ومتساوية القيمة, وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعمالت 

  امة أو خاصة بالسوق المحلي أو باألسواق الدولية. األجنبية عن طريق طروحات ع

قال الوزير, إن الحد األقصى لمدة تقرير حق االنتفاع باألصول التي تصدر على 

أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثالثين عاًما التزاًما بأحكام الدستور, ويجوز إعادة  

تخاذ إجراءات  تأجير هذه األصول للجهة المصدرة, مؤكًدا أنه يحظر الحجز أو ا

تنفيذية على األصول التي تصدر على أساسها الصكوك, مع بطالن أي إجراء أو  

 تصرف مخالف لذلك, وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 أسعار النفط تواصل التعافي بعد موافقة أمريكية كاملة على لقاح كورونا  

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثالثاء بعدما منحت إدارة األغذية والعقاقير األمريكية 
موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، مما 

على الوقود إثر زيادة محتملة لمعدالت  عزز آمال المستثمرين بطلب أعلى 
وزادت العقود اآلجلة لمزيج   التطعيم في الواليات المتحدة، وفق ما ذكرته حابي. 

دوالر للبرميل بحلول   69.21بالمئة، إلى  0.7سنتا، ما يعادل  46برنت الخام 
بتوقيت جرينتش، وكسب خام غرب تكساس الوسيط األمريكي  0648الساعة 

وقفز الخامان القياسيان أكثر   دوالر.  65.98بالمئة إلى    0.5ازي  سنتا ما يو  34
من خمسة بالمئة يوم االثنين، بدعم من هبوط الدوالر بعدما ُمني بأكبر خسارة  

وأصدرت إدارة األغذية    أسبوعية فيما يزيد عن تسعة أشهر في األسبوع الماضي. 
م الطارئ في ديسمبر، والعقاقير األمريكية، التي منحت اللقاح موافقة لالستخدا

عاما أو أكثر باللقاح الذي   16موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 
كما عزز األسعار ترجيح استطالع مبدئي لرويترز قبل   يؤخذ على جرعتين.

صدور بيانات عن القطاع، هبوط مخزونات الخام والبنزين في الواليات المتحدة  
  توقع ان تكون مخزونات نواتج التقطير قد ارتفعت. في األسبوع الماضي بينما ي 

وانتعش استهالك شركات التكرير الهندية من الخام في يوليو ألعلى مستوى في  
 ثالثة أشهر مع تعافي الطلب على الوقود مما دعم أسعار النفط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 )%(التغير  القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,486.23 0.15% أمريكا 

 NASDAQ 15,019.80 0.52% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 27,724.80 -0.03% اليابان
 %0.41- 1,795.25 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.18- 70.92 البرميل  )دوالر(خام برنت 
 %0.30- 67.34 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,141.00 0.71% السعودية
 DFMGI 2,897.00 -0.24% دبي

 ADI 7,670.00 -0.15% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,709.11 0.08% الكويت 

 BSEX 1,650.60 0.18% البحرين
 GENERAL 11,153.00 -0.12% قطر 

 MASI 12,706.00 -0.06% المغرب 
 TUN20 7,312.00 0.14% تونس

 



 

 

 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. %20.2- 3.55 حيادي 5،753.80 4.45 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %24.9 17.98 شراء  7،823.02 14.40 شركة حديد عز 

 1.8 1.9 23.5 37.0 %26.8- 11.34 بيع 483.48 15.49 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.7 10.0 17.8 40.5 %17.9 2.77 شراء  2،514.30 2.35 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.8 5.9 %43.9 12.03 شراء  5،560.30 8.36 النساجون الشرقيون

 0.9 1.1 5.8 7.0 %31.8 99.53 شراء  17،298.35 75.50 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.9 3.5 7.6 8.9 %25.8 23.78 شراء  23،862.07 18.91 لالسمدة والكيماويات *أبو قير 

 0.7 0.8 5.6 8.2 %20.9 17.22 شراء  1،036.20 14.24 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 2/9/2021                                              1/9/2021 سهم مجاني لكل سهم اصلي 0.090 األسكندرية للخدمات الطبية  

 

 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
 بنظام التصويت االلكتروني عادية الوادي العالمية لالستثمار و التنمية 26/8/2021

27/8/2021 
االخوة المتضامنين لالستثمار 

 العقاري 
 المعادي  -شارع النصر  -ب ميدان الجزائر  19بالمقر الكائن في النموذج  عادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 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

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 46.99 1.27  20.63-  1,294,152   60,505,984   51.74   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.24 -0.31  10.36-  1,647,880   26,923,458   25.99   9.97  9.28% فوري

 EAST 11.35 -0.44  13.36-  699,148   7,961,862   15.39   9.97  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.14 1.42  22.94   2,713,637   3,112,234   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.91 -0.94  8.65-  193,614   3,688,657   24.24   15.85  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 11.60 0.52  3.33-  1,131,400   13,118,448   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 6.88 -0.58  5.85   202,219   1,394,601   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.50 -1.16  12.46-  2,941,809   24,970,498   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.30 -0.92  7.33-  6,200,496   26,662,366   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.24 7.07  15.87-  5,436,828   22,594,998   7.99   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.60 1.32  21.67   520,245   7,552,503   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 2.92 -1.68  19.87-  15,604,753   45,573,416   4.49   2.88  1.70% 

 CIEB 26.05 0.15  10.33-  774,659   20,200,294   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 75.50 0.12  28.40   19,019   1,434,499   82.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.37 -2.26  12.35   2,180,755   22,792,080   13.10   6.84  1.72% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.70 4.53  10.88-  1,242,621   15,416,976   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.36 0.60  22.94   3,907,767   32,808,258   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.35 3.52  44.08   19,574,246   45,502,440   9.92   1.21  0.80% سبيد ميديكال

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 4.93 1.65  18.91-  1,385,679   6,877,304   7.59   4.29  0.97% 

 PHDC 1.80 0.95  30.04   3,030,084   5,448,942   1.96   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.24 6.50  31.66   8,660,230   44,365,856   6.10   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.44 0.00  9.90   6,311,771   21,319,156   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.40 -0.35  35.08   1,408,014   20,420,692   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.23 -0.32  14.22-  4,110,496   5,087,258   1.78   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.55 0.00  19.61   768,641   5,818,836   10.40   5.65  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 3.93 -0.25  19.09   626,184   2,466,703   4.24   2.39  0.83% اوتوجى بى 

 ORHD 4.91 -2.77  1.66   2,347,210   11,618,973   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.73 -0.73  295.65   618,376   1,682,492   3.77   0.54  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.87 1.41  24.47-  2,891,933   8,299,428   4.21   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.35 9.81  66.08   28,309,345   65,040,356   23.80   2.15  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرالمعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى 
أ
و بيع اال

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

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

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

 
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

 دون إشعار مسبق. 

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

شكا 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

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

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. غير المصرح به لهذا التقرير ال
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 بحثي ا

وراق
أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 
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