
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 2.48 % 0.11- 11,113.74 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 10.93 % 0.33 2,479.57 50ا

ي جي اكس  
 
  % 37.82 % 0.13 2,956.44 70ا

ي جي اكس  
 
  % 27.95 % 0.23 3,963.81 100ا

  --  % 2.26 3,804.71 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

تمام االستحواذ على  ▪  من غلف كستومر  %85راية لخدمات االتصاالت بصدد ا 

  2021مليون جنيه خسائر خالل يوليو   3.7مطاحن جنوب القاهرة تتكبد  ▪

رباح مستشفي كليوباترا خالل  91% ▪
 
شهر   6ارتفاًعا في ا

 
 ا

سالمي بنهاية يونيو  1.14 ▪ رباح فيصل اال 
 
   2021مليار جنيه ا

وراسكوم كونستراكشون خالل  37% ▪
 
رباح ا

 
شهر   6نمًوا في ا

 
 ا

جمالي لقناة السويس لـ ▪ مليار جنيه  99,3استهداف زيادة الناتج المحلي اال 
   2022/ 21بـ

مليار جنيه استثمارات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في عام  60 ▪
21 /2022   

 مليار دوالر عجز تجارة الخدمات في الصين في يوليو  6.7 ▪

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 85 110 6 

  

 انواع المستثمرين  
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 شركة بريميير -إدارة البحوث  –الصباحي التقرير 

30/08/2021 



 

 

 

 أخبارالشركات المقيدة 

 من غلف كستومر  %85راية لخدمات االتصاالت بصدد إتمام االستحواذ على 

(، على  RACCاالتصاالت )وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز  
ألف سهم من أسهم شركة غلف كستومر    335.83البدء في إتمام االستحواذ على  

وأضافت في بيان للبورصة   من رأسمالها.  % 85اكسبيرينس والتي تمثل 
المصرية، إن شركة غلف تعمل في مجال خدمات مراكز االتصاالت بإجمالي  

واعتمد التوقيع على عقد   والر. مليون د 14.32تقييم للشركة المستهدفة يبلغ 
شراء األسهم الخاص بالصفقة وكافة العقود ذات الصلة ويشمل ذلك دون حصر  
اتفاقية الحساب الوسيط، ووافق المجلس على التقرير النهائي للمستشار المالي  
المستقل المعد من قبل شركة سوليد كابيتال لالستشارات المالية عن األوراق  

التقييم العادل للسهم الواحد من أسهم شركة غلف، والمتضمن المالية، والمتضمن  
عن نتائج   ملون دوالر.  15.68أيًضا تقييم إجمالي قيمة الشركة المستهدفة بمبلغ  

والتي أظهرت   30/06/2021إلى  2021/ 01/01أعمالها خالل الفترة من 
جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي   9،111،268تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 

إلى   01/01/2020جنيه خالل الفترة من 20،208،300ح بلغ رب 
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي خسائر غير مجمع عن  .30/06/2020

جنيه،   11،187،800، قدر بنحو  30/06/2021إلى    01/01/2021الفترة من  
جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام المالي    48،433،762نظير صافي ربح بلغ  

جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي    السابق.
راية لخدمات مراكز االتصاالت هي شركة عامة مدرجة في   الشركة األم. 

، تعمل في قطاع البرمجيات والخدمات مع  2015البورصة المصرية منذ فبراير  
يقع مقر  خارجية. التركيز على معالجة البيانات وخدمات االستعانة بمصادر 

شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت في القاهرة، وقد تم تأسيسها في فبراير  
2001. 

   2021مليون جنيه خسائر خالل يوليو  3.7مطاحن جنوب القاهرة تتكبد 

(،  SCFMأعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة )
، والتي  2021أنشطة الشركة خالل يوليونتائج  28/08/2021المنعقد بتاريخ 

مليون جنيه خالل شهر يوليو الماضي،    3.748أظهرت تكبد صافي خسائر بلغت  
ألف جنيه خسائر خالل نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيان  575مقابل 

تائج أعمال الشركة غير المدققة عن الفترة المنتهية في   البورصة المصرية. 
مليون   54.217أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت ، والتي 30/06/2021

مليون جنيه عن نفس الفترة من العام   34.366جنيه مقابل صافي خسارة بلغت 
أعلنت الشركة   السابق، وذلك في بيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية. 

، والتي أظهرت عن تكبد عجز قدره  2021عن نتائج األعمال خالل شهر مايو 
مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من   3.177جنيه مقابل عجز مليون  3.479

تعمل الشركة    العام المالي السابق للفترة المذكورة، وفًقا لبيان البورصة المصرية. 
في تصنيع وتجارة واستيـراد وتصديـر وتخـزين وتبخيـر وصيانة وتعبئـة ونقـل  

  - العجـائن  - المكرونـة  - المخبوزات  - وتوزيــع الحبـوب ومنتجاتهـا وبدائلهـا 
والتبريـــد  الثلـ - الخمائر -األعالف ومكوناتها  -المواد الغذائيـة بصفة عامة 

المعــدات الرأسمالية وقطع الغيار   - مستلزمــات التعبئـة والتغليـف  - والتجميد 
مخلفات   - مستلزمات التشغيل واإلنتاج  - الالزمة أو المتصلة بهذه األغراض 

نتاج وأيـة أنشطة مكملـة أو ملحقـة تكفل استغالل الطاقة المتاحة،  التشغيل واإل
وذلك كله لحسابها أو لحساب الغير بمعرفتها أو بمعرفة الغير فى جمهورية مصر  

 العربية أو خارجها. 

 

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

  10.00   47.97  االلومنيوم العربية

  9.99   40.64  اكرو مصر

  9.99   152.00  االسكندرية لالدوية
  9.99   22.69  لاللومنيوممصر 

  9.98   29.76  بيراميزا 

 

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

 -9.95   18.38  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 

 -9.83   2.66  المنصورة للدواجن

 -8.78   6.75  المتحدة لالسكان 

 -8.35   7.90  لالستثمارات الماليةاالسكندرية الوطنية 

 -7.61   8.01  المجموعة المصرية العقارية 

 

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

  53.89   163,888,672  زهراء المعادي

  8.01   141,196,528  المجموعة المصرية العقارية 

  18.88   82,247,432  الشمس لالسكان 

  2.62   79,059,128  المصرية للمنتجعات السياحية

  5.77   69,099,168  مصر الجديدة لالسكان

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.45   33,774,579  الكابالت الكهربائية المصرية 

  2.62   30,255,781  السياحيةالمصرية للمنتجعات  

  0.24   29,194,470  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.23   21,505,626  سبيد ميديكال

  8.01   17,248,265  المجموعة المصرية العقارية 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 أشهر   6ارتفاًعا في أرباح مستشفي كليوباترا خالل  91%

نتائج أعمالها خالل الفترة من  (، عن CLHOأعلنت شركة مستشفي كليوباترا )
والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ   30/06/2021إلى    01/01/2021

 100،604،201جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  191،883،619
وفي السياق ذاته   .30/06/2020إلى  01/01/2020جنيه خالل الفترة من 

إلى   01/01/2021حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة من 
جنيه، نظير صافي ربح بلغ   147،522،520، قدر بنحو 30/06/2021

جدير بالذكر    جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق.  88،418،569
كانت   يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم.

إلى  01/01/2021لفترة من الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها خالل ا
 101،308،913، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 31/03/2021

جنيه خالل الفترة من    82،086،403جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح    .31/03/2020إلى    01/01/2020

، قدر بنحو  31/03/2021إلى  01/01/2021غير مجمع عن الفترة من 
جنيه، خالل   58،740،4612جنيه، نظير صافي ربح بلغ   74،559،781

جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو   الفترة المقارنة من العام المالي السابق. 
تعد المجموعة أكبر مجموعة   خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 

تقديم باقة واسعة من خدمات  للمستشفيات الخاصة في مصر وتتخصص في 
الرعاية الصحية العامة والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر ستة مستشفيات  
رئيسية فى القاهرة الكبرى وهى مستشفي كليوباترا ومستشفي القاهرة التخصصي  
 ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق ومستشفى كوينز ومستشفى الكاتب. 

   2021سالمي بنهاية يونيو  مليار جنيه أرباح فيصل ال  1.14

(، عن نتائج أعمالها خالل الفترة  FAITأعلن بنك فيصل االسالمي المصري )
والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع    30/06/2021إلى    01/01/2021من  
مليون   854.074مليار جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ    1.149بلغ  

جدير بالذكر يتم   .30/06/2020إلى  01/01/2020جنيه خالل الفترة من 
حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مساهمي البنك.وعن نتائج 

والتي أظهرت تحقيق    30/06/2021إلى    01/01/2021أعماله خالل الفترة من  
مليار جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ   1.015صافي ربح مستقل بلغ  

 .2020/ 30/06إلى  01/01/2020ترة من مليون جنيه خالل الف 791.639
، قال البنك في بيان  2021عن مؤشرات نتائج األعمال في نهاية يونيو من عام 

للبورصة للمصرية، بأن نتائج األعمال بنهاية مايو، أظهرت تحقيق حجم أعمال  
مليار جنيه للفترة المقارنة في   110.558مليار جنيه مقابل  124.576بقيمة 
، وبلغت إجمالي أصول بنك فيصل  %12.7نسبة زيادة بلغت ، ب 2020يونيو 

مليار جنيه، مقارنة بحجم أصول بلغ   122.905بنهاية يونيو الماضي مبلغ 
بنك فيصل   .%15مليار جنيه خالل الفترة المقارنة بمعدل تغير  106.887

اإلسالمى المصرى هو أول بنك إسالمى مصرى حيث افتتح أبوابه للعمل رسمياً  
م، وبالرغم من أن هذا التاريخ ُيمثل استهالل  1979/7/5ل عمالؤه فى واستقب 

لسنة   48رقم ن النشاط، وتمت الموافقة على تأسيس البنك، وصدر بذلك القانو
الذي أقره مجلس الشعب المصري في حينه، ليبدأ البنك كمؤسسة اقتصادية    1977

ول هو الموارد الذاتية  واجتماعية، يستقى البنك موارده من مصدرْين أساسْيين، األ
 شامالً رأس المال المدفوع واالحتياطيات والمخصصات. 

 أشهر  6نمًوا في أرباح أوراسكوم كونستراكشون خالل  37%

(، عن نتائج أعمالها خالل  ORASأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون )
والتي أظهرت تحقيق صافي ربح    30/06/2021إلى    01/01/2021الفترة من  

 34.8مليون دوالر مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  47.7مجمع بلغ 
كانت   .30/06/2020إلى  01/01/2020ل الفترة من مليون دوالر خال

، 2021/ 31/03الشركة قد أعلنت عن نتائج األعمال عن الفترة المنتهية في 
مليون دوالر مقابل صافي   15.6والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 

مليون دوالر عن نفس الفترة من العام السابق، حسبما   17.3ربح مجمع بلغ 
كما أظهرت النتائج تحقيق    ركة المرسل إلى البورصة المصرية. أوضح بيان الش

مليون دوالر مقابل صافي خسارة بلغت   4.976صافي خسارة مستقلة بلغت 
جدير بالذكر يتم حساب    مليون دوالر عن نفس الفترة من العام السابق.   1.993

سكوم  تعتبر أورا صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 
لإلنشاءات شركة مصرية تعد من أكبر شركات المقاوالت في الشرق األوسط.  

تحت اسم أوراسكوم للمقاوالت العامة   1976يرجع تأسيس الشركة إلى سنة 
والتجارة )وقد كان مؤسس الشركة أنسي ساويرس انطلق في قطاع المقاوالت  

كانت الشركة    (،1961منذ الخمسينات من خالل شركة أخرى وقع تأميمها سنة  
تملك وحدة مختصة في قطاع صناعة األسمنت، ولها وحدات إنتاجية في عدة  

 2007دول أهمها مصر، الجزائر، تركيا، إسبانيا... قامت ببيعها في ديسمبر 
 مليار دوالر.  12.81لصالح الفارج الفرنسية في صفقة بلغت 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

مليار جنيه   99,3استهداف زيادة الناتج المحلي الجمالي لقناة السويس لـ
   21/2022بـ

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة  
، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى  21/2022العام المالي الحالي 
(، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية  21/2022 - 18/2019للتنمية المستدامة )

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة   لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
التخطيط والتنمية االقتصادية أن قناة السويس ُتعد شرياًنا رئيًسا لحركة التجارة  

من إجمالي حركة التجارة    %10العالمية المنقولة بحًرا، حيث يعبر من خاللها نحو  
 %100من إجمالي حركة البضائع المحواة عالمًيا، و %25المية، وما ُيناهز الع

من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحًرا بين آسيا وأوروبا، باإلضافة إلى كونها  
من أهم حلقات سالسل اإلمداد العالمية نظًرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة 

عيد، والبحر األحمر عند السويس،  مالحية تربط بين البحر المتوسط عند بورس
وأضافت السعيد أن    وما توفره القناة من خدمات مالحية للسفن والناقالت العابرة. 

القناة تتميز بارتفاع قدرتها االستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب  
من أسطول سفن   % 93من األسطول العالمي لسفن الحاويات، ونحو  100%

من ناقالت البترول ومشتقاته. وعلى صعيد االقتصاد    %62ونحو  الصب الجاف،  
الوطني، ُيعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد األجنبي، حيث  

وأشارت   مليار دوالر.  5.84يحقق في الوقت الحاضر إيراداً سنوياً في حدود 
ي اإلجمالي لقناة  تستهدف زيادة الناتج المحل 21/2022السعيد إلى أن خطة عام 

مليار جنيه عام   93،9ليرتفع الناتج من  %5،6السويس باألسعار الثابتة بنسبة 
مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل   99،3إلى  20/2021

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية  .18/2019وقوع جائحة كورونا عام 
قتصادية لقناة السويس، من المستهدف تنمية  االقتصادية أنه لتعظيم العوائد اال 

المنطقة االقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية  
لتكون مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، وعنصراً داعماً لجهود تعزيز التنافسية  

رتكز  الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات المالحية العالمية. ولذا، ي 
المنظور الشامل لتطوير منطقة القناة على تبني مشروعات تنموية ُمستحدثة من  
شأنها إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها إلى قطب من  
أقطاب النمو، فالمنطقة االقتصادية تغير وظيفة القناة من مجرد ممر مائي إلى  

ر، ويتم من خالل مستودعاتها منطقة تنموية تضم مناطق ترانزيت وإعادة تصدي 
ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حموالت الناقالت الكبيرة  
العابرة للقناة، وإدخال عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع خفيفة عليها ترفع من قيمتها 
المضافة، ثم ُيعاد شحنها في مركبات أصغر حجماً إلى مراكز االستهالك أو  

ي، كما تضم المنطقة مصانع لشركات عالمية تستهدف تصدير  االستخدام النهائ 
وأشار التقرير إلى أن   إنتاجها لألسواق الخارجية، وبخاصة للقارة األفريقية.

استراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين أولهما تسريع وتيرة  
قتصادية  التحول الرقمي لربط كافة الجهات المعنية باالستثمار في المنطقة اال 

إلكترونياً بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خالل منظومة رقمية  
متكاملة، األمر الذي يتطلب إنشاء موقع إلكتروني لكل منطقة فرعية من المناطق  

إلكترونياً لتيسير عمل الشركات   االقتصادية لقناة السويس، وتقديم مختلف الخدما
ماتها واالمتيازات المقدمة، ومع مواصلة  وتوفير المعلومات عن المنطقة وخد

تقديم الحوافز والتيسيرات للشركات المالحية، أما المحور الثاني فيتمثل في  
التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية ُمتخصصة من خالل ِحزم  
التسهيالت والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز والنفاذ  

لسنة   72ق واإلعفاءات الجمركية، ومزايا قانون االستثمار الجديد رقم لألسوا
، ولوائح المنطقة االقتصادية المتمثلة في الحوافز الضريبية واإلعفاء من  2017

من ضريبة أرباح الشركات، فضالً عن التعديالت   %50ضريبة القيمة المضافة، و
 تعامل مع السوق المحلي. الجديدة في الالئحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة لل

مليار جنيه استثمارات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في عام   60

21/2022   

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ُمستهدفات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

متوسطة المدى , وهو العام الرابع من الخطة  21/2022المعلومات بخطة العام المالي الحالي  

وأكدت   (, حسبما نشرت صفحة مجلس الوزراء.21/2022ــ    18/2019للتنمية المستدامة )

الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية 

جاز في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات, ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلى اإلن

والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كافة األصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا 

القطاع إحدى ركائزها األساسية. وتدعم استراتيجية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تحقيق 

في بناء مصر الرقمية, من خالل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا   2030أهداف رؤية مصر  

ومات واالتصاالت, وتعزيز الشمول الرقمي والمالي, ودعم بناء القدرات, وتشجيع المعل

وأضافت السعيد أن المستهدفات الكمية للقطاع في المدى   االبتكار, وضمان األمن المعلوماتي.

, وهي رفع مساهمة القطاع 2025المتوسط تتمثل في تحقيق ثالثة أهداف رئيسة بحلول عام 

, إلى 20/2021متوقع عام    %2,6مقابل ُمستهدف    %5جمالي ليصل إلى  في الناتج المحلي اإل

مليار دوالر   6جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى  

مليار دوالر, فضالً عن زيادة نصيب  3,5وقدره  21/2022مقابل المستهدف لعام الخطة 

مقابل نسبتها الحالية التي ال تتجاوز   %5السلعية إلى  الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات  

, مشيرة إلى أن استثمارات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في عام 2,5%

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية  مليار جنيه. 60تُقدر بنحو  21/2022

ا المعلومات تتمثل في أن لقطاع االتصاالت وتكنولوجي 21/2022أن مستهدفات خطة عام 

يأتي قطاع االتصاالت في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع 

, وقد أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ 21/2022خالل عام  %16ليتجاوز 

ة األهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع, حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوق  2020مطلع عام  

على الوسائل التكنولوجية في االتصاالت واالعتماد على شبكات االنترنت في ضوء 

اإلجراءات االحترازية الداعية للتباعد االجتماعي, وكذا إجراء كافة المعامالت المالية 

والمصرفية عن طريق الخدمة اآللية, األمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن 

ليم المدرسي, وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي, فضالً عن بُعد كبديل للتع

انتعاش التجارة اإلليكترونية والخدمات المصرفية والحكومة اإللكترونية في إطار الشمول 

باألسعار %20,4وتأسيًسا على ما تقدم, من المتوقع أن يزداد انتاج القطاع بنسبة  المالي.

, كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات %20,5ناتج القطاع بنسبة الجارية, وكذلك زيادة 

األداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة, سواء في مجال تطوير نظم االتصاالت وبنيتها 

األساسية, أو تعميق الصناعة المحلية, أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات اإلليكترونية 

وكذلك أنه من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع في  .وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب

في عام الخطة, وأن تظل مساهمة القطاع في  %2,6الناتج المحلي اإلجمالي تصاعدها لتبلغ 

وفي مجال التعليم والتدريب  في عام الخطة. %11,5النمو االقتصادي مرتفعة في حدود 

ألف شاب  100اصلة تدريب نحو وتنمية القدرات والمهارات البشرية, من المستهدف مو

وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها, وبخاصة في ظل الثورة الصناعية 

الرابعة, وكذا التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي, ومنها زيادة 

انب متابعة تنفيذ مليار دوالر في عام الخطة, إلى ج 3,5الصادرات االليكترونية إلى نحو 

  2020المرحلة الثانية من خطة تطوير االنترنت, والتي بدأت في النصف الثاني من عام 

مليون جنيه, عالوة على المساهمة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة   300بتكلفة  

ة إدارة أمالك الدولة لبناء قاعدة بيانات, وتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظوم

التراخيص العقارية من خالل بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية 

المعلوماتية, فضالً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة 

ووزارتي العدل والداخلية, باإلضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة 

وتتمثل أهم البرامج اإلنمائية   علوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة.مصر الم

في برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي, وبرنامج  21/2022المستهدفة بالقطاع لخطة عام 

تنمية المهارات التكنولوجية, وبرنامج تطوير البنية التحتية لالتصاالت, وبرنامج تصميم 

 كترونيات, وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع اإلليكتروني.وتصنيع اإللي



 

 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 مليار دوالر عجز تجارة الخدمات في الصين في يوليو   6.7

مليار دوالر عجز تجارة الخدمات في الصين أظهرت بيانات من الهيئة   6.7
تجارة الخدمات الخارجية في الصين  الوطنية للنقد األجنبي الصينية أن العجز في  

وبلغ الدخل من    استمر خالل شهر يوليو، وفق ما نشرته سي ان بي سي العربية. 
  34.5مليار دوالر في الشهر الماضي، بينما بلغ اإلنفاق  27.8تجارة الخدمات 

  6.2واتسع العجز من  مليار دوالر.  6.7مليار دوالر، مما أدى إلى عجز قدره 
وعلى عكس تجارة البضائع، تشير تجارة الخدمات    ي الشهر السابق. مليار دوالر ف

إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة واالتصاالت والبناء  
واتخذت الصين خطوات لتحسين تنمية تجارة   واإلعالن والحوسبة والمحاسبة. 

ة والتعليم والثقافة  الخدمات، بما في ذلك االنفتاح التدريجي على قطاعات المالي 
مليار  44.9وفي الشهر الماضي، شهدت الصين فائضا قدره  والعالج الطبي.

 دوالر في تجارة البضائع الخارجية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,509.37 0.88% أمريكا 

 NASDAQ 15,129.50 1.23% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 27,789.29 0.54% اليابان
 %0.10- 1,814.90 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.19 72.84 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.23- 68.58 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,180.00 0.46% السعودية
 DFMGI 2,904.00 0.12% دبي

 ADI 7,643.00 -0.11% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,819.43 0.10% الكويت 

 BSEX 1,662.25 -0.22% البحرين
 GENERAL 11,094.00 0.11% قطر 

 MASI 12,785.00 0.79% المغرب 
 TUN20 7,330.00 0.18% 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 

 1.3 1.1 غ.م. غ.م. %26.0- 3.55 حيادي 6،206.34 4.80 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.5 غ.م. %55.4 23.63 شراء  8،263.06 15.21 شركة حديد عز 

 1.8 1.9 23.1 36.3 %25.4- 11.34 بيع 474.43 15.20 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.5 9.5 16.8 38.4 %24.2 2.77 شراء  2،385.91 2.23 ميديكالشركة سبيد 
 0.8 0.8 6.0 6.1 %39.9 12.03 شراء  5،719.92 8.60 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.4 7.6 %20.6 99.53 شراء  18،902.17 82.50 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.9 3.5 7.6 8.8 %25.8 23.78 شراء  23،849.45 18.90 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.7 8.4 %18.2 17.22 شراء  1،060.21 14.57 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 2/9/2021                                              1/9/2021 مجاني لكل سهم اصليسهم  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 

 

 العمومية الجمعيات 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

29/8/2021 
االخوة المتضامنين لالستثمار 

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

 ش توفيق دياب جاردن سيتي  4بمقر الشركة     غير عادية التعمير و االستشارات الهندسية 2/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 الكود  اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من أول 

 العام % 
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 46.80 -0.81  20.95-  541,143   25,358,422   51.51   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 15.80 -2.35  12.79-  2,140,478   33,985,308   25.99   10.16  9.28% فوري

 EAST 11.50 0.09  12.21-  66,196   761,342   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.15 0.79  23.59   262,919   300,145   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.90 -1.20  8.70-  341,057   6,474,091   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.02 -1.48  0.17   1,276,724   15,477,222   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.21 2.41  10.92   2,201,796   15,635,675   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.85 2.67  8.86-  2,963,572   25,936,724   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.56 6.54  1.72-  1,485,499   6,598,897   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.22 -0.71  16.27-  1,454,578   6,136,204   6.65   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.64 0.41  22.00   1,213,286   17,759,862   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.12 1.96  14.39-  9,044,827   28,051,368   4.32   2.78  1.70% 

 CIEB 26.45 -0.19  8.95-  101,149   2,686,489   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 82.50 0.39  40.31   153,985   12,882,179   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.87 3.92  17.77   3,502,487   37,958,340   13.10   6.84  1.72% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.31 -2.92  13.61-  1,466,720   18,331,564   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.60 1.30  26.47   767,659   6,553,445   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.23 -5.91  36.73   21,505,626   48,401,516   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 5.77 8.46  5.10-  12,372,598   69,099,168   7.59   4.29  0.97% 

 PHDC 1.94 3.87  39.71   6,733,859   12,901,850   1.96   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.66 -2.75  42.21   4,250,370   23,938,270   6.10   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.85 3.22  23.00   7,687,414   29,002,574   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 15.21 2.08  42.68   1,343,085   20,175,316   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.29 3.45  10.17-  11,012,079   13,951,718   1.78   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.97 0.13  26.27   2,907,499   23,219,894   10.40   5.65  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.07 -1.69  23.33   1,076,002   4,373,179   4.24   2.39  0.83% اوتوجى بى 

 ORHD 5.09 0.79  5.38   369,010   1,892,936   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.77 2.21  301.45   1,577,598   4,447,275   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.88 -0.69  24.21-  757,869   2,185,815   4.18   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.62 1.55  85.16   30,255,781   79,059,128   28.30   2.40  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. 

 

 

 االتصال مسؤولي 
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