
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 2.93 % 0.45 11,163.23 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 11.74 % 0.74 2,497.82 50ا

ي جي اكس  
 
  % 38.65 % 0.60 2,974.20 70ا

ي جي اكس  
 
  % 28.64 % 0.53 3,984.89 100ا

  --  % 1.74 3,871.01 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

طلس لالستثمار تتحول للخسارة خالل  ▪
 
شهر  6ا

 
 ا

شهر  6للربحية خالل "ايكون" تتحول  ▪
 
 ا

ول  ▪
 
م بي للهندسة تتحول للربحية خالل النصف ال  ا 

دوية ترتفع  ▪
 
رباح مينا فارم لال

 
ول  %96ا

 
 خالل النصف ال

س مال هيرميس  ▪
 
 الرقابة المالية توافق على زيادة را

 بدء العمل بالبنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية مطلع العام المقبل  ▪

ول من  ▪
 
 2022بدء التداول بالبورصة السلعية في الربع ال

وبك+ ▪
 
رجح دون تغيير  ا

 
 ستبقي على سياسة انتاج النفط اعتبارا من سبتمبر على ال

 

 )مليون جنيه( صافي تعامالت المستثمرين  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 76 133 7 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  6أطلس لالستثمار تتحول للخسارة خالل 

لالستثمار والصناعات الغذائية، أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أطلس 
وأوضحت    ، تحولها للخسارة على أساس سنوي. 2021خالل النصف األول من  

مليون  2.05الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت خسارة بلغت 
 805.19، مقابل أرباح بلغت 2021جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو 

وتراجعت إيرادات الشركة خالل   .2020من ألف جنيه في الفترة المقارنة 
مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت   7.22النصف األول من العام الجاري إلى 

وحققت شركة أطلس   .2020مليون جنيه في النصف المقارن من  11.07
مليون جنيه خالل   1.33لالستثمار والصناعات الغذائية، صافي خسائر بلغت 

ألف جنيه أرباحاً    792.04مارس الماضي، مقارنة بـ  الفترة من يناير حتى نهاية
وتراجعت إيرادات الشركة خالل الربع األول    خالل نفس الفترة من العام السابق. 

مليون جنيه خالل   3.75مليون جنيه، مقابل  1.95من العام الجاري لتصل إلى 
  وعلى مستوى األعمال غير المجمعة، تحولت  الفترة ذاتها من العام الماضي.

  1.18الشركة للخسائر خالل الثالثة األشهر األولى من العام الجاري حيث تكبدت  
 .2020مليون جنيه خالل الربع األول من   1.3مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 

 أشهر  6"ايكون" تتحول للربحية خالل 

لإلنشاء  أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية 
، تحولها للربحية على أساس  2021ايكون، خالل النصف األول من  -والتعمير 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً   سنوي. 
، مقابل خسارة  2021مليون جنيه خالل الستة أشهر األولى من  12.49بلغت 
وارتفعت إيرادات   . 2020ألف جنيه في الفترة المقارنة من  572.93بلغت 

 203.83مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  268.89الشركة خالل الفترة إلى 
وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً    .2020مليون جنيه بالنصف األول من  

  5.8مليون جنيه بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت    9.11بلغت  
وحققت شركة الصناعات الهندسية   .2020 مليون جنيه في الربع المقارن من

أيكون، خالل الربع األول من العام الجاري، صافي    - المعمارية لإلنشاء والتعمير  
مليون    22.66مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ    55.34ربح خالل الفترة بلغ  

  جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية. 
 457.91لتصل إلى  2021ارتفعت إيرادات الشركة خالل الربع األول من و

وعلى   .2020مليون خالل نفس الفترة من  345.25مليون جنيه، مقارنة بـ 
صعيد القوائم المستقلة، تحولت الشركة للربحية خالل العام الماضي حيث سجلت  

ه صافي خسارة  مليون جني   3.85مليون جنيه أرباحاً بنهاية مارس، مقابل    3.38
 . 2020في الفترة المقارنة من 

 إم بي للهندسة تتحول للربحية خالل النصف األول 

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إم بي للهندسة، خالل النصف األول من  
وأوضحت الشركة في بيان   العام الجاري، تحولها للربحية على أساس سنوي. 

مليون جنيه منذ بداية   1.98بح بلغ لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ر
مليون جنيه خسارة خالل نفس   5.15يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 

وارتفعت مبيعات الشركة خالل النصف األول حيث   الفترة من العام الماضي. 
مليون جنيه خالل نفس   67.93مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  99.84سجلت 

كانت القوائم المالية المستقلة لشركة إم بي للهندسة،   ي.الفترة من العام الماض
 61.86كشغت خالل النصف األول من العام الجاري، تسجيل صافي ربح بلغ 

ألف جنيه   35.86ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 

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

  33.27   19.95  السويس لالسمنت 

  31.68   3.99  جلوبال تيلكوم

  9.99   104.78  اكتوبر فارما 
  9.97   33.75  مطاحن شمال القاهرة 

  9.80   4.37  لخدمات مراكز االتصاالت راية 

 

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

 -64.91   10.00  اسيوط االسالمية للتجارة

 -21.54   2.55  اإلسكندرية لألسمنت 

 -14.29   2.28  المنصورة للدواجن

 -9.99   49.30  زهراء المعادي

 -9.89   7.38  المجموعة المصرية العقارية 

 

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

  49.30   185,086,064  زهراء المعادي

  2.28   145,501,920  المنصورة للدواجن

  17.55   132,885,736  الشمس لالسكان 

  5.79   84,931,872  مصر الجديدة لالسكان

  7.38   70,506,824  المجموعة المصرية العقارية 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  2.28   61,694,761  المنصورة للدواجن

  0.67   54,136,174  المصريين لالسكان 

  0.24   40,967,580  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.44   30,489,141  الكابالت الكهربائية المصرية 

  2.50   26,428,198  المصرية للمنتجعات السياحية

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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ولم تحقق الشركة مبيعات خالل   أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي
 .2020كما لم تحقق مبيعات في النصف األول من  2021النصف األول من 

 خالل النصف األول  %96أرباح مينا فارم لألدوية ترتفع  

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية، 
ائة، بالم  96.47عن النصف األول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  

وأوضحت مينا فارم في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها   على أساس سنوي.
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو   255.63سجلت صافي ربح بلغ 

  مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.   130.11الماضي، مقابل  
ت صافي ربح بلغ كما ارتفعت أرباح الشركة على أساس ربعي، حيث سجل

مليون جنيه    50.87، مقابل  2021مليون جنيه خالل الربع الثاني من    133.73
وارتفعت إيرادات الشركة خالل الستة أشهر    خالل نفس الربع من العام الماضي.  
 1.06مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل    1.45األولى من العام الجاري لتصل إلى  

وحققت شركة مينا فارم لألدوية    ن العام الماضي.مليار جنيه خالل نفس الفترة م
والصناعات الكيماوية، عن الربع األول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 

 79.24مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل  121.9
وارتفع صافي مبيعات   مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

مليون جنيه بنهاية مارس،   772.69خالل الثالثة أشهر حيث سجلت  الشركة 
وعلى صعيد   مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  551.01مقابل 

مليون جنيه    57.92القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة لتسجل  
جنيه أرباحاً  مليون  18.5منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل  

 خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

 الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال هيرميس  

تقرير اإلفصاح الخاص بشركة  وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر 
( وذلك بشأن قرار مجلس إدارة المجموعة  HRHOالمجموعة المالية هيرميس )

أغسطس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس    17الصادر في  
 4،865،353،355جنيه إلى  4،611،709،340مال الشركة المصدر من 

ن الزيادة البالغ قدرها  وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أ جنيه.
  5سهم قيمة كل سهم    50،728،803جنيه موزعة على عدد    253،644،015

جنيهات، وأشارت إلى أن الزيادة تمول من احتياطي خاص عالوة اصدار وفقا  
وأوضحت، أن ذلك بغرض إصدار نظام   يونيو الماضي. 30للقوائم المالية في 

مجلس اإلدارة التنفيذيين لشركة  إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء 
من   48المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة، وذلك وفقا للمادة  

وحول نتائج  أعمالها عن   قواعد القيد واستمرار القيد في البورصة المصرية. 
، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 2021الستة أشهر األولى من 

مليون جنيه   417.767قابل صافي ربح مجمع بلغ مليون جنيه م 698.056
كما أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل   عن نفس الفترة من العام السابق. 

مليون جنيه    70.958مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ    307.320بلغ  
جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر    عن نفس الفترة من العام السابق. 

المجموعة المالية هيرمس القابضة، هي   وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم.العام 
تحت اسم المجموعة المالية   1984شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 

المصرية، وتم تعديل اسمها إلى المجموعة المالية هيرمس القابضة، في عام  
دولة   12تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في  تقريبا. 1996

عبر أربعة قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار  
عاًما من اإلنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية واالستثمارية  30أكثر من 

 الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 بدء العمل بالبنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية مطلع العام المقبل  

استقبلت المنطقة االقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الوفد الروسي من ممثلي وزارة 
الصناعة والتجارة الروسية والمؤسسة التنموية الوطنية، وكذلك ممثلي الشركات الروسية 

قة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالعين السخنة، لتفقد موقع المشروع الراغبة في االستثمار بالمنط
الخاص بالمنطقة الروسية وكذا زيارة بعض الكيانات الصناعية القائمة بالمنطقة الصناعية 
بالسخنة، وذلك في إطار الزيارة التي تم االتفاق عليها من قبل الجانبين يوليو الماضي خالل 

قدت بموسكو بين المنطقة االقتصادية لقناة السويس ووزارة االجتماعات المكثفة التي ع
في بداية الزيارة، اجتمع المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة  الصناعة والتجارة الروسية.

االقتصادية لقناة السويس، وقيادات الهيئة مع وفد الجانب الروسي وممثلي التمثيل التجاري 
االجتماع في مقر الهيئة بالسخنة الذي يعد المركز الرئيسي من الجانبين، حيث أشار إلى أهمية  

لخدمات المستثمرين في تأسيس الشركات والتراخيص وخدمات الشباك الواحد وجميع 
اإلجراءات الخاصة بالوزارات المعنية، ليتلقى المستثمر خدمته من مكان واحد، كما قدم رئيس 

الصناعية بالعين السخنة وموقع المشروع المنطقة عرضاً تقديمياً للمخطط العام للمنطقة 
الروسي المقترح، وكذلك عرض المزايا التي تتمتع بها منطقة العين السخنة من تواجد ميناء 
السخنة أحد أهم موانئ البحر األحمر، وكذلك القرب من ميناء األدبية الذي يقع على المدخل 

ية بالبنية التحتية وشبكة المرافق، الجنوبي لقناة السويس، فضالً عن جاهزية المنطقة الصناع
يونيو وقربها من العاصمة اإلدارية الجديدة وطريق الجاللة، وكذلك   30وأيضاً ربطها بمحور  

 الربط مع مدن القناة والمدن الجديدة بشبكة طرق وأنفاق مصممة بأحدث المعايير العالمية.
هم المطورين الصناعيين الذين وخالل اللقاء عرض رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس أ

يعملون داخل السخنة فضالً عن المشروعات القائمة بالفعل والتوسعات التي تشهدها بعض 
الكيانات الصناعية، بجانب محطات تحلية مياه البحر التي نفذت مؤخراً والتسهيالت والحوافز 

لي االستثمار وخدمة  وعقب االجتماع قام ممث التي تقدمها المنطقة االقتصادية للمستثمرين.
المستثمرين بالهيئة بعرض تقديمي لممثلي الشركات الروسية التي ترغب باالستثمار في 
السخنة، عن الحوافز والمزايا التي تتمتع بها المنطقة والمرافق والبنية التحتية وشبكة الطرق 

تطوير وكذلك اإلجابة على استفساراتهم بشأن دراسات الجدوى ومواقع العمل وأعمال ال
وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة االقتصادية لقناة  الجارية بالمنطقة.

السويس أن تواجد مشروعات روسية بالعين السخنة هو امتداد لجزء من المساحة اإلجمالية 
كم في شرق بورسعيد، وذلك بناًء على رغبة الجانب  5للمنطقة الصناعية الروسية التي تبلغ 

روسي وبعض الشركات التي ترغب في االستثمار في العين السخنة، مشيراً إلى أن هذه ال
الزيارة بهدف تحديد الموقع المحدد للشركات الروسية التي ستقيم استثمارات وصناعات 

وأضاف زكي أن الوفد سيزور المنطقة الصناعية للتعرف عليها عن قرب،    متنوعة بالمنطقة.
لتحديد الموقع النهائي في المنطقة، وكذلك االطالع على المرافق وتفقد األراضي المتاحة 

المنطقة بأن ترى  والخدمات بالمنطقة، وهي فرصة جيدة للشركات الراغبة في العمل في
بشكل ميداني الوضع الفعلي داخل المنطقة االقتصادية، الفتاً إلى وجود ما يسمى بالعقد 

لتوقيع عليه من الجانبين بعد التوافق على بنوده بنهاية التشغيلي للمنطقة الروسية، من المنتظر ا
وأعلن رئيس المنطقة االقتصادية  العام الجاري للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

سيكون بداية   أن الخطوات التنفيذية لبدء عمل المنطقة الروسية داخل المنطقة االقتصادية
البدء في العمل في البنية التحتية الداخلية للمنطقة،   العام المقبل، على أقصى تقدير، حيث سيتم

مع بدء بعض المشغلين الذين يبدأون العمل في األراضي الخاصة بهم، مضيفاً أن الجانب 
الروسي يستفيد من وجوده داخل المنطقة بأنها أول منطقة صناعية روسيا خارج حدود روسيا، 

د في منطقة واعدة وقريبة من أهم ممر كما أن وجودها حول قناة السويس يمنحها التواج
مالحي عالمي وموانئ جاهزة، ويتيح التواصل مع األسواق اإلفريقية واإلقليمية، وعلى جانب 
آخر تستفيد المنطقة االقتصادية من توطين الصناعات وتشغيل العمالة وتشغيل الموانئ بشكل 

د أعلنت مؤخراً عن عقد لقاءات الجدير بالذكر أن المنطقة االقتصادية لقناة السويس ق جيد.
ثنائية بين الجانبين تمت بموسكو يوليو الماضي، بمشاركة المؤسسة التنموية الوطنية "فيب آر 
إف" وهي الذراع االستثماري للحكومة الروسية، والذراع التمويلي والتنفيذي للمنطقة 

التفاق على توسيع نطاق الصناعية الروسية داخل المنطقة االقتصادية لقناة السويس، حيث تم ا
المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة االقتصادية موزعة بين شرق بورسعيد والعين 

مليون متر مربع بشرق   1السخنة، لتبدأ المرحلة األولى من االستثمارات الروسية على مساحة  
أ العمل كم على أن يبد 5ألف متر مربع بالعين السخنة، من إجمالي مساحة  500بورسعيد و

في المنطقة الصناعية الروسية بالعين السخنة مع نهاية العام الجاري بعد توقيع عقد تأسيس 
شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية، مع جذب مجموعة متنوعة من الصناعات بعضها 
صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة متضمنة تصنيع المركبات وصناعات األسمدة والصناعات 

 مبردات.الدوائية وال

 2022بدء التداول بالبورصة السلعية في الربع األول من  

تبدأ البورصة السلعية المصرية )إيجيكومكس( تداوالتها بحلول الربع األول من العام  

المقبل, وفق تصريحات رئيس البورصة السلعية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  

. وبدأت البورصة الجديدة  إبراهيم عشماوي نقلتها جريدة أخبار اليوم أمس االثنين

التداول على أساس تجريبي بالتزامن مع موسم حصاد القمح, حيث جرى إنشاء  

نقطة لجمع القمح في جميع أنحاء البالد للمزارعين الراغبين في عرض    450حوالي  

ومن المقرر أن يجري عقد   محصولهم في البورصة السلعية, حسبما ذكر عشماوي.

روسيا, لالستفادة من خبراتها في قواعد البيانات الخاصة  توأمة مع بورصة سلع بيال

واشتراطات العضوية في البورصة السلعية وكذلك نسب العمولة في حجم التداول  

واشتراطات تسجيل الشركات, وفقا لعشماوي, الذي لم يضع إطارا زمنيا لذلك. وتعد 

الشرقية, حيث    بورصة سلة بيالروسيا من أكبر بورصات السلع الحاضرة في أوروبا

من المفترض أن يكون القانون الذي    مليار دوالر.  2.3تحقق مبيعات سنوية تبلغ نحو  

عندما أصبح واقعا   2018والذي كان قيد العمل منذ فبراير    –يحكم البورصة الجديدة  

في مجلس النواب حاليا,   –بعد التعديالت التي أدخلت على قانون أسواق رأس المال  

بعد أن حصل على موافقة مجلس الوزراء العام الماضي. وقال عشماوي في  

تصريحات سابقة إلنتربرايز إن بورصة السلع ستبدأ بتداول عدة سلع مثل القمح 

والزيت والسكر واألرز كمرحلة أولى لدى افتتاحها. وأوضح في مقابلة منفصلة أن  

 القائمة قد تمتد لتشمل الحديد والذهب والقطن. 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

أوبك+ ستبقي على سياسة انتاج النفط اعتبارا من سبتمبر على األرجح دون  
 تغيير  

قالت ثالثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة ستبقى على األرجح على  
سياستها النتاج النفط دون تغيير حين تجتمع يوم األربعاء وستواصل زيادة  

وستجتمع منظمة البلدان   متواضعة مخططة النتاجها، حسبما نقلت حابي. 
المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+،  

ألف برميل يوميا    400في أول سبتمبر لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها  
وحثت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن أوبك وحلفاءها على   لعدة أشهر قادمة.

لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى اإلدارة أنه يهدد  تعزيز إنتاج النفط 
  0.2سنتا أو ما يعادل    16ويوم االثنين، نزل برنت    التعافي االقتصادي العالمي.

بتوقيت جرينتش. وزاد   0654دوالر للبرميل بحلول الساعة  72.54بالمئة إلى 
لنفط بسبب  بالمئة األسبوع الماضي توقعا لتعطل انتاج ا 11الخام أكثر من 

لكن مصادر أوبك+ قالت إن زيادة أسعار النفط في اآلونة األخيرة    اإلعصار إيدا.
مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل اإلمدادات في المكسيك والعاصفة القوية  

وقال مصدر “أسعار النفط الحالية حول   التي تضرب ساحل الخليج األمريكي. 
ألف    400رجح كما هو مخطط بزيادة  دوالرا جيدة. أوبك+ ستستمر على األ  70

وقال مصدر آخر في أوبك+ إنه من “المرجح للغاية” أن الزيادة   برميل يوميا”. 
وقال وزير النفط   ألف برميل يوميا ستتم اعتبارا من سبتمبر أيلول.  400البالغة 

الكويتي محمد الفارس أمس األحد لرويترز إن أوبك+ ستبحث هذا األسبوع ما  
اصل الزيادة المزمعة أو ستعيد النظر فيها أو توقف الزيادة مضيفا  إذا كانت ستو

وأنه يجب   19-أن اقتصادات دول شرق آسيا والصين ما زالت متأثرة بكوفيد
وأبلغ وكالة األنباء الكويتية )كونا( في وقت الحق بأن الكويت تدعم    توخي الحذر. 

 أي قرار يتخذه وزراء أوبك+ بتوافق جماعي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  42.8234,7 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,528.79 0.43% أمريكا 

 NASDAQ 15,265.89 0.90% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 28,089.54 1.08% اليابان
 %0.26 1,814.86 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.22- 73.25 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.22- 69.06 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,255.00 0.67% السعودية
 DFMGI 2,892.00 -0.29% دبي

 ADI 7,686.00 0.02% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,801.28 -0.36% الكويت 

 BSEX 1,650.79 -0.38% البحرين
 GENERAL 11,088.00 -0.18% قطر 

 MASI 12,776.00 -0.07% المغرب 
 TUN20 7,352.00 0.05% 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. %24.8- 3.55 حيادي 6،102.90 4.72 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.4 غ.م. %60.0 23.63 شراء  8،024.02 14.77 شركة حديد عز 

 1.7 1.8 22.0 34.7 %21.8- 11.34 بيع 452.58 14.50 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.5 9.3 16.5 37.7 %26.5 2.77 شراء  2،343.11 2.19 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.8 6.0 6.1 %39.9 12.03 شراء  5،719.92 8.60 النساجون الشرقيون

 1.0 1.1 6.2 7.4 %23.6 99.53 شراء  18،446.23 80.51 "موبكو"مصر لصناعة األسمدة 

 2.8 3.5 7.6 8.8 %26.4 23.78 شراء  23،748.50 18.82 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.6 8.2 %20.8 17.22 شراء  1،036.93 14.25 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 سهم مجاني لكل سهم اصلي 0.090 األسكندرية للخدمات الطبية  

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

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

 

 الجمعيات العمومية 

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

 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة و التصويت عن بعد  غير عادية كونتكت المالية القابضة  8/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 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 47.25 0.83  20.19-  473,509   22,359,908   51.51   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 15.30 -3.65  15.55-  3,178,083   49,086,320   25.99   10.16  9.28% فوري

 EAST 11.65 1.30  11.07-  445,935   5,196,302   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.15 0.26  23.48   1,048,267   1,195,713   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.82 -0.84  9.08-  385,857   7,300,280   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.32 1.65  2.67   3,538,242   44,335,044   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.15 0.70  10.00   1,942,977   13,994,203   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.70 -0.57  10.40-  1,619,284   14,217,822   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.67 5.18  0.65   10,409,201   48,436,320   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.19 -0.71  16.87-  2,635,830   11,056,011   6.65   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.61 -0.20  21.75   333,092   4,911,338   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.06 -1.29  16.03-  14,945,435   46,519,044   4.32   2.78  1.70% 

 CIEB 26.66 0.38  8.23-  611,516   16,383,531   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 80.51 -3.77  36.92   75,292   6,092,293   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.55 -2.68  14.30   2,275,131   24,341,364   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.30 -1.60  13.68-  108,314   1,336,773   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.60 0.70  26.47   927,836   7,956,763   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.19 -2.67  34.27   9,447,985   20,799,482   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 5.79 3.76  4.77-  14,411,580   84,931,872   7.59   4.29  0.97% 

 PHDC 1.91 -0.47  37.69   17,144,302   33,779,052   2.02   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.68 0.89  42.71   3,711,774   21,309,360   6.10   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.68 -2.39  17.57   3,754,860   14,002,600   3.96   2.30  1.36% المعدنيةاالسكندرية للزيوت  

 ESRS 14.77 -1.66  38.56   1,690,336   25,605,696   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.27 0.16  11.57-  18,332,865   23,787,130   1.78   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.70 -3.63  21.99   2,011,379   15,566,712   10.40   5.65  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 3.97 -2.22  20.30   1,010,140   4,104,552   4.24   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.14 0.19  6.42   672,509   3,453,634   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.74 -2.84  297.10   1,337,003   3,754,082   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.90 0.69  23.68-  1,664,640   4,844,638   4.18   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.50 -4.21  76.68   26,428,198   67,343,848   28.30   2.40  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاواال

 
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
اء الواردة في هذا التقرير ر ا

 دون إشعار مسبق. 

 
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

شكال. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مس 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
ح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ 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

و الشركات( المذكور 
أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
وراقهم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
ة في هذا التقرير ا

 عنها بدقة. 
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