
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 2.75 % 0.17- 11,143.80 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 10.97 % 0.69- 2,480.55 50ا

ي جي اكس  
 
  % 37.22 % 1.03- 2,943.57 70ا

ي جي اكس  
 
  % 27.40 % 0.96- 3,946.65 100ا

  --  % 2.56 3,970.06 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

مين ترتفع  ▪
 
رباح الدلتا للتا

 
 2021- 2020خالل  %29ا

رباح  ▪
 
 خالل يوليو  %91مطاحن شمال القاهرة تتراجع  ا

وسط  ▪
 
قوى تطبيقات التكنولوجيا المالية في الشرق ال

 
 فوري تتصدر قائمة فوربس ل

بو غالي موتورز وكونتكت للتمويل   ▪
 
بو غالي فاينانس بالشراكة بين مجموعة ا

 
سيس ا

 
 تا

موك يقترح توزيع كوبون بقيمة  ▪
 
دارة ا  قرًشا للسهم  15ا 

رباح الهلي للتنمية والستثمار ترتفع  ▪
 
ول  %118ا

 
 خالل النصف ال

سر المصرية بنسبة   ▪
 
نفاق الستهالكي لال    2021خالل عام   %15فيتش: زيادة ال 

طراف   ُمنتدى ▪
 
طالق مبادرات لتعزيز التعاون متعدد ال  مصر للتعاون الدولي يشهد ا 

على مستوى له منذ  ▪
 
 سنوات  10التضخم في منطقة اليورو يقفز ل

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 سعرهايتغير 

 56 143 5 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 2021- 2020خالل  %29أرباح الدلتا للتأمين ترتفع 

( خالل العام  DEINأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الدلتا للتأمين )
وأضافت    على أساس سنوي.   %28.9ارتفاع أرباحها بنسبة    2021-2020المالي  

الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت صافي ربح خالل العام المالي  
مليون جنيه    180.13مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ    232.23الماضي بلغ  

 230.58وارتفعت اإليرادات خالل العام، لتصل إلى  خالل العام المنصرم له. 
وعلى مستوي   م السابق له. مليون جنيه خالل العا 170.89مليون جنيه، مقابل 

مليون جنيه،    141.85األعمال المستقلة، ارتفعت خالل العام المالي، لتصل إلى  
وذكرت الشركة، أن   مليون جنيه خالل العام المالي السابق له. 105.98مقابل 

يونيو  30االرتفاع في صافي األرباح المحققة عن الفترة المالية المنتهية في 
ية المستقلة والمجمعة يرجع إلى تحسن النتائج التأمينية وزيادة  للقوائم المال  2021

وحققت شركة الدلتا للتأمين، خالل التسعة أشهر األولى    حجم األموال المستثمرة. 
مليون جنيه خالل الفترة    190.81، أرباحاً بلغت  2021-2020من العام المالي  

مليون جنيه في الفترة    128.99من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت  
وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة  إلى   المقارنة من العام المالي الماضي. 

مليون جنيه في الفترة   602.94مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  752.06
وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح   .2020-2019المقارنة من 

مليون    78.21مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت    116.2الشركة خالل الفترة إلى  
 جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 

 خالل يوليو  %91أرباح مطاحن شمال القاهرة تتراجع 

اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة المركز المالي خالل يوليو  
وأوضحت الشركة   سنوي.على أساس  %91بتراجع في األرباح نسبته  2021

ألف جنيه مقابل   102في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت فائض قدره 
مليون جنيه خالل الشهر المقارن من العام الماضي، ومقابل   1.1فائض بلغ 

وحققت شركة مطاحن   ألف جنيه في نفس الفترة.  345فائض مستهدف قدره 
  2020ن جنيه منذ بداية يوليو مليو 1.5ومخابز شمال القاهرة، صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل العام المالي السابق   17.4حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 
 551.38وتراجعت إيرادات الشركة خالل العام المالي الماضي، لتسجل  له. 

مليون جنيه خالل العام المالي السابق   639.3مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 
 له. 

مة فوربس ألقوى تطبيقات التكنولوجيا المالية في الشرق  فوري تتصدر قائ
 األوسط  

(،  FWRYتصدرت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية )
تطبيًقا للتكنولوجيا المالية فى الشرق األوسط لعام   15قائمة فوربس ألقوى 

لى  شركات مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة األو  3وضمت القائمة    .2021
إلدارة الجمعيات   MoneyFellowsهي، فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، و
وتصدر تطبيق المدفوعات اإللكترونية  المالية، وآمان للمدفوعات اإللكترونية.

واحتلت منصة   مليون عملية تنزيل العام الماضي. 1.6فوري القائمة بأكثر من 
(، ومقرها  Al Ansari Exchange Mobile Appالتحويالت المصرفية )

 Al Mullaاإلمارات العربية المتحدة، المركز الثاني بالقائمة، تليها شركة )
Exchange.وجاء تطبيق فاليو فى المركز    ( ومقرها الكويت في المرتبة الثالثة

في المركز السادس، بينما احتل أمان   MoneyFellowsالخامس، تاله تطبيق  
نه تم إعداد القائمة بناًء على قيمة المعامالت  وذكرت فوربس أ المركز التاسع.

، وعدد مرات التنزيل والمستخدمين 2020المالية من خالل التطبيقات في عام 

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

  9.99   104.78  اكتوبر فارما 

  9.99   8.81  االسماعيلية للدواجن

  9.99   17.51  الدلتا للسكر 
  9.92   0.96  األوراق الماليةالعروبة للسمسرة في  

  8.09   16.70  فوري

 

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

 -10.00   36.36  اكرو مصر

 -9.99   47.12  زهراء المعادي

 -9.97   17.87  الشمس لالسكان 

 -9.97   53.57  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

 -9.79   27.00  العربية الستصالح االراضي 

 

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

  7.33   189,692,272  المجموعة المصرية العقارية 

  46.21   159,170,912  البنك التجاري الدولي

  47.12   122,825,544  زهراء المعادي

  16.70   107,083,592  فوري

  2.03   100,096,832  سبيد ميديكال

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  2.03   49,643,133  سبيد ميديكال

  0.70   40,189,885  المصريين لالسكان 

  0.20   38,128,459  المصرية لنظم التعليم الحديثة

  2.13   26,739,014  المنصورة للدواجن

  0.24   26,178,025  اوراسكوم لالستثمار القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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ولفتت إلى أنه تم استبعاد تطبيقات التكنولوجيا المالية    النشطين، وتاريخ التأسيس.
ي  وأوضحت فوربس أنه تم تنزيل إجمال التابعة للبنوك وشركات االتصاالت.

مليون مرة، وتجاوزت قيمة المعامالت التي   9.5التطبيقات المصنفة بالقائمة 
أعلنت الشركة عن نتائج   .2020مليار دوالر في عام    6.9تمت من خاللها نحو  

، والتي أظهرت تحقيق إيرادات بـ  2021أعمالها عن الفترة المنتهية في يونيو 
عام السابق، وفق ما نشرته  عن ال %35.2مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت  742.6

 الشركة في بيانها للبورصة المصرية. 

 قرًشا للسهم   15إدارة أموك يقترح توزيع كوبون بقيمة 

(،  AMOCأموك ) -اقترح مجلس إدارة شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية 
قرًشا للسهم عن السنة   15توزيع كوبون نقدي  30/08/2021المنعقد بتاريخ 
وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية   2021يونيو  30ة في المالية المنتهي 

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، إن حصة المساهمين التي تمثل   للشركة.
عن نتائج أعمالها   جنيه.  193،725،000من رأس المال بقيمة إجمالية  15%

والتي أظهرت تحقيق صافي    30/06/2021إلى    01/07/2020خالل الفترة من  
جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ   485،667،884بح مجمع بلغ ر

  .30/06/2020إلى  01/07/2019جنيه خالل الفترة من  488،281،200
 01/07/2020وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة من  

جنيه، نظير صافي خسائر بلغ   398،780،457، قدر بنحو  30/06/2021إلى  
جدير   جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق. 488،281،200

 بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 

 خالل النصف األول  %118أرباح االهلي للتنمية واالستثمار ترتفع 

مار، خالل النصف  أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة األهلي للتنمية واالستث 
وقالت   على أساس سنوي.  %118، ارتفاع أرباحها بنسبة 2021األول من عام 

مليون  10.36الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم إن صافي الربح سجل 
مليون جنيه خالل    4.75جنيه من يناير حتى يونيو الماضي، مقارنة بأرباح بقيمة  

  األخذ في االعتبار حقوق االقلية. ، مع 2020نفس الفترة المقارنة في عام 
مليون جنيه في النصف األول من   31.32وتراجعت يإيرادات الشركة إلى 

وعلي مستوى   .2020مليون جنيه في النصف األول من  44.2، مقابل 2021
مليون جنيه   3.14األعمال المستقلة حققت الشركة خالل نفس الفترة ربح بقيمة 

ألف جنيه ألف جنيه خالل    321.7ي خسارة بلغ  حتى يونيو الماضي، مقابل صاف
وحققت شركة األهلي للتنمية واالستثمار، صافي   الفترة ذاتها من العام الماضي.

مليون جنيه من يناير حتى مارس الماضي، مقارنة بأرباح بقيمة   4.46الربح 
، مع األخذ في  2020مليون جنيه خالل نفس الفترة المقارنة في عام  5.17

مليون جنيه    13.04وتراجع إجمالي إيرادات الشركة إلى    حقوق االقلية.   االعتبار
مليون جنيه في الربع األول من   29.45، مقابل 2021في الربع األول من 

وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة خالل نفس الفترة خسائر    .2020
افي خسارة  مليون جنيه حتى مارس الماضي، مقابل ص 2.85في األرباح بقيمة 

 مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.  3.09بلغ 

 

تأسيس أبو غالي فاينانس بالشراكة بين مجموعة أبو غالي موتورز 
 وكونتكت للتمويل 

في إطار توسعات مجموعة أبوغالي موتورز في سوق السيارات المصري وتلبية 
احتياجات العمالء لتسهيل عملية اقتناء سياراتهم الجديدة والمستعملة منها، وقعت 

مع شركة كونتكت للتمويل لتأسيس شركة  مجموعة أبو غالي موتورز، اتفاقية شراكة
أبو غالي فاينانس، والتي ستتميز في تقديم حلول تمويلية فريدة وُمتكاملة لألفراد في 

ووقع اتفاقية الشراكة  أغسطس. 31السوق المصري، وفق البيان المرسل بتاريخ 
د المهندس تامر قطب، المدير التجاري لمجموعة ابو غالي موتورز، مع السيد سعي

زعتر، الرئيس التنفيذي لـشركة كونتكت المالية القابضة، في حضور لفيف من قيادات 
الشركتين على رأسهم السيد المحاسب ماهر أبوغالي رئيس مجلس االداره والمهندس 
محمد أبوغالي عضو مجلس االدارة، والسيد حازم موسى رئيس مجلس إدارة شركة 

 فعت، الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي فاينانس.كونتكت المالية القابضة والسيد عمرو ر
وبهذه المناسبة، قال المهندس تامر قطب، " تمتلك مجموعة أبو غالي موتورز خبرة 
طويلة وثرية تزيد عن أربعين عاماً في توفير حلول التنقل المختلفة والُمتكاملة لنطاق 

وخدماتنا لتلبية  واسع من العمالء في مصر، ونسعى دوماً لتطوير ُمختلف حلولنا
وأضاف المهندس تامر  احتياجات العمالء واالستمرار في الريادة في السوق المصري.

قطب، "نسعى إلى االرتقاء بالخدمات التمويلية الُمقدمة للعمالء في مصر، حيث تقدم 
شركة أبو غالي فاينانس مفهوماً جديداً لحلول التمويل الشاملة مع تسهيل حصول العمالء 

ومن جانبه قال السيد سعيد زعتر،  طلباتهم في أسرع وقت وبأقل اإلجراءات." على مت
الرئيس التنفيذي لـشركة كونتكت المالية القابضة، "تستند اتفاقية الشراكة التي نوقعها 
اليوم مع مجموعة أبو غالي موتورز على خبرات شركة كونتكت للتمويل التي تمتد 

ير حلول التمويل الُمميزة والمختلفة لألفراد في عاماً، ونجاحها في توف 20ألكثر من 
السوق المصري، ونخطط لتحقيق المزيد من اإلنجازات خالل الفترة القادمة." وأكد أن 
التكامل بين الشركتين سيقدم خدمات فريدة من نوعها لعمالء الشركتين في السوق 

فاينانس، "ترتكز وقال السيد عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي  المصري
رؤية شركة أبو غالي فاينانس على تقديم حلول تمويل وخدمات تقسيط فريدة من نوعها، 
وتغطي كافة المنتجات والخدمات التي يحتاجها العمالء في السوق المصري، والتي ال 
تتضمن التمويل لشراء السيارات فقط، بل تتنوع لتشمل تقسيط مصاريف صيانة 

ر، والتأمين بمختلف أنواعه، والعديد من الخدمات األخرى السيارات وقطع الغيا
الُمتميزة." كما أكد عمرو رفعت عن ثقته في تميز ما ستقدمه شركة أبوغالي فاينانس 

هذا وتلعب المنصة الرقمية  من خدمات تمويلية مختلفة للعمالء بالسوق المصري.
رز دوراً هاماً في نجاح التكنولوجية الُمتقدمة التي طورتها مجموعة أبو غالي موتو

عمليات وأنشطة شركة أبو غالي فاينانس، حيث تسهل من التواصل ما بين العمالء 
والمجموعة، وُتساعد العمالء على اختيار الحلول المناسبة لمتطلباتهم، وإجراء 
االستعالمات المطلوبة في أسرع وقت ممكن لتمكين العمالء من الحصول على التمويل 

ُتعتبر مجموعة أبو غالي  سعر للفائدة وأسهل اجراءات رقمية متميزة.الالزم بأفضل 
موتورز أحد الشركات الرائدة في قطاع السيارات وحلول النقل في مصر، وتسعى 

لتقديم حلول نقل ذكية لكل عمالئها، وتلبية احتياجاتهم  1980الشركة منذ تأسيسها في 
عاماً حققت   40وألكثر من    واألمان.  المتغيرة مع ضمان مستوى أمثل من الجودة واألمن

مجموعة أبو غالي موتورز الكثير من النجاحات واإلنجازات في السوق المصري، 
واستطاعت عن جدارة أن تصبح للعديد من العالمات التجارية العالمية األيقونية 

بنز" و"جيب" و"ألفا روميو" و"كرايسلر" و"دودج"   -للسيارات، بما في ذلك "مرسيدس
م" و"سوبارو"، وسيارات لندن الكهربائية، بجانب العالمة التجارية "كيه تي إم" و"را

كما حصلت مجموعة أبوغالي موتورز مؤخرا على توكيل سيارات  للدراجات النارية.
كما تقدم مجموعة أبوغالي موتورز خدمات السيارات من خالل شركة  جيلي ف مصر

ذلك أطلقت المجموعة خدمات لندن كاب   سيكست العالمي لتأجير السيارات وعالوة على
وهي صاحبة التطبيق الرقمي الخاص  2010في مصر لخدمة الليموزين المميز عام 

بلندن كاب في مصر. وعالوة على ذلك، كما انها المالكة لشركة )اي في( للخدمات 
البترولية صاحبة عالمة بتروناس في مصر.واستمراراً لنجاحات المجموعة، أصبحت 

بنز األلمانية الشهيرة في السوق المصري -لي الوكيل الرسمي لعالمة مرسيدسأبو غا
، وافتتحت المجموعة في نفس العام أكبر مركز متكامل لخدمة عمالء 2019في 

 .مترا مربعا 15000مرسيدس بنز في مصر على مساحة 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

    2021خالل عام    % 15فيتش: زيادة اإلنفاق االستهالكي لألسر المصرية بنسبة  
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده مركز  
المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يرصد ما أصدرته وكالة  

في منطقة الشرق    "فيتش سوليوشينز" في أغسطس الجارى، حول توقعات النمو
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم    األوسط وشمال إفريقيا. 

بأعمال رئيس المركز، أن وكالة "فيتش" أشادت فى تقريرها باألداء اإليجابي 
للقطاع االستهالكي في مصر، وتفرده إقليمًيا ودولًيا في تحقيق أداء قوي أثناء  

حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث؛ خاصة    وبعد جائحة فيروس كورونا في
وأن اإلنفاق الحقيقي لألسر في غالبية األسواق العالمية تأثر سلًبا كنتيجة طبيعية  
للجائحة، وهي األسواق التي لدي العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدالت أسرع  

لى أن  وأضاف الجوهرى أن الوكالة أشارت إ بكثير من المعدالت المصرية.
( أعوام؛ في حين أنه في الحالة  3-2تعافي هذا القطاع تحديًدا يستغرق من )

المصرية شهد صموًدا أثناء الجائحة، وأداًء قويا فيما بعد الجائحة، فوفًقا لتقديراتها 
( عن مستواه  %15زاد بنسبة ) 2021فإن اإلنفاق االستهالكي لألسر خالل عام 

( خالل عام  %21وتتوقع أن يتزايد بنسبة )، 2019ما قبل الجائحة خالل عام 
وأشارت وكالة "فيتش" فى تقريرها إلى أن األداء   . 2019مقارنة بعام  2022

القوي للقطاع االستهالكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية  
المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى  

ت العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة  جانب تدفق تحويال
 النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية لألسر. 

 ُمنتدى مصر للتعاون الدولي يشهد إطالق مبادرات لتعزيز التعاون متعدد األطراف  

أعلنت وزارة التعاون الدولي, أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي, 

سبتمبر المقبل, تحت رعاية السيد  9و 8سخته األولى, والذي سيُعقد يومي في ن 

الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية, سيشهد إطالق مبادرات نوعية دولية  

وإقليمية, بهدف الدفع بآليات التعاون اإلقليمي لتعزيز العمل المشترك, ونقل الخبرات  

تبادل الخبرات والمعارف والرؤى حول  المصرية في التمويل اإلنمائي, وكذلك 

  أغسطس.  31الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة, وفق البيان المرسل بتاريخ 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط, وزيرة التعاون الدولي, في بيان, أن المنتدى 

اقية  سيشهد انعقاد عدد من ورش العمل, حول تفعيل آليات التعاون اإلقليمي في ظل إتف

التجارة الحرة اإلفريقية, وعرض تجربة مصر في مطابقة التمويالت اإلنمائية مع 

األهداف األممية للتنمية المستدامة, وأيضا دور المرأة ودعم رائدات األعمال في  

مصر, واألمن الغذائي والتشغيل في إفريقيا في عصر الرقمنة, واالبتكار وريادة  

والشرق األوسط, وتعزيز التعاون الثالثي مع  االعمال ودور الشباب في افريقيا

وأضافت وزيرة التعاون الدولي, أنه خالل فعاليات هذه الورش سيتم إطالق   أفريقيا.

مبادرات نوعية وتقارير دولية لتعزيز التعاون المتعدد األطراف ودعم العمل 

المشترك بين األطراف ذات الصلة, باالشتراك مع منظمة التعاون االقتصادي  

والتنمية, والمكتب اإلقليمي لألمم المتحدة, وبرنامج األغذية العالمي, والبنك 

  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية, وغيرهم من كبرى المؤسسات الدولية المشاركة.

ومن المقرر أن يشارك في ورش العمل خالل فعاليات المنتدى, مسئولون رفيعو  

ة واإلقليمية, ومسئولو القطاع الخاص  المستوى, وممثلو مؤسسات التمويل الدولي 

والمجتمع المدني, من بينهم السيد األمين عثمان ماي, وزير االقتصاد والتخطيط  

والتنمية اإلقليمية الكاميرونية, والسيدة زينب شمسنا أحمد, وزيرة المالية والموازنة  

وروندي,  والتخطيط القومي النيجيرية, والسفير ألبرت شينجيرو, وزير الخارجية الب 

والدكتور سالمة الغويل, وزير الدولة للشؤون االقتصادية الليبي, والسيد ستيف  

لوتس, نائب الرئيس لشئون منطقة الشرق األوسط بغرفة التجارة األمريكية, والسيد  

جيمي ماكلود, زميل السياسات التجارية بالمركز األفريقي للسياسات التجارية التابع 

قتصادية ألفريقيا, والسيد هاني سنبل, الرئيس التنفيذي للجنة األمم المتحدة اال 

فضال عن المؤسسات المالية الدولية من   للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة.

بينها, بنك االستثمار األوروبي ومجموعة البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون 

رأة, وشركة اي فينانس الدولي, والبنك المركزي, وهيئة األمم المتحدة للم

ويختتم  لالستثمارات الرقمية, وبنك مصر, وغيرهم من األطراف ذات الصلة.

«, أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات  ICF 2021»منتدى مصر للتعاون الدولي  

من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية واألمم المتحدة, حول أهمية التمويل  

والتعاون متعدد األطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية اإلنمائي 

لتوصيات المؤتمر    في العالم السيما منطقة الشرق األوسط وأفريقيا, كما سيتم التروي

في المنصات والمحافل الدولية, ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق  

 .2030 التنمية المستدامة واألجندة األممية

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 سنوات    10التضخم في منطقة اليورو يقفز ألعلى مستوى له منذ 

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو مجددا في أغسطس، ألعلى مستوى في  
سنوات، قبل اجتماع حاسم للبنك المركزي األوروبي خالل نحو أسبوع، وفق    10

هذا الشهر عن العام  %3وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة  ما ذكرته حابي.
الماضي، وفًقا للتقديرات األولية المنشورة اليوم الثالثاء، بعد ارتفاعها بنسبة  

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ألمانيا يوم االثنين عن أعلى أسعار   في يوليو.  2.2%
أغسطس.  في  %3.4، مع معدل تضخم رئيسي بلغ 2008للمستهلكين منذ عام 

كما أعلنت فرنسا يوم الثالثاء عن أعلى معدل تضخم لها منذ ما يقرب من ثالث  
من المتوقع أن يناقش البنك المركزي األوروبي، في اجتماعه المقرر بـ   سنوات. 

سبتمبر، مستقبل برنامج شراء األصول حيث يبدو أن مجلس إدارته منقسم   9
ديثه يوم االثنين، قال محافظ  في ح حول موعد بدء تخفيف إجراءات التحفيز.

البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، إن المركزي األوروبي  
يجب أن يأخذ في االعتبار االنتعاش االقتصادي األخير عند مناقشة ما يجب فعله  

من المرجح أن تؤدي أرقام التضخم المرتفعة إلى الضغط   بحزمة تحفيز كوفيد. 
ة في منطقة اليورو، خاصة عندما تقترن بتعليقات من  على البنوك المركزي 

هذا وتتمثل مهمة    الفيدرالي األمريكي والذي يفكر في رفع التحفيز قبل نهاية العام. 
على المدى   %2البنك المركزي األوروبي في تحقيق معدل تضخم رئيسي بنسبة 

 المتوسط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,522.68 -0.13% أمريكا 

 NASDAQ 15,259.24 -0.04% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 28,451.02 1.29% اليابان
 %0.12 1,815.63 األوقيةسعر   الذهب )دوالر(

 %0.64 72.09 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.70 68.98 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,319.00 0.57% السعودية
 DFMGI 2,913.00 0.35% دبي

 ADI 7,686.00 0.01% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,803.85 0.25% الكويت 

 BSEX 1,647.77 0.14% البحرين
 GENERAL 11,093.00 -0.13% قطر 

 MASI 12,694.00 -0.64% المغرب 
 TUN20 7,354.00 0.02% 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. %25.3- 3.55 حيادي 6،141.69 4.75 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.5 غ.م. %57.5 23.63 شراء  8،148.98 15.00 شركة حديد عز 

 1.8 1.9 22.9 36.1 %25.0- 11.34 بيع 471.93 15.12 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.3 8.7 15.3 35.0 %36.5 2.77 شراء  2،171.93 2.03 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.8 5.9 6.0 %41.2 12.03 شراء  5،666.71 8.52 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.4 7.6 %20.4 99.53 شراء  18،943.41 82.68 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 5.6 8.2 %19.7 17.22 شراء  1،046.39 14.38 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 المجانية توزيعات االسهم 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 قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 5/9/2021 31/8/2021 جنيه للسهم   1.5 مصر بني سويف لالسمنت 

 30/9/2021 11/4/2021 جنيه للسهم 0.1 سي أي كبيتال القابضة لألستثمار 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 ش توفيق دياب جاردن سيتي  4بمقر الشركة     غير عادية الهندسيةالتعمير و االستشارات  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 46.21 -2.14  21.94-  3,401,319   159,170,912   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.70 8.09  7.82-  6,573,929   107,083,592   25.99   10.31  9.28% فوري

 EAST 11.75 0.86  10.31-  2,550,133   30,007,278   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.13 -0.96  21.86   1,363,533   1,545,436   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.90 -0.11  8.70-  555,756   10,499,011   24.24   16.25  4.01% لالسمدة ابوقير 

 HRHO 12.41 -0.96  3.42   3,157,223   39,374,716   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.30 1.39  12.31   2,337,195   16,907,320   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.68 -1.14  10.61-  1,492,238   12,962,528   10.65   6.71  3.25% اليكتريكالسويدى 

 CLHO 4.66 0.22  0.43   4,440,169   20,644,006   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.10 -2.15  18.65-  922,032   3,823,602   6.65   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.70 -0.27  22.50   303,119   4,465,347   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.08 -0.96  15.48-  2,680,624   8,203,577   4.32   2.78  1.70% 

 CIEB 27.75 3.58  4.48-  912,288   24,880,720   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 82.68 2.17  40.61   32,280   2,660,836   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.48 -2.06  13.54   939,552   9,881,533   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.40 0.49  12.98-  741,182   9,175,006   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.52 -0.70  25.29   454,670   3,877,436   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.03 -7.73  24.46   49,643,133   100,096,832   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

لالسكان  مصر الجديدة 

 والتعمير 
HELI 5.72 -2.89  5.92-  4,319,665   24,925,780   7.59   4.29  0.97% 

 PHDC 1.96 -0.51  41.52   3,888,231   7,593,010   2.02   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.64 -1.74  41.71   2,605,049   14,729,497   6.10   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.70 -0.80  18.21   1,647,233   6,065,436   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 15.00 -0.99  40.71   462,379   6,888,969   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.26 -2.93  12.20-  7,233,929   9,161,012   1.78   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.60 -1.81  20.41   1,083,167   8,339,854   10.40   5.65  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.00 -1.48  21.21   477,226   1,913,225   4.24   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.09 -0.97  5.38   283,243   1,449,691   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.75 -2.14  298.55   298,771   824,563   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.88 -1.03  24.21-  1,076,131   3,095,232   4.17   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.47 -3.14  74.56   16,789,681   41,844,628   28.30   2.43  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية ب 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 المذكورةشراء 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

و مح
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

آ
توياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

 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 ، ي
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
رجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح 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

بحاث ال
أ
وراقهم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
ذين يغطون الشركة )ا

 عنها بدقة. 
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