
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 4.04 % 1.26 11,283.70 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 12.44 % 1.33 2,513.45 50ا

ي جي اكس  
 
  % 39.93 % 1.98 3,001.79 70ا

ي جي اكس  
 
  % 29.61 % 1.73 4,015.06 100ا

  --  % 2.87 4,084.05 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

 مليار جنيه 1.57سبيد ميديكال توقع عقد تمويل مع صندوق استثمار بقيمة  ▪

دراج "ايجى ستون" بالقائمة )د(  ▪  البورصة المصرية تقرر ا 

شهر 6في  %21خسائر العرفة لالستثمارات ترتفع  ▪
 
 ا

رباح مطاحن مصر الوسطى ترتفع  ▪
 
 خالل يوليو  %5.2ا

ول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في  ▪
 
نشاءات توقع عقد لبناء ا وراسكوم لال 

 
ا

 مصر 

ميرالد للتطوير على قاعدة بيانات البورصة  ▪ دراج سهم ا   لجنة القيد تحدد موعد ا 

خير من   %7.7االقتصاد المصري ينمو  ▪
 
   2020/ 2021في الربع اال

سواق دول  بدء تطبيق تخفيضات جمركية لقائمة جديدة م ▪
 
ن الصادرات المصرية ال

 الميركسور 

غسطس ▪
 
صفر يواصل تحقيق مكاسب شهرية في ا

 
  المعدن اال

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 145 57 9 

  

 المستثمرين انواع  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 مليار جنيه  1.57سبيد ميديكال توقع عقد تمويل مع صندوق استثمار بقيمة 

أعلنت شركة سبيد ميديكال، توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة اتفاق بين مع  
( بعقد تمويل  GEM) Global Emerging Marketsصندوق استثمار 

وقالت سبيد في   سنوات.  3مليار جنيه لشركة سبيد ميديكال لمدة  1.57قيمته 
ومقره  مليار دوالر،  3.4بيان لبورصة مصر، اليوم، إن الصندوق يدير 

وأضافت الشركة،   لوكسمبورج، وله مكتب في فرنسا ونيويورك وجزر البهاما.
أن ذلك عن طريق زيادة رأسمال بالقيمة العادلة أو جاري مساهمين إلى الشركة  
مع اتخاذ جميع األجراءات الرقابية وموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العمومية  

سيوفر سويلة كبيرة للشركة   وأوضحت سبيد، أن ذلك  للشركة ليصبح سارياً.
تساعدها على تمويل التوسعات وسداد قروض البنوك بالكامل، ويكون حجم  

 التمويل في المرة الواحدة طبقاً الحتياج الشركة في كل مرة. 

 البورصة المصرية تقرر إدراج "ايجى ستون" بالقائمة )د( 

انتركونتننتال  مصر قررت لجنة قيد األوراق المالية إدراج وتداول أسهم شركة 
وقالت البورصة في بيان    لصناعة الجرانيت والرخام )إيجي ستون( بالقائمة )د(. 

ولحين   2021سبتمبر  2الخميس اليوم، إن ذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول 
االلتزام بموافاة البورصة بنسخة من العقد المبرم مع أحد الرعاة المعتمدين تنفيذاً 

وحققت شركة مصر   .2021( لسنة 515س إدارة البورصة )رئيس مجللقرار 
ألف    445.77إيجي ستون، خسارة بلغ  - إنتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام  

ألف جنيه صافي   65.9جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 
وارتفعت إيرادات الشركة خالل   خسارة خالل نفس الفترة من العام الماضي.

مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي،    1.19، حيث سجلت  2021لنصف األول من  ا
 مقابل مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

 أشهر  6في   %21خسائر العرفة لالستثمارات ترتفع  

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العرفة لالستثمارات واالستشارات خالل  
على أساس    %20.7، ارتفاع الخسارة بنسبة  2021يوليو  الستة أشهر المنتهية في  

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم أنها حققت خسائر بلغت    سنوي. 
، مقابل  2021مليون دوالر خالل الفترة من فبراير الماضي وحتى يوليو    12.89

وارتفعت إيرادات    . 2020مليون دوالر بالفترة المقارنة من    10.68خسائر بلغت  
مليون دوالر، مقابل   67.04( إلى 2021يوليو  -الشركة خالل الفترة )فبراير 

وعلي   مليون دوالر بالفترة المقارنة من العام الماضي.  55.74إيرادات بلغت 
( فقد حققت الشركة  2021يوليو    - مستوى األعمال المستقلة خالل الفترة )فبراير  

 1.058ابل صافي ربح بلغ ألف دوالر، مق 911.58تراجعاً في األرباح إلى 
وتبدأ السنة المالية  لشركة   مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.

العرفة لالستثمارات واالستشارات مطلع فبراير من كل عام وحتى نهاية يناير  
وحققت شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات خالل الربع   من العام التالي. 
مليون    9.9، خسائر بقيمة  2022-2021يل( من العام المالي  أبر  - األول )فبراير  

ألف دوالر   144دوالر خالل الفترة من فبراير حتى أبريل الماضي، مقارنة بـ
وتراجعت إيرادات   خسائر خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي للشركة.

ون  ملي  40.27مليون دوالر، مقابل  28.77الشركة خالل الثالثة أشهر لتسجل 
وعلى مستوى األعمال   .2022 -2021دوالر مقارنة بالفترة المماثلة في عام 

المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل الربع األول من عامها المالي إلى  
مليون دوالر خالل الفترة   1.72ألف دوالر، مقابل صافي ربح بلغ  520.33

 ذاتها من العام الماضي. 

 رتفاع في السعرأسهم من حيث اال 5أعلى  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  19.35   4.01  جلوبال تيلكوم

  17.19   3.00  اإلسكندرية لألسمنت 

  10.00   40.70  العالمية لالستثمار والتنمية 
  9.99   1.53  مينا لالستثمار السياحي

  9.99   104.78  اكتوبر فارما 

 

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

 -9.95   16.11  الشمس لالسكان 

 -9.92   53.60  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

 -9.64   7.50  المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 

 -9.09   17.00  السويس لالسمنت 

 -7.85   44.51  زهراء المعادي

 

 حيث قيمة التداولأسهم من  5أكبر 
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  2.23   111,735,248  المنصورة للدواجن

  7.37   110,353,304  المجموعة المصرية العقارية 

  44.51   103,329,464  زهراء المعادي

  47.60   64,612,880  البنك التجاري الدولي

  16.82   61,204,692  فوري

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  2.23   52,682,254  المنصورة للدواجن

  2.06   24,956,187  سبيد ميديكال

  0.68   20,955,138  بورتو القابضة

  0.29   18,580,494  اوراسكوم المالية القابضة

  0.20   18,260,109  المصرية لنظم التعليم الحديثة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 خالل يوليو  % 5.2ترتفع أرباح مطاحن مصر الوسطى  

أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى، ارتفاع صافي ربح الشركة  
وأوضحت الشركة   على أساس سنوي. %5.2خالل شهر يوليو الماضي بنسبة 

مليون جنيه   13.98في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 
احاً خالل نفس الشهر من العام  مليون جنيه أرب   13.28في يوليو الماضي، مقابل  

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، ارتفاع أرباح الشركة خالل   الماضي.
مليون جنيه منذ بداية   101.32، صافي ربح بلغ 2021-2020العام المالي 

مليون جنيه أرباحاً خالل   98.6، مقابل 2021حتى نهاية يونيو  2020يوليو 
مليون جنيه إيرادات خالل العام   531.56كة وحققت الشر العام المالي المقارن. 

مليون جنيه إيرادات في العام المالي   550.47، مقابل 2021-2020المالي 
 المقابل. 

 لجنة القيد تحدد موعد إدراج سهم إميرالد للتطوير على قاعدة بيانات البورصة  

وافقة  الم  2021\08\31قررت لجنة قيد االوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ  
اوالً: قيد اسهم شركة / اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات برأس مال   - على : 

مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها   425مليون جنيه، موزع على   85مصدر قدرة 
قرش للسهم الواحد، ممثلة في أربعة إصدارات بجدول قيد االوراق المالية   20

لمتوسطة، وذلك طبقا لقواعد قيد  المصرية )أسهم( سوق الشركات الصغيرة وا
وشطب االوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية  

واالجراءات التنفيذية لها وتعديالتهما، وعلى   22/1/2014( في 11رقم )
الشركة خالل الفترة  ( مكرر منها، مع عدم التعامل على اسهم 1االخص المادة )

التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه األسهم اال بموافقة الهيئة، ويعتبر من تاريخ  
في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خالل شهر من تاريخ القيد كأن لم يكن 

( من قواعد القيد 9المادة )( من 3، 2، 1تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود )
ثانيا: علي ان تدرج    الت التي تقدرها. ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحا

أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم اإلثنين الموافق  
  استكمال فترة نشر طلب القيد البالغه خمس ايام عمل(،)اى بعد  06/09/2021

 . 05/09/2021علما بان فترة انتهاء االعالن يوم األحد الموافق 

أوراسكوم لإلنشاءات توقع عقد لبناء أول منظومة متكاملة لقطار فائق 
 السرعة في مصر  

(، أن شركتها التابعه أوراسكوم ORASتعلن شركة أوراسكوم كونستراكشون )
( Siemens Mobilityسيمنس للنقل)لإلنشاءات قد وقعت اليوم، بالشراكة مع شركتي  

( لتصميم وبناء وتشغيل NATوالمقاولون العرب، عقداً مع الهيئة القومية لألنفاق )
عام، وذلك  15وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر على مدى 

ار ملي 4.5يبلغ إجمالي قيمة العقد حوالي  سبتمبر. 1وفقا لبيان الشركة المرسل بتاريخ 
دوالر أمريكي. ويشمل نطاق االعمال للتحالف فيما بين الشركة وشركة المقاولون 
العرب أعمال السكة الحديد، واإلشارات والتوصيالت العلوية، ونظام االتصاالت 
ومحطات الطاقة الفرعية ، بينما يشمل نطاق الصيانة أعمال السكة الحديد ونظام 

د الذي تم توقيعه اليوم خط سكة حديد رئيسي ويغطي العق عاماً. 15االتصاالت لمدة 
كلم سيربط مدينة العين السخنة على البحر األحمر  660مكهرب فائق السرعة بطول 

وسيقوم التحالف   ومحافظتى اإلسكندرية ومرسي مطروح على البحر األبيض المتوسط.
 ، حيث يساعد التحالف في هيكلةEPC + Financeبتنفيذ هذا المشروع على أساس 

وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل. من المتوقع أن يتم اإلغالق المالي في عام 
ويعزز هذا المشروع تركيز شركة أوراسكوم لإلنشاءات على تنفيذ مشاريع  .2022

ضخمة لها تأثير إيجابي مباشر على البنية التحتية واالقتصاد في مصر. يوفر التحالف 
وظيفة  3،800فرصة عمل في مصر، باإلضافة إلى  15،000بشكل مباشر أكثر من 

تماشياً مع  من الموردين المصريين بشكل غير مباشر من خالل االقتصاد المصري.
الجهود المبذولة للتحول إلى التنمية المستدامة، سيقلل النظام الكهربائي بالكامل من 

ات الكربون بنسبة استخدام الطاقة األولية والتلوث العام للهواء عن طريق خفض انبعاث
 30سينقل الخط أكثر من  ،  مقارنة باالنبعاثات الحالية من السيارات والحافالت.70%

من وقت السفر. وسيربط الخط أيضاً  %50مليون شخص سنوًيا ويقلص نسبة قدرها 
بين الموانى البحرية والجافة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة حركة الشحن وزيادة الشحنات 

والتحالف  NATباإلضافة إلى ذلك، تم االتفاق بين  .%15ى القضبان بنسبة المنقولة عل
لمناقشة االتفاقيات بشأن خطين آخرين للسكك الحديدية فائقى السرعة، مما يزيد طول 

وسيربط الخطان اإلضافيان  كيلومتر. 1،800شبكة السكك الحديدية الجديدة لتصل إلى 
أكتوبر على طول نهر النيل حتى محافظة  6 منطقة القاهرة الكبرى ابتداء من مدينة

ُيضاف هذا المشروع الهام إلى  أسوان، واألقصر عبر الغردقة مرورا إلى مدينة سفاجا.
سجل شركة أوراسكوم لإلنشاءات الحافل في قطاع النقل والذي يشمل المونوريل 

راسكوم والقطار الكهربائي والسكك الحديدية والمترو. كما أنه يعزز مكانة شركة أو
وعلق  لإلنشاءات كشريك رائد في المشروعات الضخمة في جمهورية مصر العربية.

المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم لإلنشاءات ، قائالً: “نحن 
فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع التاريخي . نحن فخورون أيضاً بمواصلة 

وشركائنا على المدى  NATوالهيئة القومية لألنفاق تعاوننا الناجح مع وزارة النقل 
والمقاولون العرب. حيث تتمثل  Siemens Mobilityالطويل سيمنز للنقل 

استراتيجيتنا في العمل على المشروعات التي تعمل بشكل مباشر على تطوير البنية 
التحتية في مصر. وعلى االخص سيكون لهذا المشروع المستدام أثر بيئياً في تقليل 

أعلنت أوراسكوم  مقارنة بالوسائل التقليدية". %70انبعاثات الكربون بنسبة 
إلى  01/01/2021(، عن نتائج أعمالها خالل الفترة من ORASشون )كونستراك

مليون دوالر مقابل   47.7، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  30/06/2021
  01/01/2020مليون دوالر خالل الفترة من  34.8تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 

الفترة المنتهية في  كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج األعمال عن .30/06/2020إلى 
مليون دوالر مقابل   15.6، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  31/03/2021

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

مليون  1.993مليون دوالر مقابل صافي خسارة بلغت  4.976خسارة مستقلة بلغت 
جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر   دوالر عن نفس الفترة من العام السابق.
 تعتبر  العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم.

 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

استعرضت  2020/ 2021في الربع األخير من  % 7.7االقتصاد المصري ينمو 
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، خالل اجتماع مجلس الوزراء 
أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات المبدئية ألداء االقتصاد المصري 

، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لمجلس 2020/2021خالل الربع األخير والعام المالي  
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية إلى أن المؤشرات المبدئية تظهر   وأشارت  الوزراء.

أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع األخير من العام المالي الماضي، حقق 
في الفترة ذاتها من العام  %1.7 -مقارنة بحوالي  %7.7قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 

ؤكد االتجاه المتزايد لمعدالت النمو ربع السنوية المالي السابق عليه، موضحة أن ذلك ي
في  %2في الربع األول إلى  %0.7والتي ارتفعت من  2020/2021خالل العام المالي 
في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها   %2.9الربع الثاني ثم إلى  

وأضافت الوزيرة   ئحة كورونا.االقتصاد المصري خالل هذا العام بسبب تداعيات أزمة جا
أن معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا"، 

، %3.6ليسجل  2019/2020حيث تراجع معدل النمو االقتصادي خالل العام المالي 
ج نمو ُمحقق خالل العام المالي السابق عليه، فيما تشير النتائ %5.6وذلك مقارنة بنحو 

، موضحة 2020/2021خالل العام المالي    %3.3المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود  
خالل العام المالي الجاري، بدعم النمو  %5.4أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن  الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين األول والثاني.
طة االقتصادية حققت معدالت نمو ايجابية خالل الربع األخير من العام العديد من األنش

المالي الماضي، وتحول االنكماش في األنشطة االقتصادية األكثر تأثرا بأزمة فيروس 
"كورونا" مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز 

وتابعت: حافظ العديد   مو ايجابية وبارتفاع كبير.الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدالت ن
من األنشطة االقتصادية على معدالت نمو ايجابية خالل فترة األزمة، وعلي رأسها 
االتصاالت، وقناة السويس، واألنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، 

كي في مصر، خالل الفترة والزراعة، والصحة، والتعليم، كما تجاوز الطلب االستهال
مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة  %15المشار إليها، مرحلة ما قبل االزمة بحوالي 

والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويالت المصريين وانخفاض معدالت التضخم 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مساهمات  وفقا للتقرير األخير لوكالة "فيتش".

ت : تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، واألنشطة العقارية ارتفعت قطاعا
من الناتج المحلي اإلجمالي؛ بما يتسق مع برنامج اإلصالحات الهيكلية،   %47.6إلى نحو  

 وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات : االتصاالت وقناة السويس والتشييد والبناء.
مية االقتصادية االتجاهات الرئيسية لمعدالت البطالة واستعرضت وزيرة التخطيط والتن

خالل العام المالي الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدالت البطالة االجمالية علي طول 
كما تطرقت إلى أن التعافي االقتصادي العالمي يواصل مساره، ولكن في ظل فجوة الفترة.

األسواق الصاعدة واالقتصادات  متزايدة بين االقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات
في اإلطار  النامية، موضحة أن سرعة التعافي االقتصادي مرتبطة بمعدالت التطعيم.

ذاته، قالت الوزيرة إن سوق العمل العالمي قد تضرر بشدة جراء استمرار أزمة "كورونا، 
لمتقدمة وأنه قد يستغرق الوصول الي معدالت التوظيف ما قبل الجائحة في االقتصادات ا

النسبي في الطلب  إلي عدة سنوات، كما أن العالم يشهد موجة تضخمية بفعل التحسن
العالمي مدفوعا باكتشافات لقاحات "كورونا"، وارتفاع تكلفة الشحن البحري وتحديات 
النقل المعرقلة النتظام سالسل االمداد، والتوجه المتزايد في السوق العالمي نحو المضاربة 

 دم التيقن.نتيجة حالة ع

لصادرات المصرية ألسواق دول  بدء تطبيق تخفيضات جمركية لقائمة جديدة من ا

 الميركسور  

اعلنت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء تطبيق تخفيض جمركى  

سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتباراً من يوم غداً الثانى  6900لـ

وذلك فى اطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول    2021من شهر سبتمبر  

لتجمع والذي يضم كل من البرازيل واالرجنتين واروجواي وباراجواي , مشيرةً  ا

الى ان اهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمتين الثالثة والرابعة من االتفاق تتضمن 

وقالت الوزيرة أن   الوبريات والمنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال

قتصادية والتجارية بين مصر ودول تجمع هناك تطوراً ملحوظاً فى العالقات اال

أعوام الماضية منذ إبرام إتفاق التجارة الحرة بين الجانبين  4الميركسور خالل الـ

, مشيرةً الى حرص الوزارة  2017ودخوله حيز النفاذ فى األول من سبتمبر من عام  

ليون م  260على االستفادة من اسواق كافة الدول االعضاء بالتجمع والتى تضم نحو  

نسمة واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية السواق دول قارة امريكا  

واشارت جامع الى انه جارى تعميم قوائم السلع التى تشملها التخفيضات   الجنوبية

الجمركية على كافة المجالس التصديرية وتجمعات االعمال وبصفة خاصة الشركات  

الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات  الصغيرة والمتوسطة لتعزيز االستفادة من 

المصرية فى النفاذ لهذه األسواق الهامة والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة  

ومن جانبه أوضح السيد/أبراهيم السجينى  لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور

مساعد الوزيرة للشئون االقتصادية والمشرف على قطاع التجارة الخارجية  

يات التجارية أن التخفيضات الجمركية التى سيتم بدء تطبيقها تشمل تخفيض واإلتفاق

على الصادرات المصرية للسلع المدرجة بالقائمة الثالثة والتى   %62.5جمركى بنحو  

سلعة , باإلضافة إلى تخفيض جمركى للسلع المدرجة   3400تشمل على أكثر من 

سلعة , الفتاً إلى أن هذه   3500والتى تشمل على نحو  %50بالقائمة الرابعة بنحو 

الشريحة الجديدة من التخفيضات الجمركية تأتى إستكماالً لقائمة السلع التى تم 

تحريرها بالكامل من الرسوم الجمركية خالل سبتمبر من العام الماضى والتى شملت 

وأشار إلى أن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت   سلعة. 600نحو 

  396نحو  2020االتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة حيث بلغت عام منذ دخول 

, %115بنسبة زيادة قدرها    2017مليون دوالر عام    184مليون دوالر مقارنة بنحو  

الفتاً إلى أن الصادرات المصرية تركزت في المواد الكيماوية مثل )األسمدة  

لفينيل( وهي من السلع التي  النيتروجينية, األسمدة الفوسفاتية, بوليمرات كلوريد ا

تمتعت بتحرير فورى من كافة الرسوم الجمركية منذ دخول االتفاق حيز النفاذ, هذا 

باالضافة الى الخضر والفاكهة المحضرة أو المحفوظة وايضا الطازجة ويعتبر الثوم 

والبرتقال والعنب من اكبر السلع التي بدات مصر في تصديرها الى دول التجمع 

جدير بالذكر ان مصر قامت بتوقيع اتفاق  الزيتون بكافة انواعه واشكاله. اضافة الى 

تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور ) البرازيل واالرجنتين واروجواي وباراجواي  

, ذلك االتفاق 2017ودخل حيز النفاذ اعتباراً من االول من سبتمبر  2010في عام 

 الذي ينص على االعفاء التدريجي على عدة اعوام وصوالً الى االعفاء الكامل من

من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً لعدة  %90الرسوم الجمركية المفروضة على 

اعفاءاً على  cاعفاءاً على ثالث سنوات,  Bاعفاءاً فورياً,  Aقوائم مرفقة باالتفاق ) 

 سنوات( 9اعفاءاً على  Dسنوات,  7

 

 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 المعدن األصفر يواصل تحقيق مكاسب شهرية في أغسطس  

في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في  
بعد أن   %0.3الواليات المتحدة األميركية، حقّق الذهب مكاسب شهرية بنسبة 

 1823سّجل أعلى مستوى هذا األسبوع منذ الرابع من أغسطس عند حوالي 
يأتي ذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة األميركية  نصة.دوالر لألو

في المقابل، تراجع مؤشر الدوالر إلى أدنى مستوى ألكثر من   وضعف الدوالر. 
كما   ثالثة أسابيع مما يقلّل من تكلفة المعدن األصفر لحائزي العمالت األخرى.

سنوات ألقل مستوى  انخفضت الفائدة على سندات الخزانة األميركية ألجل عشر  
رئيس مجلس االحتياطي، جيروم باول، كان قد أّكد أن الفدرالي يمكن    في أسبوع

أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، على الرغم من أنه  
على صعيد المعادن  لن يكون في عجلة من أمره للبدء في رفع أسعار الفائدة

، في حين سّجل  %6لشهر ثالث من التراجع بهبوط  النفيسة األخرى، تّتجه الفضة  
بينما سّجل   %. 3.1البالتين خسارة للشهر الرابع على التوالي بانخفاض 

 . %7.4البالديوم أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر منخفضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,524.09 0.03% أمريكا 

 NASDAQ 15,309.38 0.33% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 28,543.51 0.33% اليابان
 %0.05 1,814.55 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.28- 71.39 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.38- 68.33 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,311.00 -0.08% السعودية
 DFMGI 2,917.00 0.02% دبي

 ADI 7,658.00 0.11% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,812.87 -0.01% الكويت 

 BSEX 1,660.58 0.00% البحرين
 GENERAL 11,096.00 0.00% قطر 

 MASI 12,706.00 0.09% المغرب 
 TUN20 7,347.00 -0.09% 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  جنيهمليون  جنيه 

 1.3 1.1 غ.م. غ.م. %28.0- 3.55 حيادي 6،374.43 4.93 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.5 غ.م. %55.0 23.63 شراء  8،284.79 15.25 شركة حديد عز 

 1.8 1.9 22.9 36.0 %24.8- 11.34 بيع 470.68 15.08 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.3 8.8 15.6 35.5 %34.5 2.77 شراء  2،204.02 2.06 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.8 5.9 6.1 %41.0 12.03 شراء  5،673.36 8.53 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.3 7.6 %21.4 99.53 شراء  18،787.61 82.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

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

 0.7 0.8 5.7 8.3 %18.8 17.22 شراء  1،054.39 14.49 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 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 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 

% 

أول التغير من 

 العام % 
 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 47.60 1.71  19.59-  1,361,222   64,612,880   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.82 3.25  7.16-  3,635,323   61,204,692   25.99   10.31  9.28% فوري

 EAST 11.79 0.17  10.00-  2,219,488   26,076,550   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.13 -0.53  21.54   1,333,275   1,504,711   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.11 1.16  7.68-  1,341,264   25,467,408   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.80 2.65  6.67   2,525,695   32,064,996   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.41 2.49  14.00   3,290,644   24,452,878   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.70 0.12  10.40-  752,509   6,539,964   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.66 0.22  0.43   3,952,815   18,381,350   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.25 2.41  15.67-  1,446,551   6,088,092   6.57   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 15.00 1.83  25.00   953,579   14,209,813   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.09 0.98  15.21-  3,159,790   9,779,375   4.32   2.78  1.70% 

 CIEB 27.80 1.94  4.30-  296,130   8,222,911   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 82.00 -0.52  39.46   27,354   2,239,941   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.62 0.95  15.06   572,977   6,065,338   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.49 0.89  12.35-  9,048   112,415   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.53 0.00  25.44   693,725   5,920,601   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.06 1.98  26.30   24,956,187   51,712,904   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 5.71 -1.04  6.09-  1,901,434   10,869,548   7.59   4.29  0.97% 

 PHDC 2.00 2.15  44.04   7,359,228   14,684,853   2.02   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 6.08 7.61  52.76   5,435,243   32,016,622   6.10   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.72 1.09  18.85   1,146,285   4,229,950   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 15.25 2.35  43.06   1,022,498   15,626,845   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.27 0.32  11.50-  3,665,592   4,668,477   1.71   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.82 1.56  23.89   2,991,085   23,235,606   10.40   5.65  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.08 1.75  23.64   1,993,682   8,129,457   4.24   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.15 0.59  6.63   347,299   1,786,432   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.76 0.00  300.00   368,864   1,010,228   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.96 2.78  22.11-  3,337,071   9,861,997   4.17   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.57 3.21  81.63   17,507,766   44,623,688   28.30   2.46  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 بالدوالر* السهم يتداول 

 

 



 

 

 

 

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

راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة  
آ
نها موثوق فيها في وقت نشر تم إعداد المعلومات واال

أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هاا

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

 
أ
ي جزء با

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

أ
ي شكل من اال

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

ن وجهات نظرهم حول الشركة )
أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
وراقهم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ا

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 
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