
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 4.21 % 0.16 11,301.36 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 13.73 % 1.15 2,542.32 50ا

ي جي اكس  
 
  % 41.62 % 1.21 3,038.01 70ا

ي جي اكس  
 
  % 30.96 % 1.04 4,056.94 100ا

  --  % 2.97 4,205.18 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

 AMOC  - األسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"  – سهم االحد 

رض بمدينة الشيخ زايد الجديدة بـ"سوديك" تشتري  ▪
 
 مليار جنيه 1.24قطعة ا

رباح مطاحن شرق الدلتا ترتفع   ▪
 
 2021- 2020خالل   %5ا

رباح التشخيص المتكاملة القابضة ترتفع  ▪
 
ول  %283ا

 
 خالل النصف ال

رباح المصرية لنظم التعليم ترتفع  ▪
 
 2021-2020خالل  %106ا

ول من  ▪
 
جواء" تتحول للربحية في النصف ال

 
 2021"ا

قطان بالوجه القبلي ضمن منظومة التداول  ▪
 
هشام توفيق: فتح مراكز تجميع ال

 الجديدة  

رئيس هيئة الستثمار يلتقي السفير الهولندي في مصر لمناقشة سبل زيادة التعاون   ▪
 الستثماري 

وبك  ▪
 
كيد ا

 
مدادات النفط يتراجع بعد تا  + على عودة الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنيه( صافي تعامالت المستثمرين )مليون  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 117 81 6 

  

 انواع المستثمرين  
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 شركة بريميير -إدارة البحوث  –الصباحي التقرير 
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 AMOC -األسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"  –سهم االحد 

 

 من هي شركة أموك في سطور؟ 
موك( في مأيو   سست شركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية )ا 
 
، كشركة مسأهمة مصرية ، مشمولة بقأنون   1997تأ

موك بإخالص لمفهوم "كيأن ذو توجه عألمي وملتزم محلًيأ"  2017( لسنة 72االستثمأر المصري رقم. ) . تعمل ا 
التكأمل مع هيائت قطأع البترول  حيث نراقب حصة السوق الدولية وفي نفس الوقت نالحظ التنسيق الوثيق و

 المصري. 

سأسية، والشموع البأرافينية ومنتجأتهأ ومشتقأتهأ، وتعظيم إنتأجية   
 
موك، في إنتأج الزيوت المعدنية اال وتعمل ا 

فران، وبيعهأ في السوق المحلي والتصدير، وتكرير الخأم  
 
السوالر، وإنتأج النأفتأ والبوتأجأز، والمأزوت، ووقود اال

و لحسأب الغير وإنتأج الديزل والجأزولين. وتوفر الشركة جزًء من احتيأجأت السوق المحلي، من بعض  لحسأبهأ  ا 
سأسي والخأصة والنأفتأ والمأزوت. 

 
 المنتجأت البترولية وخأصة السوالر والبوتأجأز، والزيوت المتعأدلة اال

 القاء الضوء على األداء المالي والتشغيلي 
ربأحًأ بلغت   ، مقأبل خسأئر  2021إلى يونيو  2020ليون جنيه خالل العأم المألي من يوليو م 499.28حققت ا 

ن.  477.02بلغت 
آ
 مليون جنيه في العأم المألي المقأرن، ولم تصدر الميزانيأت الكأملة حتى اال

سأس سنوي حيث حققت   %9بنسبة    2020/2021تراجعت ايرادات الشركة في التسعة اشهر من العأم الحألي    على ا 
خر  7.8مليأر جنيه مقأبل  7.1الشركة  

آ
شهر   9مليأر جنيه في افترة المقأرنة، وتحولت الشركة لالربأح ال ا 

 ن جنيه في فترة المقأرنة مليو  152-مليون جنيه مقأبل خسأئر   574.2، حيث بلغت االربأح 2020/21

رجعت الشركة تحولهأ للربحية إلى تفعيل التعأون مع الهيئة المصرية العأمة للبترول في تصدير المنتجأت وخأصة    ا 
دت إلى خفض تكلفة التغذية بنسبة    19مأزوت الخلط، وكذلك إلى قيأم الشركة بأستحداث طرق خلط جديدة ا 

مليأر جنيه وقألت إن ذلك جأء بألرغم   6.6مليأر جنيه إلى  7.9ضت من بألمأئة عن الفترة المنأظرة، حيث انخف
بألمأئة عن الفترة المنأظرة نظرًا النخفأض متوسط سعر بيع الطن من منتجأت   9من انخفأض قيمة المبيعأت بنحو 

ت الشركة  دوالرًا للطن، وذلك على الرغم من زيأدة كمية مبيعأ 368دوالرًا للطن إلى نحو  443الشركة من نحو 
سعأر المنتجأت  46خالل تلك الفترة بمقدار  شهر إلى زيأدة ا  ربأحهأ خالل التسعة ا  سبأب ا  لف طن. كمأ تضمنت ا  ا 

دى إلى زيأدة قدرة الشركة   خيرة، وزيأدة الطلب على منتجأت الشركة من الزيوت والشموع، مأ ا 
 
ونة اال

آ
البترولية في اال

مليون جنيه )وهي  18مليون جنيه إلى  179وائد على الودائع من على تصريف مخزونهأ، مشيرة إلى انخفأض الع
 إيرادات غير عأدية(. 

القطاع / 

 الصناعة
 غاز وبترول

 AMOC كود السهم

 3.96 سعر السهم

 1,291.5 بالمليون -عدد االسهم 

 1,291.5 بالمليون جنيه –رأس المال 

 5,114.3 بالمليون  –رأس المال السوقي 

 %51.0 التداول الحر

 %38.0 تغير السعر منذ سنة

 %26.11 تغير السعر منذ بداية السنة

 10.2 مضاعف الربحية

 2.60 مضاعف القيمة الدفترية
 شهر ارباح فعلية  12النسب محسوبة آلخر 

موك مقابل 
 
 EGX 30 rebasedسهم ا

 
 

 هيكل مساهمي الشركة 

 

 

    التغير السنوي 2021 -شهور  9 2020 -شهور  9 2020 2019 2018 البند

    %9.0- 7,101.88 7,800.52 8,984.05 14,875.93 14,033.22 المبيعات 

    غ.م. 433.03 (140.89) (401.74) 888.77 2,003.39 مجمل الربح

    غ.م. 574.20 (152.48) (477.02) 1,947.99 1,487.36 صافي الربح

هامش صافي 

 الربح 
    غ.م. 8.1% 2.0%- 5.3%- 13.1% 10.6%

 
 

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –التقرير االسبوعي 
 2021سبتمبر  5

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –لتقرير األسبوعي 
 2020يناير  10



 

 

 
 

 أخبارالشركات المقيدة 

 مليار جنيه  1.24"سوديك" تشتري قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد الجديدة بـ

أكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك( قبول جهاز تنمية  أعلنت شركة السادس من 
مدينة الشيخ زايد العرض المقدم من شركة اليسر للمشروعات والتنمية إحدى  

وقالت    فداناً بمدينة الشيخ زايد الجديدة.  123الشركات التابعة لشراء قطعة أرض  
ع  سوديك في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن قطعة األرض تقع مالصقة لمشرو

لتصبح امتداداً للمشروع الذي تم طرحه ألول مرة في   The Estatesالشركة 
يونيو  30مليار جنيه حتى  2.5. وبلغ إجمالي مبيعاته التعاقدية 2019سبتمبر 
ألف متر مربع   235وتوقعت سوديك، أن تتيح األرض الجديدة تطوير  .2021

مليارات جنيه خالل   10من المساحات السكنية المبنية لتحقق مبيعات تقدر بنحو 
ووافق جهاز مدينة الشيخ زايد على بيع قطعة األرض   سنوات كتقدير مبدئي. 6

مليار جنيه لألرض تسدد   1.24جنيهاً للمتر المربع، بما يعادل  2385مقابل 
ونوهت سوديك، بأن االستحواذ على قطعة األرض الجديدة   سنوات. 6على 

  31اضي الشركة التي تضمنت في ألف متر مربع إلى محفظة أر 518يضيف 
مليون متر مربع من األراضي المملوكة للشركة، أو   5.6نحو  2020ديسمبر 

مليون   6.1التي يتم تطويرها بنظام المشاركة بما يزيد محفظة األراضي إلى 
  9متر مربع في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، ما يؤّمن للشركة من 

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية    لمستقبلية.سنوات من المبيعات ا  10إلى  
 225.84، صافي ربح بلغ  2021واالستثمار )سوديك(، خالل النصف األول من  

مليون جنيه   74.51مليون جنيه خالل الفترة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 
وارتفعت إيرادات الشركة خالل النصف   خالل نفس الفترة من العام السابق له.

مليار جنيه،   1.26مليار جنيه مقابل  1.87لتصل إلى  2021ألول من عام ا
وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت   خالل نفس الفترة من العام السابق له. 

، مقابل 2021مليون جنيه خالل النصف األول من  84.73خسائر الشركة إلى 
 م الماضي. مليون جنيه في النصف المقارن من العا 172.07خسائر بلغت 

 2021- 2020خالل  %5أرباح مطاحن شرق الدلتا ترتفع  

كشفت القوائم المالية المعدلة لشركة مطاحن شرق الدلتا عن العام المالي الماضي  
بالمائة، على أساس   4.9(، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 2021-2020)

ي  وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صاف سنوي. 
، 2021حتى نهاية يونيو  2020مليون جنيه منذ بداية يوليو  127.19ربح بلغ 

وارتفعت   مليون جنيه صافي ربح خالل العام المالي السابق له.  121.26مقابل 
مليون جنيه بنهاية  509.95إيرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل 

وحققت   م المالي السابق له. مليون جنيه خالل العا 509.6، مقابل 2021يونيو 
شركة مطاحن شرق الدلتا خالل التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، أرباحاً  

مليون جنيه خالل الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل   78.22بلغت 
  مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.  76.11أرباح بلغت 

مليون جنيه، مقابل   351.11الشركة خالل الفترة إلى وتراجعت إيرادات نشاط 
 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.  351.3إيرادات بلغت 

 خالل النصف األول  % 283أرباح التشخيص المتكاملة القابضة ترتفع 

علنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، ارتفاع أرباحها خالل النصف األول  
وأوضحت الشركة في بيان  ، على أساس سنوي.%282.6بنسبة  2021من 

مليون جنيه خالل النصف األول من    668.21اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ  
 .2020مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام  174.62العام الجاري، مقابل 

ار جنيه،  ملي  2.29وأشارت الشركة إلى أن إيراداتها ارتفعت خالل الفترة إلى 
وخالل الربع   . 2020مليون جنيه في في الفترة المقابلة من عام    949.68مقابل  

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

  13.93   8.26  المتحدة لالسكان 

  13.35   18.26  الشمس لالسكان 

  10.00   4.40  بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
  9.91   10.31  االسماعيلية للدواجن

  9.91   7.54  شركة أودن لالستثمارات المالية 

 

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

 -9.68   14.09  القاهرة للخدمات التعليمية 

 -9.61   13.36  المهنس للتأمين

 -7.38   0.11  العرفة القابضة

 -5.45   8.15  لالستثمارات الماليةاالسكندرية الوطنية 

 -4.99   1.71  مرسى مرسى علم 

 

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

  45.99   140,032,096  زهراء المعادي

  18.26   79,665,576  الشمس لالسكان 

  47.45   64,458,412  البنك التجاري الدولي

  58.99   64,326,588  الرواد 

  6.35   64,292,544  بايونيرز القابضة

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.69   21,228,089  المصريين لالسكان 

  0.64   20,958,715  العربية ادارة االصول

  0.24   19,202,616  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.68   18,837,774  بورتو القابضة

  0.29   18,533,346  اوراسكوم المالية القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون جنيه، مقابل   326.6، ارتفعت أرباح الشركة إلى 2021الثاني من عام 
وأشادت هند الشربيني الرئيسة    .2020مليون جنيه في الربع األول من    72.12

تشغيلي للشركة خالل النصف األول من  ، باألداء المالي والIDHالتنفيذية لشركة  
العام الجاري مصحوباً بتكرار تسجيلها مجموعة من النتائج القياسية مرة أخرى،  
ما يبرهن نجاح اإلدارة المستمر في البناء على اإلنجازات الباهرة التي تحققها 

ولفتت الشربيني إلى تجاوز حجم االختبارات   الشركة منذ مطلع العام الجاري.
( التي تم إجراؤها خالل النصف  19–يصية غير المتعلقة بفيروس )كوفيدالتشخ

(، حيث  19–األول من العام الجاري مستويات ما قبل ظهور فيروس )كوفيد
بعد استثناء االختبارات   2019مقارنة بنفس الفترة من عام  %4ارتفعت بنسبة 

أنشطة    وأوضحت الشربيني أن نمو  مليون صحة.  100التي أجريت ضمن الحملة  
( ترجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع عدد  19–الشركة غير المتعلقة بفيروس )كوفيد

خالل النصف   %29االختبارات التشخيصية التقليدية التي أجرتها بمعدل سنوي 
على صعيد مؤشرات النمو بمختلف األسواق التي تعمل   . 2021األول من عام 

للشركة بأسواق مصر واألردن  بها الشركة، ألمحت الشربيني إلى األداء القوي 
خالل النصف األول من العام الجاري، حيث حققت نمواً كبيراً باإليرادات بسوقي  

وفي سوق نيجريا،   على التوالي. %176و %140مصر واألردن بنسب سنوية 
مدعومة بنمو عدد الحاالت التي قامت   %68ارتفعت اإليرادات بنسبة سنوية 

ات التشخيصية التي أجرتها خالل النصف األول  بخدمات وارتفاع حجم االختبار
من العام. من ناحية أخرى، استمر تأثر أنشطة الشركة بسوق السودان بانخفاض  
قيمة الجنيه السوداني خالل العام السابق، غير أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو  

 وأعربت الشربيني  .%217ملحوظ لإليرادات بالجنيه السوداني بلغ معدله السنوي  
عن اعتزازها بالشراكات االستراتيجية الجديدة التي أبرمتها الشركة خالل األشهر  

للمسافرين في سوقي    PCR(  19–الماضية لتقديم خدمة اختبار تشخيص )كوفيد
فرعاً جديداً إلى شبكة فروعها   14وتمكنت الشركة من إضافة  مصر واألردن.

، ضمن خطة إطالق ما  بالسوق المصري خالل النصف األول من العام الجاري
، وترسيخ مكانتها الرائدة بقطاع  2021مختبراً جديداً خالل عام  35و 30بين 

وتدرس اإلدارة فرص النمو   االختبارات التشخيصية الخاص بالسوق المصري.
  والتوسعات المحتملة بأسواق جديدة على مستوى أفريقيا والشرق األوسط وآسيا. 

مليون دوالر من مؤسسة التمويل الدولية،    45وحصلت الشركة على تمويل بقيمة  
وحققت شركة    حيث من المقرر توظيفه في تنفيذ خطط النمو المستقبلية المستهدفة. 

مليون جنيه خالل الربع   339التشخيص المتكاملة القابضة، صافي ربح بلغ 
مليار جنيه،   1.13وارافعت إيراداتها خالل الفترة إلى  األول من العام الجاري.

 . %126و نمو سنوي بمعدل وه

 2021- 2020خالل   %106أرباح المصرية لنظم التعليم ترتفع  

أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ارتفاع أرباحها  
  ، على أساس سنوي. %106بنسبة  2021-2020خالل العام المالي الماضي 

حققت صافي ربح خالل   وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها
مليون جنيه خالل   2.44مليون جينه، مقابل صافي ربح بلغ  5.02الفترة بلغ 

مليون    27.27وبلغت إيرادات الشركة خالل الفترة    نفس الفترة من العام الماضي. 
  مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام المالي السابق.  22.85جنيه، مقابل 

التعليم الحديثة، خالل التسعة أشهر األولى من العام وحققت شركة المصرية لنظم  
مليون جينه، مقابل صافي   3.08المالي الجاري صافي ربح خالل الفترة بلغ 

وبلغت إيرادات   مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  3.4ربح بلغ 
رة  مليون جنيه خالل الفت   20.84مليون جنيه، مقابل    20.88الشركة خالل الفترة  

 ذاتها من العام المالي السابق. 

 

 2021"أجواء" تتحول للربحية في النصف األول من 

مصر، خالل    -أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أجواء للصناعات الغذائية  
وأوضحت الشركة    ، تحولها إلى الربحية أساس سنوي2021النصف األول من  

مليون جنيه   5.41في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 
مليون جنيه   18.06منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو، مقابل خسائر بلغت نحو 

وعلى أساس   ر حقوق األقلية. ، مع األخذ في االعتبا2020بالفترة المقارنة من 
مليون جنيه، مقابل   9.61ربعي، حققت الشركة خسائر خالل الربع الثاني بلغت  

وارتفعت    مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 6.72خسائر بلغت 
 806.36مبيعات الشركة خالل الستة أشهر األولى من العام الحالي حيث سجلت  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من   546.73يونيو، مقابل مليون جنيه بنهاية 
كانت القوائم المالية المستقلة لشركة أجواء للصناعات الغذائية  العام الماضي

مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى   27.13أظهرت تحقيق أرباح بلغت 
نة  مليون جنيه في الفترة المقار  11.34، مقابل خسائر بلغت  2021نهاية يونيو  

وارتفعت مبيعات الشركة المستقلة خالل الستة أشهر لتصل إلى   .2020من 
مليون جنيه خالل نفس الفترة   116مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  147.17

 15.02يشار إلى أن "أجواء" حققت أرباحاً مجمعة بقيمة  من العام الماضي. 
، مقابل خسائر بلغت  مليون جنيه خالل الثالثة أشهر األولى من العام الجاري

، مع األخذ في االعتبار حقوق  2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من    11.34
 األقلية. 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

هشام توفيق: فتح مراكز تجميع األقطان بالوجه القبلي ضمن منظومة التداول  
 الجديدة  

في إطار تطبيق النظام الجديد لتداول األقطان بكافة محافظات الجمهورية للموسم  
، فتحت مراكز تجميع األقطان بمحافظات الوجه القبلي أبوابها  2021/2022

شرته الصفحة الرسمية لمجلس  الستالم األقطان من المزارعين، وفق ما ن 
وتتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،   الوزراء.

إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام، تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول بمتابعة 
دورية من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام،  

تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة  والتي 
واستصالح األراضي وهيئة التحكيم واختبارات القطن والبنك الزراعي المصري  

ويبلغ عدد هذه المراكز   وممثل عن شركات تجارة األقطان من القطاع الخاص.
:  مركًزا موزعة على خمس محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالقطن 21

مركز( وأسيوط   1مراكز(، والمنيا )عدد  7مراكز(، وبني سويف )  10الفيوم )
مركز(. ويجري العمل بها طوال أيام األسبوع    1مركز(، وسوهاج )عدد    2)عدد  

وفي سبيل تحسين   ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا. 
فتها وجودتها مع تحقيق  وتنظيم عملية تجارة وبيع األقطان والحفاظ على نظا

صالح المزارعين، تعتمد المنظومة الجديدة للتداول على توفير أكياس من الجوت  
ودوبارة قطنية )بسعر التكلفة( للمزارعين من خالل مراكز التجميع طبقاً للحيازة  

  -الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، ويتم استالم األقطان من المزارعين 
ويلي ذلك   بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية.  -اء مباشرة دون وسط

وزن األقطان الواردة بكل مركز تجميع واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة  
منه لكل مزارع بالكمية وعدد األكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز  

التجارة على كميات  األقطان وتحديد الرتب، وإجراء مزادات دورية بين شركات  
األقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين، حيث يحصل المزارع على  

مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليها المزاد في اليوم التالي إلجراء   70%
المتبقية خالل أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل    %30المزاد، وال

 التصافي والرتب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رئيس هيئة االستثمار يلتقي السفير الهولندي في مصر لمناقشة سبل زيادة التعاون  

 االستثماري  

أجري المستشار محمد عبد الوهاب, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار 

والمناطق الحرة, اجتماعاً مع "موريتس شابفيلد", السفير الهولندي في مصر, وذلك 

وأكد الرئيس التنفيذي  تفعيل وزيادة التعاون االستثماري بين البلدين.لمناقشة سبل 

-للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة على عمق العالقات االستثمارية المصرية

الهولندية, مشيراً إلى أن هولندا تأتي في المركز الثاني كأكبر الدول المستثمرة في 

لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب مصر, الفتاً إلى سعى هيئة االستثمار 

الهولندي؛ لجذب وتشجيع االستثمارات الهولندية في مصر لتعميق االستفادة من 

الخبرات الهولندية في العديد من القطاعات الحيوية, من أهمها الزراعة والبترول  

لتي  من جانبه, أشاد السفير الهولندي باإلصالحات االقتصادية ا والخدمات المالية.

قامت بها مصر مؤخراً, والنتائج اإليجابية التي شهدها االقتصاد المصري, مشيراً  

في ذات السياق إلى تقديره لدور الهيئة العامة لالستثمار في دعم االستثمارات 

الهولندية القائمة في مصر مما يشجع على توطين المزيد من االستثمارات الهولندية  

الطرفان على عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بحضور ممثلي   وفى نهاية اللقاء, اتفق  فيها.

السفارة مع كبرى الشركات الهولندية المهتمة باالستثمار في مصر؛ من أجل تعريف  

مجتمعات األعمال الهولندية بالفرص االستثمارية المتاحة في القطاعات االقتصادية  

هولندية في مصر,  المستهدفة, والعمل على حل أي تحديات تواجه االستثمارات ال

 ودعمها في التوسعات االستثمارية التي تقوم بها.

 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 النفط يتراجع بعد تأكيد أوبك+ على عودة اإلمدادات  

هبطت أسعار النفط، بعد أن اتفقت أوبك على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة  
الوقت الذي ترتفع فيه اإلصابات  التدريجية لإلمدادات إلى السوق دون تغيير في 

بفيروس كورونا في أنحاء العالم وتظل فيه الكثير من شركات التكرير األميركية، 
  15وهبط خام برنت   وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام، متوقفة عن العمل. 

 0650دوالر للبرميل بحلول الساعة  71.44بالمئة إلى  0.2سنتا أو ما يعادل 
عد أن تراجع أربعة سنتات أمس األربعاء. ونزل الخام  بتوقيت غرينتش، ب 

دوالر للبرميل بعد أن   68.39بالمئة إلى  0.3سنتا أو ما يعادل  20األميركي 
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول   زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة. 

مس  )أوبك( ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أ
األربعاء على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية لإلنتاج  

لكن أوبك+ رفعت توقعها   ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق. 400بإضافة 
بينما تواجه أيضا ضغوطا لتسريع زيادات اإلنتاج من إدارة   2022للطلب في 

أن المجموعة أعادت تأكيد  الرئيس األمريكي جو بايدن، التي قالت إنها "سعيدة" ب 
وفي الواليات المتحدة، ربما تستغرق مصافي تكرير  التزامها بزيادة اإلمدادات. 

النفط أسابيع الستئناف نشاطها بعد أن ضرب اإلعصار أيدا المنطقة، فيما تواجه  
العمليات انقطاعات للكهرباء والمياه، مما سيعرقل الطلب على النفط على  

ة المنظمة ألنشطة الطاقة البحرية في الواليات المتحدة إن  وقالت الهيئ  األرجح.
شركات الطاقة تسارع إلعادة تشغيل المنصات وخطوط األنابيب في خليج  

مليون برميل يوميا من النفط   1.4المكسيك األمريكي، فيما ال يزال إنتاج نحو 
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية أمس إن مخزونات الخام   متوقفا.

مليون برميل وإن إمدادات المنتجات النفطية التي تقدمها   7.2األميركية انخفضت  
شركات التكرير زادت إلى مستوى قياسي بالرغم من ارتفاع اإلصابات بفيروس  

 كورونا في أنحاء البالد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,535.43 -0.03% أمريكا 

 NASDAQ 15,363.52 0.21% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 29,128.11 2.05% اليابان
 %1.00 1,827.58 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.79- 72.45 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %1.27- 69.09 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,320.00 0.08% السعودية
 DFMGI 2,912.00 -0.15% دبي

 ADI 7,646.00 -0.10% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,809.51 -0.06% الكويت 

 BSEX 1,663.44 0.18% البحرين
 GENERAL 11,071.00 -0.22% قطر 

 MASI 12,747.00 0.25% المغرب 
 TUN20 7,333.00 -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. %27.4- 3.55 حيادي 6،322.71 4.89 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.6 غ.م. %53.4 23.63 شراء  8،366.28 15.40 شركة حديد عز 

 1.8 1.9 23.3 36.7 %26.1- 11.34 بيع 479.11 15.35 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 %40.7 12.03 شراء  5،686.67 8.55 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.3 7.5 %22.4 99.53 شراء  18،638.69 81.35 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.9 3.6 7.8 9.0 %23.5 23.78 شراء  24،291.11 19.25 لالسمدة والكيماويات *أبو قير 

 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  

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

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

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

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

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 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 47.45 -0.04  19.85-  1,357,664   64,458,412   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.41 -2.55  9.42-  3,412,980   56,190,396   25.99   10.69  9.28% فوري

 EAST 11.51 -2.04  12.14-  530,995   6,198,433   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.12 -0.62  21.00   675,208   756,517   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.25 1.37  7.00-  1,022,785   19,673,678   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.96 2.05  8.00   2,232,685   28,735,218   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.43 0.00  14.31   2,734,624   20,523,202   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.77 0.92  9.68-  2,633,612   23,045,130   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.72 1.51  1.72   2,172,563   10,123,913   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.26 1.19  15.48-  515,185   2,186,496   6.55   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.91 0.07  24.25   385,490   5,775,447   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.10 0.32  14.93-  4,097,116   12,746,386   4.32   2.78  1.70% 

 CIEB 28.50 2.63  1.89-  746,336   20,955,520   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 81.35 -0.66  38.35   19,493   1,599,984   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.50 -0.85  13.76   2,257,028   23,668,774   13.10   6.84  1.72% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.30 -0.97  13.68-  14,086   175,928   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.55 0.23  25.74   245,445   2,104,335   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.06 -0.48  26.30   18,142,767   37,251,396   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 5.88 2.80  3.29-  4,330,625   25,281,380   7.59   4.29  0.97% 

 PHDC 2.02 1.25  45.85   5,553,927   11,246,221   2.06   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 6.35 7.81  59.55   10,394,793   64,292,544   6.42   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.74 1.36  19.49   2,767,699   10,381,333   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 15.40 0.79  44.47   1,107,770   17,022,354   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.28 0.08  11.15-  6,795,746   8,637,475   1.68   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.99 2.83  26.58   1,799,510   14,287,505   10.40   5.68  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.20 2.94  27.27   11,181,463   47,165,000   4.35   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.10 -0.78  5.59   460,849   2,344,374   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.75 0.36  298.55   540,506   1,480,915   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.95 -0.34  22.37-  997,266   2,936,371   4.14   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.48 -2.75  75.27   11,600,549   29,379,472   28.30   2.48  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 



 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

وراق المألية المذكورةب توصية ذا التقريرللجمهور. ال ُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى المعلومأت المتأحة 
 
و بيع اال

 
و بيع ، كمأ ال يعتبر عرض شراء ا

 
لقد . فيه شراء ا

نهأ موثوق فيهأ في وقت نشر 
 
بحأث شركة بريميير من مصأدر يعتقد ا

 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
شركة بريميير . ال تتحمل  هأتم إعداد المعلومأت واال

 
آ
و محتويأته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

 
ضرار النأتجة عن استخدام هذا المنشور ا

 
و اال

 
و مسؤولية عن الخسأئر ا

 
ية مسؤولية قأنونية ا

 
راء الواردة في هذا التقرير ا

 دون إشعأر مسبق. 

و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بمأ في ذلك جميع المالحق( على معلومأت ُيقصد نقلهأ  
 
فقط إلى المستقبلين المقصودين ، إذا لم يكن القأرئ ا

شكأ 
 
ي شكل من اال

 
ي جزء بأ

 
ل. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطأر بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفأظ بأ

و نشره 
 
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تمأًمأ. غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

 
و إعأدة إنتأجه من قبل ا

 
و توزيعه ا

 
 ا

وراق
 
و الشركأت( وا

 
ن وجهأت نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركأت( المذكورة في هذا التقرير ا

 
بحأث الذين يغطون الشركة )ا

 
هم المألية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنهأ بدقة. 
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