
 

 

 

 
 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 2.31 % 1.82- 11,095.89 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 9.69 % 3.56- 2,451.90 50ا

ي جي اكس  
 
  % 36.31 % 3.75- 2,924.08 70ا

ي جي اكس  
 
  % 26.40 % 3.49- 3,915.54 100ا

 -- % 5.29 4,427.43 مؤشر تميز
 

 عناوين االخبار 

سباب تحولها للخسائر في النصف المنصورة  ▪
 
ول للدواجن توضح ا

 
 ال

دوية تتراجع  ▪
 
سكندرية لل رباح الإ

 
 2021- 2020في  %31.2ا

 خلل عامين   O West Clubعمر الحمامصي: تشغيل نادي  ▪

مين بنهاية يونيو  29% ▪
 
رباح الدلتا للتا

 
   2021ارتفاًعا با

عمال لصالح كهرباء غانا بـ ▪
 
 مليون دولر   16.7السويدي اليكـتريك تتعاقد على تنفيذ ا

لى    1500زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية من   ▪ لف    10جنيه اإ
 
ا

 جنيه 

يكونوميست لعودة الحياة لما  2القتصاد المصري يسجل المركز  ▪ عالمًيا بمؤشر الإ
 قبل كورونا 

لى  %5والمكـثفات ترتفع  ن النفط صادرات قطر م ▪ غسطس اإ
 
لف برميل   924في ا

 
ا

 يوميا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 29 168 3 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 المنصورة للدواجن توضح أسباب تحولها للخسائر في النصف األول 

قالت شركة المنصورة للدواجن إنها تحولت إلى الخسائر خالل النصف األول  
بسبب إنخفاض إيرادات بيع الكتاكيت   2020بنفس الفترة من  مقارنة    2021من  

وأشارت الشركة في بيان لبورصة مصر إلى انخفاض   من معمل التفريخ.
مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت    52.89إيرادات النشاط عن النصف األول إلى  

يرجع إلى انخفاض أسعار   2020مليون جنيه في النصف المقارن من  90.52
ونوهت   دواجن ككل خالل الفترة وليس بسبب انخفاض انتاج الشركة. بورصة ال

الشركة أيصاً إلى االرتفاع الكبير في أسعار الخامات حيث زاد متوسط سعر طن  
بالمائة خالل النصف األول من العام الجاري مقارنة بأسعار    40العلف أكثر من  

تتمثل في   عوامل  3وأوضحت أن أسباب الخسائر النصفية ترجع إلى  .2020
طبيعة السلع التي تنتجها الشركة غير قابلة للتخزين، وارتفاع أسعار الخامات  
واألعالف وجميع مستلزمات اإلنتاج باإلضافة إلى انخفاض اإليرادات نظراً  

وفيما يخص خطة الشركة لحل األزمة   النهفاض سعر بيع الكناكيت والبيض.
ل االزمة التي بدأت فعال في  خالل الفترة، أشارت الشركة إلى أن خطتها لح 

تطبيقها تتمثل في إضافة عمالء جدد للشركة ورفع الطاقة اإلنتاجية للشركة  
  باإلضافة إلى المحافظة على قطعان الشركة لالستفادة عند تحسن األسعار. 
وذكرت أن نقض اإليرادات من النشاط أدى إلى استخدام رصيد الودائع في نشاط  

وير محطات الشركة لتصبح محطات نموذجية لتحسين  الشركة، باإلضافة إلى تط 
جودة المنتج وبيعه بسعر أفضل مما كان له قدر كبير في استخدام السيولة  

أشهر   6و حققت المنصورة للدواجن خسارة ربح خالل الـ  الموجودة بالبنوك.
 17.01مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  8.86األولى من العام الجاري بلغ 

وارتفع صافي إيرادات النشاط   ه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.مليون جني 
 90.52مليون جنيه، مقابل  52.89لتصل إلى  2021خالل النصف األول من 

 .2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من 

 2021-2020في   % 31.2أرباح اإلسكندرية لألدوية تتراجع  

ندرية لألدوية والصناعات الكيماوية، أظهرت القوائم المالية المعدلة لشركة اإلسك
بالمائة على   31.2، تراجع أرباحها بنسبة 2021-2020خالل العام المالي 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت   أساس سنوي. 
مليون جنيه خالل العام المالي المنتهي في يونيو الماضي،    116.99أرباحاً بلغت  

وارتفعت   مليون جنيه في العام المالي السابق له. 170.05مقابل أرباح بلغت 
مليار جنيه، مقابل مبيعات    1.11مبيعات الشركة خالل العام المالي الماضي إلى  

وحققت شركة اإلسكندرية   مليار جنيه في العام المالي السابق له.  1.02بلغت 
اري، صافي  أشهر من العام المالي الج  9لألدوية والصناعات الكيماوية، عن أول  

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل    108.17ربح بلغ  
  مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.  134.37

مليون جنيه بنهاية    890.26وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل  
الفترة من العام المالي المنصرم   مليون جنيه خالل نفس  799.48مارس، مقابل 

 له. 

 خالل عامين   O West Clubعمر الحمامصي: تشغيل نادي  

مصر   - قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم للتنمية 
(ORHD “ إن نادي ،)O West Club  من المخطط له إن يبدأ نشاطه الفعلي ”

وأضاف الحمامصي خالل كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي    خالل عامين من اآلن.
تنظمه الشركة اليوم األحد، احتفاال بوضع حجز األساس للنادي، أن “أوراسكوم  

دول مختلفة حول   7عاما في  30للتنمية” تعمل كمطور عقاري منذ أكثر من 

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

  19.98   37.65  الدلتا للتامين

  19.69   3.04  العربية للمحابس 

  10.19   11.03  االسماعيلية للدواجن
  9.99   1.06  المصرية الكويتية لألستثمار 

  9.98   4.63  الدولية لألسمدة

 

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

 -19.33   65.92  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

 -13.20   32.62  الغربية االسالمية للتنمية العمرانية

 -13.06   11.12  القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية

 -12.18   4.83  سي اي كابيتال القابضة

 -11.86   2.23  المصرية للمنتجعات السياحية

 

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

  2.30   139,145,568  المنصورة للدواجن

  6.80   89,220,496  المجموعة المصرية العقارية 

  15.80   80,016,688  الشمس لالسكان 

  11.03   56,526,264  للدواجناالسماعيلية 

  2.00   47,318,224  سبيد ميديكال

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  2.30   58,625,234  المنصورة للدواجن

  0.23   31,176,185  المصرية لنظم التعليم الحديثة

  0.23   30,735,942  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.00   23,157,798  سبيد ميديكال

  0.67   21,073,048  المصريين لالسكان 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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وأوضح أن الشركة تعمل بشكل أساسي على نقل تجربة   العالم وأهمها مصر.
  لمنطقة غرب القاهرة، والخاصة بفكرة تطوير وتشغيل المدينة المتكاملة.الجونة 

وأشار إلي أن الشركة تولي أيًضا الجوانب األخرى الصحية والتعليمية اهتماًما 
واضًحا، كاشًفا أنها تعتزم افتتاح أول مدرستين بالمشروع خالل العام الجاري،  

أن الشركة تحتقل اليوم بوضع    وتجدر اإلشارة إلي  أخرى خالل العام المقبل.   3و
” بمشروع أو ويست  o west clubحجر األساس إلنشاء النادي الرياضي “

 بغرب القاهرة بحضور مسئولي الشركة وعدد من نجوم الرياضة. 

   2021ارتفاًعا بأرباح الدلتا للتأمين بنهاية يونيو   29%

فترة من  ( عن نتائج أعمالها خالل الDEINأعلنت شركة الدلتا للتأمين )
والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ   30/06/2021إلى    01/07/2020

 180،058،235جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  232،146،090
وفي السياق ذاته   .30/06/2020إلى  01/07/2019جنيه خالل الفترة من 

إلى   01/07/2020حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة من 
جنيه، نظير صافي ربح بلغ   141،857،235، قدر بنحو 30/06/2021

جدير   جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق. 105،981،408
  بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 

في   على مؤشرات نتائج األعمال المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المنتهية
مليون جنيه   190.817، أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 31/03/2021

مليون جنيه عن نفس الفترة من العام  128.998مقابل صافي ربح مجمع بلغ 
كما أظهرت المؤشرات تحقيق صافي ربح    .%47.9السابق، بنسبة ارتفاع بلغت  

مليون   78.210مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ    116.216مستقل بلغ  
، وذلك وفق ما  %48.6جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة بلغت  

وقد أرجعت   أظهرته نتائج أعمال الشركة المرسلة إلى البورصة المصرية.
الشركة هذه الزيادة في بيانها إلى تحسن النتائج التأمينية وزيادة حجم األموال  

 المستثمرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.7السويدي اليكتريك تتعاقد على تنفيذ أعمال لصالح كهرباء غانا بـ
 مليون دوالر 

(، أن شركتها التابعة السويدي  SWDYأعلنت شركة السويدى إليكتريك ) 
اليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة وقعت عقد لصالح شركة كهرباء غانا إلنشاء  

للبورصة المصرية،  أضافت في بيان    .33/11kvمحطة محوالت رئيسية جهد  
سبتمبر   2مليون دوالر، مضيفة أنه تم توقيعه في    16.7أن قيمة العقد تصل إلى  

، ونوهت الشركة إلى أن نطاق أعمال الشركة تشمل التصميم والتوريد 2021
والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم التشغيل خالل  

وتعتبر السويدي لنقل وتوزيع الطاقة مملوكة   شهر من تاريخ بدء األعمال،  24
أعلنت السويدي إليكتريك عن نتائج أعمالها  .%99.8للسويدي إلكتريك بنسبة 

، والتي أظهرت تحقيق  30/06/2021إلى  01/01/2021خالل الفترة من 
جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي   1،589،594،339صافي ربح مجمع بلغ 

إلى   01/01/2020ه خالل الفترة من جني  914،243،347ربح بلغ 
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح غير مجمع عن   .30/06/2020

 55،971،109، قدر بنحو 30/06/2021إلى  01/01/2021الفترة من 
جنيه، خالل الفترة المقارنة   2،151،586،482جنيه، نظير صافي ربح بلغ 

ساب صافي أرباح أو خسائر العام  جدير بالذكر يتم ح من العام المالي السابق.
 وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

جنيه إلى   1500زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية من 
 آالف جنيه   10

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه الصحة لخفض الحد األقصى  
السائحين والمصريين العائدين من الخارج باألسواق الحرة، موضًحا  لمشتريات 

، والئحته التنفيذية، التى بدأ  2020لسنة  207أن القانون الجديد للجمارك رقم 
، تضمنت أحكاًما أكثر مرونة فى  2021العمل بها اعتباًرا من األول من سبتمبر  

ين من الخارج، ارتكزت  تطبيق اإلعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائد
على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة األدوية المقررة لالستعمال الشخصى،  

أوضح أن الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك    سبتمبر.  5وفق البيان المرسل بتاريخ  
الجديد، تضمنت أيًضا زيادة قيمة »المسموحات« المعفاة من الضريبة الجمركية  

آالف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العمالت    10  جنيه إلى   1،500من  
األجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى، الفًتا إلى أنه تم وضع قواعد خاصة مالئمة  
بـ»المسموحات« المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم،  

سهم فى تحفيز تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما ي  
قال إن »المسموحات« المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين   سياحة اليخوت. 

، 1986لسنة    186والعابرين وفًقا لقانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية الملغى رقم  
والئحته التنفيذية كانت تقتصر على المالبس الشخصية المستعملة وآالت  

اديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية،  التصوير، والكتابة، والحاسبة، والر 
والحلى، والمجوهرات، بشرط أال يكون لها صفة االتجار، بينما فى القانون الجديد  

، والئحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد  2020لسنة  207للجمارك رقم 
بأصناف محددة، بشرط أال يكون لها صفة االتجار، بمراعاة األدوية التى ترد  

أضاف أنه وفًقا لقانون تنظيم اإلعفاءات   صحبة الركاب لالستعمال الشخصي.ب 
، والئحته التنفيذية كانت األشياء الجديدة  1986لسنة    186الجمركية الملغى رقم  

الشخصية الواردة مع الراكب ضمن »المسموحات« المعفاة من الضريبة  
يتم شراؤه من   جنيه أو ما  1،500الجمركية للسائحين والعابرين، فى حدود 

  200ساعة من وصوله لالستعمال الشخصي فى حدود    48األسواق الحرة خالل  
مرات فى العام الواحد.. بينما فى القانون الجديد للجمارك   4دوالر، بحد أقصى 

، والئحته التنفيذية، تم رفع قيمة األشياء الجديدة الشخصية  2020لسنة    207رقم  
ات« المعفاة من الضريبة الجمركية  الواردة مع الراكب ضمن »المسموح
جنيه،   1،500آالف جنيه بدالً من  10للسائحين والعابرين، لتصبح  فى حدود 

لتر مشروبات روحية بدالً من  2كما تمت زيادة »المسموحات« للسائح لتصبح 
لتر، وثالث »خراطيش سجاير« بدالً من واحدة، مع إمكانية استبدال لتر  

أوضح أن قائمة »المسموحات«   ونة »بيرة«.المشروبات الروحية بكرت 
للمصريين العائدين من الخارج شهدت رفع الحد األقصى لقيمة األشياء الشخصية  

آالف جنيه، وزيادة   10جنيه إلى  1500الجديدة الواردة بصحبة الراكب من 
إمكانية شراء »خرطوشتين« سجائر من السوق الحرة، واستبدال لتر المشروبات  

تونة بيرة، الفًتا إلى أن هناك حصًصا من المشروبات الروحية  الروحية بكر
فقط؛ بما   %300إلى  %3000للمنشآت السياحية بتعريفة جمركية مخفضة من 

 ي راعى متطلبات السياح األجانب، وي سهم فى تشجيع السياحة. 
 

عالميًا بمؤشر اإليكونوميست لعودة الحياة لما   2االقتصاد المصري يسجل المركز 

 قبل كورونا  

أكد الدكتور محمد معيط, وزير المالية, أن االقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على  

مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصرى, وقد سجل المركز الثانى عالميًا 

»اإليكونوميست« لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل »كورونا«؛ بما يعكس فى مؤشر 

نجاح الحكومة فى التنفيذ المتقن لبرنامج اإلصالح االقتصادى, على نحو أسهم فى  

تمكين االقتصاد المصرى من احتواء تداعيات »الجائحة«, موضًحا أن العام المالى 

 %8حيث تراجع العجز الكلى من  الماضى شهد تحسنًا فى مؤشرات األداء المالى,

من الناتج المحلى اإلجمالى, وفق البيان  %1,4وتم تحقيق فائض أولى  %7,4إلى 

سبتمبر.أضاف الوزير, فى تصريحات صحفية على هامش  5المرسل بتاريخ 

مشاركته فى االجتماع السنوى لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بأوزبكستان, أن كل  

عالمية أبقت على التصنيف االئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مؤسسات التصنيف ال

مستقرة رغم »الجائحة«؛ بما يُجسد ثقتها فى صالبة االقتصاد المصرى, وقدرته على  

أشار الوزير, إلى أن الرئيس  التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.

ياة على أرض مصر, الفتًا  عبدالفتاح السيسى يقود أكبر حراك تنموى لتغيير وجه الح

إلى أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى »حياة كريمة« يُعد من أفضل  

البرامج التنموية فى العالم بشهادة األمم المتحدة, حيث يسهم فى رفع معدالت النمو 

 %58االقتصادى األكثر شموالً وتأثيًرا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين معيشة  

أوضح   مليار جنيه خالل ثالث سنوات. 700ين باستثمارات تتجاوز من المصري 

الوزير, أن هناك فرًصا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر  

تجذب شركاء التنمية الدوليين, وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط االقتصادى, وتعميق  

يق التنمية الشاملة والمستدامة, الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحق

مشيًرا إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز بيئة االستثمار, من خالل تحديث  

وميكنة األنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة, والتيسير على مجتمع 

األعمال, والتوسع فى مشروعات التحول الرقمى, على نحو يُساعد فى دمج االقتصاد 

وتحصيل حق الدولة.. وقال: »نحن حريصون فى مصر على استقرار غير الرسمى  

أضاف   السياسات الضريبية فى حزمة اإلصالحات الهيكلية؛ لجذب االستثمار«.

الوزير, أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطوًرا نوعيًا حيث أصبح 

للتجارة  المستوردون يتعاملون معها من خالل ارتياد المنصة اإللكترونية الموحدة 

القومية عبر »الهواتف الذكية«, كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطوًرا نوعيًا  

أيًضا, ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيًضا عبر منصة اإلجراءات  

أكد  الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.

ايًدا بتحقيق التنمية البشرية, وقد فاقت مخصصات  الوزير, أن هناك اهتماًما متز

قطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى, نسب االستحقاق  

الدستورى, وبدأ تطبيق نظام »التأمين الصحى الشامل« تدريجيًا لتوفير الرعاية 

ومية خالل العام  الصحية المتكاملة لكل المصريين, موضًحا أن االستثمارات الحك 

؛ لتعظيم اإلنفاق على %27,6المالى الحالى شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 

قال الوزير, إن تقديرات البنك الدولى, تشير فى دراسة حديثة,    المشروعات التنموية.

? من الناتج المحلى فى  4,2إلى أن اإلنفاق على برامج الحماية االجتماعية وصل 

ببرامج الدعم  %5,2, وأن معدالت الفقر تراجعت 2020/ 2019العام المالى 

أشار الوزير, إلى أن الحكومة المصرية حريصة على    المباشر للفئات األكثر احتياًجا.

تنويع مصادر التمويل, وأن مصر ستدخل سوق »الصكوك السيادية« فى عام 

  , موضًحا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء 2022

كان الدكتور محمد معيط, قد شارك فى االجتماع   يعكس ثقتهم فى االقتصاد المصرى.

السنوي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بأوزبكستان, بحضور وزراء المالية  

واالقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى, وغيرهم من الوزراء بالبلدان األعضاء, 

ناقشة سبل دفع عجلة االبتكار والشراكات  وممثلى قطاع األعمال والمجتمع المدنى؛ لم

 . والتمويل اإلسالمي وسالسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية االقتصادية 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

ألف برميل    924في أغسطس إلى    %5صادرات قطر من النفط والمكثفات ترتفع  
 يوميا  

خالل شهر أغسطس    %5والمكثفات بنسبة  ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام  
ألف برميل يوميا، بدعم من ارتفاع عدد الشحنات   924الماضي لتصل حوالي 

إلى كل من الصين والهند وتعويض االنخفاض في تدفقات الشحنات إلى اليابان، 
ووفقاً لبيانات رسمية فقد ارتفعت صادرات    حسبما نشرت سي ان بي سي العربية. 

ألف    672على أساس شهري إلى    %6خام الشهر الماضي بنسبة  قطر من النفط ال
برميل يوميا، بينما ارتفعت شحنات المكثفات التي تصدر من منطقة رأس لفان  

وسجلت الصادرات إلى الصين    ألف برميل في اليوم.  253إلى حوالي    %2بنسبة  
في أغسطس الماضي أعلى مستوى لها في ستة أشهر، بينما تضاعفت التدفقات  

على أساس شهري   %31لى الهند، فيما انخفضت الشحنات إلى اليابان بنسبة إ
 ألدنى مستوى لها منذ سبتمبر من العام الماضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 29,659.89 1.83% اليابان
 %0.06 1,827.31 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.28- 71.68 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %1.24- 68.43 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,336.00 0.14% السعودية
 DFMGI 2,912.00 -0.05% دبي

 ADI 7,641.00 0.06% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,783.70 -0.11% الكويت 

 BSEX 1,660.56 -0.17% البحرين
 GENERAL 11,062.00 -0.09% قطر 

 MASI 12,747.00 0.25% المغرب 
 TUN20 7,346.00 0.14% 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 

 1.2 1.0 غ.م. غ.م. %23.0- 3.55 حيادي 5،960.68 4.61 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.5 غ.م. %57.8 23.63 شراء  8،132.68 14.97 شركة حديد عز 

 1.8 1.8 22.5 35.4 %23.4- 11.34 بيع 461.95 14.80 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.3 8.5 15.1 34.4 %38.5 2.77 شراء  2،139.83 2.00 ميديكالشركة سبيد 
 0.8 0.8 5.9 6.0 %41.7 12.03 شراء  5،646.76 8.49 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.3 7.5 %22.6 99.53 شراء  18،602.03 81.19 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.8 3.5 7.6 8.8 %26.2 23.78 شراء  23،786.36 18.85 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.5 8.0 %23.0 17.22 شراء  1،018.73 14.00 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
   ال يوجد توزيعات لهذا الشهر  

 

 الكوبونات )التوزيعات النقدية( جدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 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 46.75 -1.54  21.03-  168,312   7,907,214   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.00 -2.79  11.68-  1,498,771   24,199,200   25.99   10.69  9.28% فوري

 EAST 11.58 -0.77  11.60-  62,661   729,141   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.13 0.89  21.86   413,716   464,698   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.85 -2.03  8.94-  451,190   8,562,662   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.44 -3.34  3.67   1,298,120   16,318,244   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.30 -2.67  12.31   3,254,840   23,755,842   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.56 -2.17  11.84-  1,369,914   11,858,478   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.53 -2.79  2.37-  131,965   602,400   5.62   3.70  2.46% كليوباترامستشفي 

 ISPH 4.10 -3.30  18.65-  495,420   2,064,816   6.52   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.50 -3.20  20.83   88,721   1,304,122   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

 MNHD 2.99 -3.86  17.95-  8,186,842   24,963,476   4.32   2.78  1.70% لالسكان والتعمير مدينة نصر 

 CIEB 27.51 -2.03  5.30-  231,743   6,549,615   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 81.19 -1.08  38.08   27,956   2,277,341   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.20 -2.76  10.51   1,193,876   12,320,774   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.63 1.12  11.37-  14,801   188,691   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.49 -0.93  24.85   302,300   2,574,574   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.00 -2.44  22.62  23,157,798   47,318,224   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

 HELI 5.58 -4.45  8.22-  1,824,268   10,355,351   7.59   4.29  0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.96 -3.45  41.52   2,062,913   4,057,964   20.60   1.94  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.91 -4.52  48.49   6,177,895   37,454,344   6.42   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.60 -4.00  15.02   1,576,382   5,742,076   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.97 -2.60  40.43   408,731   6,160,349   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.24 -2.75  13.87-  3,601,524   4,548,094   1.68   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.61 -4.16  20.56   1,775,179   13,837,088   10.40   5.68  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.10 -2.84  24.24   1,564,628   6,449,864   4.35   2.39  0.83% اوتوجى بى 

 ORHD 4.80 -5.70  0.62-  968,841   4,738,819   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.66 -2.92  285.51   543,730   1,465,151   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.86 -2.72  24.74-  808,053   2,333,773   4.14   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.23 -11.86  57.60  13,550,407   31,765,896   28.30   2.22  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

خلء المسؤولية  اإ

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرالمتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى المعلومات 
أ
و بيع اال

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

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

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
مل شركة بريميير . ال تتحهاتم إعداد المعلومات واال

 
آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و اال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير ا

 دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقل
أ
ها فقط إلى المستقبلين المقصودين ، إذا لم يكن القارئ ا

شكا 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

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

و نش
أ
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
 ره ا

وراق
أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 
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