
 

 

 

 

 
 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 2.02 % 0.29- 11,064.17 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 5.72 % 3.61- 2,363.31 50ا

ي جي اكس  
 
  % 29.32 % 5.13- 2,774.06 70ا

ي جي اكس  
 
  % 21.22 % 4.09- 3,755.23 100ا

  --  % 0.47 4,448.42 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

رباح الدولية  ▪
 
 2021- 2020للمحاصيل الزراعية تتراجع هامشيًا في ا

طلس لالستثمار يناقشون طرح تابعة بالبورصة  30 ▪
 
 سبتمبر.. مساهمو ا

رض مملوكة لها بمحافظة الغربية ▪
 
نشاء مول على ا  مطاحن غرب الدلتا تدرس ا 

بو غالي موتورز تؤسسان شركة جديدة للتمويل االستهالكي   ▪
 
 كونتكت وا

سيس شركة خاصة للصكوك  ▪
 
سالمي كابيتال تستهدف تا بو ظبي اال 

 
 السياديةا

سواق الناشئة في خفض معدالت التضخم   ▪
 
 مصر تتصدر دول اال

جنبي يرتفع لـ المركزي: احتياطي النقد ▪
 
غسطس 40.67اال

 
 مليار دوالر خالل ا

على مستوى في   ▪
 
 يومًا مع انحسار مخاوف التحفيز  75الذهب يرتفع قرب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستثمرين )مليون جنيه( صافي تعامالت   

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 37 165 9 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 2021- 2020أرباح الدولية للمحاصيل الزراعية تتراجع هامشياً في 

أظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية تراجع أرباحها خالل  
وأوضحت الشركة في   ، هامشياً على أساس سنوي. 2021-2020العام المالي 

مليون جنيه خالل   24.92أرباحاً بلغت بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت 
مليون جنيه في العام المالي   25.36العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليون   542.01وبلغت مبيعات الشركة خالل العام المالي الماضي  السابق له. 
  مليون جنيه في العام المالي السابق له.  505.52جنيه، مقابل مبيعات بلغت 

أشهر من العام المالي   9لدولية للمحاصيل الزراعية، عن أول وحققت شركة ا
حتى نهاية   2020مليون جنيه منذ بداية يوليو  14.91الجاري، صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي   17.99مقابل  2021مارس 
مليون  352.86وارتفعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل  الماضي.

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي    327.25جنيه بنهاية مارس، مقابل  
 الماضي. 

 سبتمبر.. مساهمو أطلس لالستثمار يناقشون طرح تابعة بالبورصة 30

قالت شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائية، إن الجمعية العامة العادية  
في بيان لبورصة مصر، اليوم،    وأضافت الشركة  سبتمبر الجاري.   30ستنعقد يوم  

أن الجمعية ستناقش النظر في طرح شركة أطلس سيوة للتنمية الزراعية التابعة  
في بورصة األسواق الصغيرة والمتوسطة وتخصيص النسبة المطلوبة للطرح  
من نسبة أطلس لالستثمار، بعد االنتهاء من اإلراءات والموافقات الالزمة من  

شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائية، خسارة  وحققت  الجهات المعنية. 
، مقابل  2021مليون جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو  2.05بلغت 

وتراجعت   .2020ألف جنيه في الفترة المقارنة من  805.19أرباح بلغت 
مليون جنيه،   7.22إيرادات الشركة خالل النصف األول من العام الجاري إلى 

 .2020مليون جنيه في النصف المقارن من  11.07ات بلغت مقابل إيراد

 مطاحن غرب الدلتا تدرس إنشاء مول على أرض مملوكة لها بمحافظة الغربية 

(،حاليا إنشاء مول على  WCDFتدرس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ) 
محافظة الغربية، وذلك بهدف تنمية  – أرض مملوكة للشركة بالمحلة الكبرى 

وقال مصدر فى مطاحن غرب الدلتا لـ »المال« إن الشركة ستقوم بعقد    إيراداتها.
جمعية عمومية غير عادية فى أكتوبر المقبل للتصويت على إضافة نشاط إدارة  
وإنشاء موالت تجارية، وذلك لبدء السير فى الحصول على التراخيص،  

ت »غرب الدلتا« قالت  كان  والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. 
فى إفصاح منشور عبر شاشة البورصة المصرية فى يونيو الماضى إن مجلس  
اإلدارة وافق على تعديل غرض الشركة بإضافة فقرة إنشاء وإدارة موالت تجارية  

ولفت المصدر إلى أن مطاحن غرب الدلتا   من النظام األساسى للشركة.  3للمادة 
فى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية، كان يتم ستقوم بإنشاء مول على أرض لها 

استغاللها سابقا كمخبز، وتم رفع الربط التموينى عنها، مفضال عدم اإلفصاح عن  
وأكد المصدر أن الشركة تسعى لتعزيز   مساحة األرض، أو أى تفاصيل تتعلق بها.

بات  موارد إيراداتها فى ظل الصعوبات التى يعانى منها القطاع بشكل عام نتيجة ث 
أجرة الطحن، والتحول لبيع النخالة لصالح هيئة السلع التموينية، بدال من الشركات  

كانت غرب الدلتا أعلنت سابقا إضافة نشاط إقامة وإنشاء وإدارة   فى السابق.
المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بهدف الدخول فى نشاط إدارة قاعات األفراح،  

وفى    ألراضى غير المستغلة المملوكة للشركة. وأيضا قامت بتشكيل لجنة لدراسة ا
هذا الصدد قال المصدر إن الشركة تسير حاليا فى إجراءات تراخيص قاعتى  
أفراح مملوكتين لها، ولم تبدأ بعد فى ممارسة هذا النشاط، كما انتهت لجنة دراسة  
األصول غير المستغلة من حصر األراضى التابعة للشركة، ولم يتم تلقى أى  

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

  19.98   37.65  الدلتا للتامين

  18.47   1.04  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

  17.68   17.77  أورانج
  11.05   59.00  العامة للصوامع والتخزين

  9.99   1.06  لألستثمار المصرية الكويتية 

 

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

 -19.99   44.94  الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي

 -19.99   29.73  مطاحن شمال القاهرة 

 -19.57   1.85  المنصورة للدواجن

 -18.97   6.28  المصرية للدواجن 

 -17.42   29.01  اكرو مصر

 

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

  44.61   148,279,760  زهراء المعادي

  1.85   114,708,744  المنصورة للدواجن

  37.20   94,063,720  بنك التعمير واالسكان 

  10.98   73,347,768  االسماعيلية للدواجن

  1.73   72,122,872  سبيد ميديكال

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  1.85   56,494,466  المنصورة للدواجن

  0.25   40,792,161  المصرية لنظم التعليم الحديثة

  1.73   39,187,821  سبيد ميديكال

  0.22   27,657,670  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.39   19,279,163  الكابالت الكهربائية المصرية 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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يشار إلى أن شركات المطاحن تعانى بشدة منذ عدة  ى هذا الشأن.عروض ف
سنوات مع إتجاه وزارة التموين إلى تكليف الشركات ببيع نخالة الخبز لصالح  

فقط، بدال من بيع الشركات النخالة   10هيئة السلع التموينية مقابل عمولة %
ابل ثبات تكلفة  لصالحها، كما تواجه الشركات ارتفاعا كبيرا فى التكاليف فى مق

 جنيه للطن، شاملة الضرائب.   500الطحن بواقع 

 كونتكت وأبو غالي موتورز تؤسسان شركة جديدة للتمويل االستهالكي  

وقعت شركة كونتكت للتمويل االستهالكي التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة  
(CNFN اتفاقية شراكة مع مجموعة أبو غالي موتورز إلطالق شركة )  جديدة

تحت مسمى "أبو غالي فاينانس" خالل األشهر المقبلة، وفق ما صرح به الرئيس  
وستقدم الشركة    التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة سعيد زعتر إلنتربرايز.

الجديدة حلوال تمويلية لألفراد الراغبين في شراء سيارات من المجموعة، بحسب  
لفعل بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة  زعتر، الذي أضاف أن الشركة تقدمت با

المالية للحصول على رخصة لمزاولة النشاط، وتأمل أن تمنحها الهيئة موافقتها  
وستقدم "أبو غالي فاينانس" حزمة واسعة من الخدمات   خالل األشهر المقبلة.

للعمالء، مجموعة من خطط وطرق الدفع، إضافة إلى خدمات تقسيط تكاليف  
يار، والتأمين بمختلف أنواعه، بحسب بيان مشترك )بي دي  الصيانة قطع الغ

هذه ليست المرة األولى التي تعقد فيها شركة كونتكت شراكة مع شركات   إف(.
السيارات، فقد كانت تقدم في السابق حلول تمويلية لعمالء مرسيدس وبي إم دبليو 

لتي جرى  تستحوذ شركة كونتكت المالية القابضة، ا  وكيا، وفق ما قاله زعتر. 
تعديل اسمها من "ثروة كابيتال" في وقت سابق من العام الحالي، على حصة  

من سوق التمويل االستهالكي في مصر، وفقا لزعتر، الذي أوضح    %28.5قدرها  
ازدهر   شركة حاليا. 26عدد الشركات التي تزاول النشاط في البالد يصل إلى 
كات على رخصة مزاولة  السوق خالل العام الماضي، مع حصول عدد من الشر

النشاط بما في ذلك "سهولة" التابعة لسي آي كابيتال، و"درايف" التابعة لجي بي  
من ناحية أخرى، تتطلع شركة كونتكت المالية إلى    أوتو، و"عبد اللطيف جميل". 

إطالق ذراعها الجديدة للمدفوعات اإللكترونية قريبا، وتأمل في الحصول على  
ا الشهر، وفق ما كشف عنه الرئيس التنفيذي للشركة  رخصة مزاولة النشاط هذ

في تصريحاته إلنتربرايز. وستبدأ الشركة الجديدة في البداية نشاطها من خالل  
فرعا ومنفذا تابعا لها على مستوى البالد. وستقدم الشركة في البداية خدمة   250

 الدفع اإللكتروني، على أن توزع الحقا نقاط الدفع على عمالئها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبو ظبي اإلسالمي كابيتال تستهدف تأسيس شركة خاصة للصكوك 
 السيادية

مصر   – قال حاتم الدمرداش الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي اإلسالمي 
(ADIB ) كابيتال، إنه جاري االن تأسيس شركة صكوك تابعه ألديب كابيتال

إلصدار الصكوك السيادية للمستثمرين من القطاعي المصرفي والغير مصرفي،  
لتوفير المميزات واالجراءت وتسهيل على الشركات الدخول والترويج للصكوك  

  وأشار الدمرداش خالل المؤتمر العربي األول للصكوك  السيادية بمصر. 
السيادية، ودورها فى تنمية المجتمع، أمس األحد، بمقر المنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية الى أن هناك قطاعات كبيرة بالسوق المصري تسهل من عمليات 
استخدام الصكوك السيادية والقدرة على توفير االستثمار المالي للقطاعات  

خبراتها إلصدار الصكوك  كما تستهدف مجموعة أديب كابيتال الى نقل    المختلفة.
السيادية للشركات والمستثمرين الراغبين في استقطاب االستثمارات للقطاعات  

وأوضح الدمرداش الى ان الصكوك السيادية المرتبطة بالشريعة ليست    المختلفة.
جديدة باألسواق، مشيرا الى وجود مصارف إسالمية تعمل بالسوق المصرية  

مية داخل البنوك التقليدية والتي تباشر بشكل  بجانب قطاعات المعامالت االسال
وتطرق الدمرداش الى انه تم    او بآخر عمليات طرح وإدارة هذه االداة التمويلية

وضح خطط اصدار الصكوك السيادية بالتعاون مع مجموعة مصرف ابو ظبي  
االسالمي، وذلك لوضع الخطط الصحيحة إلصدار الصكوك السيادية باألسواق  

عن   الفي اى أخطاء ومعوقات قد تواجه إصدار الصك السيادي. المصرية، لت 
أظهرت   30/06/2021إلى  01/01/2021نتائج أعماله خالل الفترة من 

مليون جنيه  مقابل تحقيق البنك لصافي    677.557تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  
إلى   01/01/2020مليون جنيه جنيه خالل الفترة من  530.658ربح بلغ  

وفي السياق ذاته حققت البنك صافي ربح غير مجمع عن الفترة   .30/06/2020
مليون جنيه، نظير    64.545، قدر بنحو  30/06/2021إلى    01/01/2021من  

مليون جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام المالي   509.582صافي ربح بلغ 
جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب   السابق. 

 المساهمين في البنك. 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 مليار دوالر خالل أغسطس  40.67المركزي: احتياطي النقد األجنبي يرتفع لـ
مليون دوالر خالل شهر    40.6ارتفع احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي  

يوليو  مليار دوالر في    40.61مليار دوالر مقابل    40.67أغسطس الماضي إلى  
ينمو احتياطي مصر من النقد األجنبي  ، وفق بيان من المركزي االثنين.2021

مليار دوالر    36، بعد انخفاض أرصدته لحوالي  2020بشكل تدريجي منذ يونيو  
تتكون العمالت األجنبية   مليار دوالر. 45.5، من أكثر من 2020بنهاية مايو 

العمالت الدولية الرئيسية، هى الدوالر  باالحتياطى األجنبى لمصر من سلة من 
األمريكى والعملة األوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه اإلسترلينى والين اليابانى 
واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار  
الصرف لتلك العمالت ومدى استقرارها فى األسواق الدولية، وهى تتغير حسب  

وتعد الوظيفة   من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. خطة موضوعة 
األساسية لالحتياطى من النقد األجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب  
والعمالت الدولية المختلفة، هى توفير السلع األساسية وسداد أقساط وفوائد الديون  

يعلن   ية. الخارجية، ومواجهة األزمات االقتصادية، فى الظروف االستثنائ 
المركزي احتياطي النقد األجنبي بشكل مبدئي في األسبوع األول من كل شهر،  
وهو أحد المؤشرات الهامة والتي تعبر عن وضع التعامالت الخارجية لالقتصاد،  
ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي وتلبية  

وتتكون العمالت األجنبية باالحتياطي األجنبي  ت  المدفوعات المختلفة عن الواردا
وفي وقت سابق، عدلت وكالة فيتش    لمصر من سلة من العمالت الدولية الرئيسية.

للتنصيف االئتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، من سلبية  
إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع  

وقالت “فيتش”، إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن   صرفي المصري. الم
السيولة بالعمالت األجنبية في البنوك المصرية، خففا الضغوط على التقييمات 

 االئتمانية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معيط: ال نية لفرض أي ضرائب جديدة على البورصة  

يتم فرض أى ضرائب جديدة على  أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لم 
البورصة وال توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين ال يتم إال بتشريعات يوافق  
عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية، وفق البيان  

 2021لسنة    428أوضح الوزير أن القرار الوزارى رقم    سبتمبر.  6المرسل بتاريخ  
تطبيًقا ألحكام القوانين السارية، والمعمول بها اآلن، إنما يتضمن فقط  الذي جاء 

القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية لألرباح الرأسمالية الناتجة عن  
التصرف فى األوراق المالية والحصص وأذون الخزانة، وكذلك ضريبة الدمغة على  

وتبسيط اإلجراءات والمعالجة   التعامل فى األوراق المالية، ويهدف إلى توضيح
الضريبية لمختلف األوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم  
الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى الضريبى، الفًتا إلى أن هذا الدليل ليس  
األول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة واإلجراءات  

عها لسداد الضريبة على األرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن األسهم  الواجب اتبا
لسنة    428أشار إلى أن الدليل اإلرشادى الصادر بالقرار الوزارى رقم    غير المقيدة.

يتضمن التسلسل الزمنى للتعديالت على قانون الضريبة علي الدخل الصادر    2021
الدمغة الصادر بالقانون رقم   وكذلك قانون ضريبة 2005لسنة  91بالقانون رقم 

، وكيفية وتاريخ وأسعار  2020لسنة  199حتي القانون رقم  1980لسنة  111
سريان ضريبة الدخل على األرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في األوراق  
المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية،  

وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيًعا وشراًء في  وكيفية وتاريخ 
األوراق المالية، وشرح المصطلحات القانونية وتعريف األرباح الرأسمالية الخاضعة  
للضريبة على الدخل فيما يخص األوراق المالية على اختالف أنواعها، والمسئولية  

أضاف أن هذا الدليل اإلرشادي   خل. القانونية وفًقا ألحكام قانون الضريبة على الد
يأتى ضمن نهج وزارة المالية فى دعم الشفافية وتبسيط اإلجراءات وتوضيحها  
للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائًما، ويستهدف شرح المعاملة  
الضريبية الصحيحة، بما يسهم فى تجنيب الممولين المتعاملين فى األوراق المالية  

شاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء  أى م
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا الدليل اإلرشادي حظى بإشادة مجتمع   للضريبة. 

األعمال، الذى أكد أن هذا النهج جيد للغاية، حيث ُيلبى حاجتهم فى معرفة القواعد  
الرأسمالية لما تضمنه من توضيحات تفصيلية  السليمة للمعالجة الضريبية لألرباح 

 تسهم فى تبسيط اإلجراءات وتيسير استيعابها، وضمان دقة تطبيقها. 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 يوماً مع انحسار مخاوف التحفيز  75الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في 

الشهر بعد  ارتفعت أسعار الذهب اليوم االثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف  
أن أثارت بيانات للوظائف األمريكية مخيبة للتوقعات اآلمال في أن مجلس  
  االحتياطي االتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليال لتقليص تدابيره التحفيزية. 

دوالر لألوقية   1827.82إلى  %0.1وزاد الذهب في المعامالت الفورية 
سابقة، ارتفعت األسعار ألعلى  )األونصة( خالل معامالت اليوم، وفي الجلسة ال 

دوالر، فيما تراجعت العقود األمريكية  1833.80يونيو في  16مستوياتها منذ 
وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي    دوالر. 1829.60إلى    %0.2اآلجلة للذهب  

لرويترز، إن الذهب يلقى الدعم من فكرة أن مجلس االحتياطي ربما يتبع وتيرة 
ما كان يعتقد في السابق، ودوالر أمريكي  مقارنة مع أبطأ لتقليص التحفيز

وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير    ضعيف. 
ألف وظيفة الشهر الماضي، ما يقل كثيرا عن  235الزراعية األمريكية زادت 

وكان جيروم باول رئيس البنك  ألفا.  728توقعات خبراء اقتصاديين عند 
ي األمريكي ألمح الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط  المركز

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب    مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته لألصول. 
تحوطا في مواجهة التضخم الذي ربما يلي إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار  

  ألصفر الذي ال يدر عائدا. الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ا
  ويحوم مؤشر الدوالر قرب أدنى مستوى في شهر مقابل عمالت مناظرة رئيسية. 
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي األوروبي هذا األسبوع خفض وتيرة  

في غضون ذلك، قال   مشترياته الطارئة للسندات اعتبارا من ربع السنة المقبل.
ن الذهب في أغسطس زادت إلى مثليها تقريبا مصدر حكومي إن واردات الهند م

عنها قبل عام إذ شجعت األسعار الضعيفة تجار المجوهرات على تكثيف  
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت   المشتريات لموسم المهرجانات.

في الجلسة   %3.4دوالر لألوقية، وقد زادت األسعار  24.78إلى  %0.4الفضة 
وتراجع   يادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل مايو.السابقة، في أكبر ز

إلى   %0.3دوالر، بينما صعد البالديوم  1023.06إلى  %0.2البالتين 
 دوالر. 2429.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 29,916.14 0.86% اليابان
 %0.27- 1,818.14 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.36 72.48 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.23 69.04 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,408.00 0.64% السعودية
 DFMGI 2,908.00 0.02% دبي

 ADI 7,684.00 0.73% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,791.66 0.08% الكويت 

 BSEX 1,659.02 0.00% البحرين
 GENERAL 11,059.00 -0.06% قطر 

 MASI 12,691.00 -0.60% المغرب 
 TUN20 7,321.00 -0.34% 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. %19.9- 3.55 حيادي 5،727.94 4.43 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.4 غ.م. %61.3 23.63 شراء  7،958.83 14.65 شركة حديد عز 

 1.8 1.8 22.3 35.1 %22.8- 11.34 بيع 458.82 14.70 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.0 7.4 13.1 29.8 %60.1 2.77 شراء  1،850.95 1.73 ميديكالشركة سبيد 
 0.8 0.8 6.0 6.2 %38.3 12.03 شراء  5،786.43 8.70 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.3 7.5 %22.1 99.53 شراء  18،673.05 81.50 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.8 3.5 7.5 8.7 %27.8 23.78 شراء  23،483.51 18.61 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.7 5.2 7.6 %29.3 17.22 شراء  969.25 13.32 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 46.80 -0.26  20.95-  799,074   37,532,288   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.70 4.38  7.82-  2,405,051   39,257,432   25.99   10.69  9.28% فوري

 EAST 11.70 0.78  10.69-  138,796   1,611,040   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.13 -0.44  21.32   218,504   245,223   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.61 -1.27  10.10-  1,221,582   22,712,172   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.44 0.00  3.67   3,195,076   39,491,412   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.30 0.00  12.31   3,121,936   22,749,376   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.40 -1.87  13.49-  1,138,432   9,655,985   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.60 0.66  0.86-  2,505,649   11,417,437   5.62   3.70  2.46% كليوباترامستشفي 

 ISPH 3.99 -2.92  20.83-  770,815   3,106,760   6.52   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.40 -1.44  20.00   288,203   4,172,410   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

 MNHD 2.91 -2.68  20.15-  6,494,297   19,018,122   4.32   2.78  1.70% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 CIEB 27.99 0.54  3.65-  513,274   13,843,014   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 81.50 0.38  38.61   24,216   1,955,682   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 9.94 -2.55  7.69   1,171,706   11,714,597   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.65 1.04  11.23-  8,399   103,914   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.70 2.47  27.94   831,187   7,125,084   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 1.73 -13.50  6.07  39,187,821   72,122,872   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

 HELI 5.49 -1.61  9.70-  2,555,798   13,960,817   7.59   4.29  0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.96 0.00  41.52   3,172,567   6,191,824   20.60   1.87  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.66 -4.23  42.21   6,025,328   34,568,776   6.42   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.53 -1.94  12.78   1,886,988   6,651,715   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.65 -2.14  37.43   492,710   7,157,719   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.21 -2.82  15.96-  7,196,243   8,664,689   1.68   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.40 -2.76  17.24   411,545   3,059,541   10.40   5.68  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 3.95 -3.66  19.70   2,283,486   9,139,607   4.35   2.39  0.83% بى اوتوجى 

 ORHD 4.74 -1.25  1.86-  1,937,339   9,271,849   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.50 -6.02  262.32   394,526   1,013,240   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.81 -1.75  26.05-  951,451   2,679,120   4.14   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.12 -4.93  49.82  10,355,408   22,464,794   83.00   2.10  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرالمعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى 
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
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم 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
أ
ُيقصد نقلها 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

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. غير المصرح به لهذا التقرير ال
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 بحثي 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. 

 

 

 مسؤولي االتصال 
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