
 

 

 

 
 

 
 
 

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

ي جي اكس 
 
  %1.95 %0.71- 11,056.27 30ا

 

ي جي اكس 
 
  %5.85 %1.43- 2,366.02 50ا

ي جي اكس 
 
  %30.89 %1.63- 2,807.74 70ا

ي جي اكس 
 
  %22.52 %1.35- 3,795.37 100ا

  -- %5.57- 4,008.80 مؤشر تميز

 عناوين االخبار

 عباء الجديد للصادرات
 
ليات تنفيذ برنامج رد ال

 
 النساجون الشرقيون تستعرض ا

  2021شيني تقلص خسائرها بنهاية يونيو  

  سيك للتعدين تقلص خسائرها
 
ول %37.6ا

 
 بالنصف ال

  نتليجنس تثبت تصنيف مصر عند  مع نظرة مستقبلية مستقرة “”+Bكابيتال ا 

  خر مهلة لمساهمي
 
سهم” الكويتيةالمصرية “الثالثاء.. ا

 
 لتعديل عملة التداول على ال

  على مستوياته خالل
 
غسطس ويسجل ا

 
 2021التضخم يواصل الرتفاع في ا

  لك ترونية بنحو  2.8البنك المركزي: الجهاز المصرفي نفذ مليار عملية مصرفية ا 
 تريليون جنيه

  حصاء يعلن تراجع معدل التضخم الشهري غسطس  %0.1ال 
 
  2021لشهر ا

 ميركي النفط يرت
 
نتاج ال  فع للجلسة الثانية بدعم من انخفاض ال 

 

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 92 99 11 

  

 انواع المستثمرين 
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 EKHO -القابضة الكويتية المصرية  –سهم االحد 
 

 شركة القابضة الكويتية في سطور؟
وراق المالية  

أ
ك تتاب في اال يتمثل غرض ونشاط القابضة الكويتية في الترويج وتغطية اال

س 
أ

موالها را
أ

و في زيادة رؤوس ا
أ

وراًقا مالية ا
أ

سيس الشركات التي تصدر ا
أ

واالشتراك في تا
و تعديل غرضها في إطار 

أ
خرى ا

أ
المال المخاطر كما يجوز للشركة القيام بمشروعات ا

حكام قانون االستثمار و
أ

و االشتراك في مشروعات فرعية خارج قانون ا
أ

يجوز لها القيام ا
 االستثمار بشرط موافقة الهيئة العامة لالستثمار والهيئة العام لسوق المال. 

شركة تابعة، تعمل في عدة مجاالت، وتتمثل المجاالت الرئيسية التي  18تتبع الشركة  
ي والغاز، وصناعات مواد تعمب بها الشركة في؛ صناعة االسمدة، والقطاع البترول

مين واالستثمارات المالية، والبتروكيماويات.
أ

 البناء، والتا

تقوم الشركة حاليا بالسماح للمستثمرين الراغبين في تحويل عملة تداول سهم الشركة  
 15يونيو الى  16من الدوالر الى الجنيه وذلك بتلقي طلبات التحويل في الفترة من 

 .  2021سبتمبر 

ركة ان المستهدف من هذه العملية هو زيادة قاعدة المستمرين وتعزيز وتوضح الش 
التداول، مع التاكيد ان التوزيعات النقدية على المساهمين ستظل بالدوالر 

سمدة من االمريكي.
أ

 57% إلى  45رفعت الشركة نسبة مساهمتها في اإلسكندرية لال
 قبل القريب.% وهو ما سوف ينعكس على ارباح الشركة المجمعة في المست

 القاء الضوء على األداء المالي والتشغيلي
، نموا سنويا مركبا في 2020حققت الشركة على مدار السنوات الثالث الماضية حتى  

لتصل صافي  %11، كما حقق نموا سنويا مركبا في االرباح بلغ %10االيرادات بلغ 
 .2020مليون دوالر في  153.9االرباح قبل  حقوق االقلية الى 

مليون  349.3، الى 2021ارتفعت ايرادات الشركة المجمعة في النصف االول من  
مليون  132ليصل الى  %41. كما مجمل الربح بنسبة %20دوالر بنمو سنوي بلغ 

نقطة مئوية ليصل الى  5.5دوالر في نفس الفترة، وتحسن هامش مجمل الربح بمعدل 
مليون دوالر  109.3، الى 2020 . وبلغ صافي الربح المجمع في النصف االول37.8%

 .%31.3، وهامش صافي ربح %36بنمو سنوي 

مرة، ويبلغ معدل العائد على  9.07يتداول سهم الشركة حاليا على مضاعف ربحية  
 .%23.7حقوق المساهمين 

 خدمات مالية القطاع / الصناعة
 EKHO السهم كود
 1.16 السهم سعر

 1,126.9 بالمليون -عدد السهم  
س

 
 281.7 بالمليون دولر –المال  را

س
 
 1,307.2 م دولر –المال السوقي  را

 %57.4 الحر التداول
 %10.5  السعر منذ سنة تغير
 %14.51 السعر منذ بداية السنة تغير

 9.07 الربحية مضاعف
 2.15 القيمة الدفترية مضاعف

 %23.74 العائد على حقوق المساهمين
 شهر ارباح فعلية 12آلخر  النسب محسوبة

 EGX 30 rebasedسهم جهينة مقابل 

 

 

 هيكل مساهمي الشركة

 

 

 

 
 
 

  التغير السنوي 2021- 1النصف  2020- 1النصف  2020 2019 2018 )مليون دولر( البند
  %20.3 349.31 290.29 557.89 523.94 461.98 المبيعات

  %40.8 132.08 93.83 179.53 170.81 145.36 الربح مجمل
  نقطة مئوية 5.5 %37.8 %32.3 %32.2 %32.6 %31.5 هامش مجمل الربح

  %36.2 109.29 80.24 153.88 151.15 125.21 الربح صافي
  نقطة مئوية 3.6 %31.3 %27.6 %27.6 %28.8 %27.1 صافي الربح هامش

 

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –التقرير األسبوعي 
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 أخبارالشركات المقيدة

 النساجون الشرقيون تستعرض آليات تنفيذ برنامج رد األعباء الجديد للصادرات

اليات تنفيذ برنامج رد  ORWEاستعرضت شركة النساجون الشرقيون للسجاد )
األعباء الجديد للصادرات المُعلن من قبل الحكومة المصرية، والجاري تنفيذه 

وأوضحت  المقبل. 2023حتى يونيو 2020اعتباًرا من مشحونات يوليو 
النساجون فى بيانها للبورصة المصرية، أن ابرز مالمح آلية تنفيذ البرنامج، تتمثل 

 2020السجاد والموكيت خالل الفترة من يوليو في وصول نسبة الصادرات من 
لتمثل  لألسواق الحرة. %38لألسواق الداخلية، و %34إلى  2021حتى يونيو

نسبة دعم صادرات الشركة من المرحلة األولى لتنفيذ البرنامج لنسبة تصل 
وأشارت النساجون الى أنه  .%11وللمرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج  7.5%

على نسبة المساندة األساسية لعدة دول ومنها الصين وروسيا  %50يضاف نسبة 
من نسبة المساندة األساسية  %50باإلضافة الى  ودول أمريكا الجنوبية وكندا.

 2022حتى مشحونات يونيو  2021لدول إفريقيا اعتبارا من مشحونات يوليو
الة كما نوهت الشركة انه في ح من مجمل صادرات الشركة. %1والتي تمثل 

على إجمالي قيمة  %25سنوًيا فأكثر يضاف  %25زيادة صادراتها بنسبة 
 %20يضاف  %25حتى  %15المساندة المستحقة، وفى حالة زيادة صادرات لـ

على إجمالى قيمة المساندة المستحقة، علًما بأن صادرات الشركة ارتفعت بنسبة 
نسبة األساسية فى على ال %2ويتم إضافة نسبة  .21\20من السنة المالية  32%

حالة و جود عالمة تجارية على المنتج المصدر، باإلضافة الى تطبيق مسانده 
 FOPمن الشحن  %50على تكلفة النقل لبعض األسواق المستهدفة، علًما بأن 

مليون جنيه  599.009أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  .CIF %50و
ن نفس الفترة من العام مليون جنيه ع 227.261مقابل صافي ربح مجمع بلغ 

مليون جنيه  752.377السابق، كما أظهر النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 
مليون جنيه عن نفس الفترة من العام  525.754مقابل صافي ربح مستقل بلغ 

 السابق.

  2021شيني تقلص خسائرها بنهاية يونيو 

افقة مجلس ( ، عن موPRCLأعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني)
، على نتائج أعمالها المعدلة عن 08/09/2021إدارة الشركة المنعقد بتاريخ  

، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة 30/06/2021الفترة المالية المنتهية في 
مليون جنيه  54.302مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغت  15.680بلغت 

لشركة في إفصاحها للبورصة عن نفس الفترة من العام السابق، وفق ما ذكرته ا
أعلنت الشركة عن نتائج أعمال الشركة المبدئية خالل الفترة من  المصرية.

، والتي كشفت عن تكبد صافي خسائر بلغت 31/05/2021حتى  1/07/2020
مليون جنيه في الفترة المقارنة  40.88مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت  5.23

 مذكورة، وفًقا لبيان البورصة المصرية.من العام المالي السابق للفترة ال

 بالنصف األول %37.6أسيك للتعدين تقلص خسائرها 

أسكوم، خالل النصف  -أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين 
 بالمائة على أساس سنوي. 37.6األول من العام الجاري، تراجع خسائرها بنسبة 
اليوم، أنها حققت خسائر بلغت وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، 

مليون جنيه خالل النصف األول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت  36.25
، مع األخذ في االعتبار 2020مليون جنيه في النصف المقارن من  58.14

مليون  467.7وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى  حقوق األقلية.
. وفيما يخص 2020يه في النصف المقارن من مليون جن 386.8جنيه، مقابل 

مليون جنيه خالل الفترة  12.04األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 
وحققت  مليون جنيه خسائر في النصف األول من العام الماضي. 44.32مقابل 

مليون جنيه خالل الربع األول من العام  30.06اسيك للتعدين خسائر بلغت 

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

 10.00 49.70 الدلتا للتامين

 9.99 1.06 المصرية الكويتية لألستثمار

 9.84 2.79 إيكمى
 8.88 71.99 الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 7.80 41.45 العبور لالستثمار العقارى

 

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

 -19.99 11.85 الشمس لالسكان
 -19.31 44.01 اإلسكندرية -الطبي الجديد المركز 

 -17.36 2.57 العربية للمحابس
 -17.31 28.13 الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي

 -17.19 25.00 العربية الستصالح االراضي

 

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

 43.90 140,271,824 زهراء المعادي

 6.63 78,068,008 المجموعة المصرية العقارية

 11.85 66,503,900 الشمس لالسكان

 4.30 54,380,200 الملتقى العربي لالستثمارات

 5.81 47,252,388 بايونيرز القابضة

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

 0.31 29,899,855 أطلس

  0.57   22,365,483  القابضةبورتو 

  0.22   19,562,519  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.28   19,039,027  اوراسكوم المالية القابضة

  1.91   18,774,547  المنصورة للدواجن

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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، 2020مليون جنيه في الربع المقارن من  23.24ابل خسائر بلغت الجاري، مق
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة  مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.

مليون جنيه في الربع المقارن من  228.4مليون جنيه، مقابل  235.96إلى 
2020 . 

 ستقبلية مستقرةمع نظرة م “”+Bكابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف مصر عند 

للتصنيف االئتماني، تصنيفها السيادي لمصر مع ” كابيتال إنتليجنس“أكدت وكالة 
نظرة مستقبلية مستقرة، ليظل تقييمها لألصول طويلة األجل بالعمالت األجنبية 

، وتقييم األصول السيادية قصيرة األجل المقومة ”+B“والمحلية عند درجة 
وقالت الوكالة في تقرير لها إن  .”B“د مستوى بالعمالت األجنبية والمحلية عن

تقييمها يعكس المرونة االقتصادية النسبية لمصر، والمستوى المناسب 
الحتياطيات النقد األجنبي، مستفيًدا من الدعم المستمر من صندوق النقد الدولي 

وتوقعت كابيتال إنتليجنس أن ينمو  في مواجهة التأثير السلبي لفيروس كورونا.
، مدعوًما 2022 /2021في السنة المالية  %5.4تج الحقيقي لمصر بنسبة النا

 بزيادة واسعة النطاق في الطلب المحلي واالستثمار.

لتعديل عملة التداول على ” المصرية الكويتية“الثالثاء.. آخر مهلة لمساهمي 
 األسهم

آخر فرصة لمساهمي الشركة القابضة المصرية الكويتية لتعديل عملة 

ول على أسهمهم من الدوالر األمريكي إلى الجنيه المصري, وفقًا التدا

وفي  يونيو الماضي, وفقًا لبيان للشركة. 15إلعالن الشركة الصادر يوم 

يونيو الماضي, فتحت الشركة تلقي طلبات تعديل عملة التداول على أسهمها 

من الدوالر األمريكي إلى الجنيه المصري للمساهمين المدرجة أسهمهم 

 14بالبورصة المصرية والراغبين في ذلك لمدة ثالثة أشهر تنتهي في 

سبتمبر الجاري. ويتم تداول سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية في 

 البورصة المصرية بالدوالر األمريكي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل التضخم يواصل االرتفاع في أغسطس ويسجل أعلى مستوياته 
2021 

سجل معدل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية أعلى مستوياته خالل تسعة 
أشهر في أغسطس، على خلفية ارتفاع أسعار المأكوالت والوقود والنقل، بحسب 
بيانات رسمية صدرت الخميس الماضي. وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف 

يوليو، بحسب بيانات في  %5.4الشهر الماضي، مقارنة بـ  %5.7ليصل إلى 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. ويعد هذا أعلى مستوى تضخم سنوي 

. ومن ناحية أخرى، تراجع معدل التضخم بنسبة 2020في مصر منذ نوفمبر 
 في يوليو. %0.9على أساس شهري، مقارنة بارتفاع بنسبة  0.1%

لشهر الماضي، بعد قرار وواصلت مجموعة أسعار اإلسكان والمرافق ارتفاعها ا
الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء مع بداية السنة المالية في يوليو، مسجلة 

في  %4.1خالل أغسطس بعد أن شهدت قفزة بنسبة  %4.4ارتفاعا قدره 
على  %7.6يوليو. وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 

. وشهدت أسعار %17.9ون بنسبة خلفية ارتفاع أسعار الزيوت والده
الخضروات ثاني أكبر زيادة لها ضمن قطاع المأكوالت والمشروبات، مسجلة 

، في حين ارتفعت أسعار التبغ والمشروبات الكحولية %13.8ارتفاعا قدره 
 .%2.3بنسبة 

وال يزال التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي حدده البنك 
 (.%2)± %7عند 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

البنك المركزي: الجهاز المصرفي نفذ مليار عملية مصرفية إلكترونية بنحو 
 تريليون جنيه 2.8

كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية 
ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي يشهد طفرة كبيرة 

و وتطوير العمليات المصرفية اإللكترونية وذلك في إطار اإلستراتيجية في نم
 التي وضعها المجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال نصر، إن الجهاز المصرفي المصري قام بتنفيذ نحو مليار عملية مصرفية 

 2.8ة تجاوزت بقيم 2021 – 2020إلكترونية خالل العام المالي الماضي 
تريليون جنيه للعام المالي السابق  1.9تريليون جنيه، مقارنة بما يقرب من 

في قيم المعامالت المصرفية  %49( بزيادة تقدر بحوالي 2019-2020)
وأضاف أن قيمة عمليات تحويل األموال التي تمت  اإللكترونية، وفًقا لـ حابي.

تريليون جنيه، مقارنة  1.4اضي بلغت من خالل اإلنترنت البنكي العام المالي الم
كما بلغ حجم  .%70مليار جنيه في العام السابق بزيادة نسبتها  825مع 

المعامالت إلكترونية التي تمت من خالل محافظ الهاتف المحمول ما يقرب من 
مليار جنيه خالل العام  55مليار جنيه خالل نفس الفترة، مقارنة بحوالي  176

وأشار إلى أن إجمالي عمليات  .%226ة تقدر بحوالي السابق بنسبة زياد
مليار  136التحصيل التي تمت عبر نقاط البيع اإللكترونية بلغت ما يقرب من 

مليار جنيه خالل العام الماضي  114جنيه العام المالي الماضي، مقارنة، بحوالي 
ل وذكر أن بلغت قيمة المشتريات التي تمت من خال .%19.2بنسبة نمو بلغت 

البطاقات المصرفية عن طريق المواقع اإللكترونية عبر اإلنترنت ما يقرب من 
مليار جنيه خالل العام السابق بزيادة قدرها  14مليار جنيه، مقارنة بحوالي  23
وأضاف نصر أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسداد اإللكتروني  .40%

يار جنيه قد ساهمت في إرتفاع والتي تحمل خاللها البنك المركزي ما يقرب من مل
 200ألف نقطة بيع، مقارنة بحوالي  700أعداد نقاط البيع اإللكترونية إلي نحو 

، كما ساهمت في %250ألف نقطة بيع إلكترونية قبل بدء المبادرة بنمو نسبته 
ألف  380ألف إلى  40( من QR Codeزيادة أعداد رموز االستجابة السريع )

وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن  .%850مو رمز إستجابة سريع بن
هذه الطفرة في العمليات المصرفية اإللكترونية جاءت نتيجة لتضافر جهود الدولة 

، وتعكس ”الكاش” مجتمعة للتحول نحو مجتمع أقل إعتماداً علي أوراق النقد 
 زيادة وعي واهتمام المواطنين بالتحول نحو المعامالت اإللكترونية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2021لشهر أغسطس  %0.1اإلحصاء يعلن تراجع معدل التضخم الشهري 

( نقطة 114.3بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين إلجمالي الجمهورية )
( عن شهر يوليو %0.1-، مسجالً بذلك انخفاضاً قدره )2021لشهر اغسطس 

اض أسعار مجموعة اللحوم وترجع أهم أسباب هذا االنخفاض إلى انخف .2021
-(، مجموعة األسماك والمأكوالت البحرية بنسبة )%4.3-والدواجن بنسبة )

(، فيما ارتفعت أسعار %0.2-(، مجموعة المالبس الجاهزة بنسبة )0.8%
(، مجموعة %1.3(، مجموعة الفاكهة بنسبة )%4.7مجموعة الخضروات بنسبة )

(، %1.9موعة شراء المركبات بنسبة )(، مج%0.3بنسبة ) األلبان والجبن والبيض
(، مجموعة خدمات المستشفيات %1.8مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة )

 (.%0.5بنسبة )



 

 

 العالمية والعربية ألخبارا

 النفط يرتفع للجلسة الثانية بدعم من انخفاض اإلنتاج األميركي 

سابق من  صعدت أسعار النفط لثاني جلسة، معوضا خسائر تكبدها في وقت
الجلسة إذ تلقت السوق دعما من انخفاض اإلنتاج األميركي في خليج المكسيك 

بتوقيت  0616وبحلول الساعة  بسبب األضرار الناجمة عن اإلعصار أيدا.
دوالر للبرميل.  72.86بالمئة إلى  0.36سنتا أو  26غرينتش زاد خام برنت 

دوالر  69.42بالمئة إلى  0.17سنتا أو  12وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
بالمئة من إنتاج الخليج األميركي متوقفا يوم الثالثاء أي  77وظل نحو  للبرميل.

مليون برميل  17.5مليون برميل يوميا. وفقدت السوق نحو  1.4ما يعادل نحو 
بالمئة من إنتاج  17وتمثل اآلبار البحرية في خليج المكسيك نحو  نفط حتى اآلن.

وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية أمس األربعاء إنه من  الخام األميركي.
إلى  2021ألف برميل يوميا في  200المتوقع تراجع إنتاج الخام األمريكي 

مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن اإلعصار أيدا سيكون سببا في انخفاض  11.8
قت األسعار وتل ألف برميل يوميا. 160أكبر من توقعات سابقة بتراجع اإلنتاج 

دعما أيضا أمس األربعاء بعدما أوقف محتجون صادرات النفط من ميناءي 
السدرة ورأس النوف الليبييين وفقا لما قاله مهندسان في الميناءين، بيد أن 

 مهندسين آخرين قالوا إن اإلنتاج في الحقول التي تمد المرفأين لم تتأثر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا

 S&P 500 4,458.58 -0.77% أمريكا

 NASDAQ 15,115.49 -0.87% أمريكا

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 30,381.84 1.25% اليابان
 %0.39- 1,787.69 األوقيةسعر  الذهب )دوالر(

 %1.99 72.87 البرميل خام برنت )دوالر(
 %2.25 69.67 البرميل نايمكس )دوالر(

 

 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 11,418.00 -0.33% السعودية
 DFMGI 2,908.00 0.03% دبي

 ADI 7,852.00 -0.11% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,802.98 0.24% الكويت

 BSEX 1,669.77 0.26% البحرين
 GENERAL 11,100.00 0.22% قطر

 MASI 12,945.00 -0.20% المغرب
 TUN20 7,289.00 0.07% تونس

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال الربحيةمضاعف 

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 1.2 1.0 غ.م. غ.م. %19.1- 3.55 حيادي 5،676.22 4.39 *كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.3 غ.م. %64.0 23.63 شراء 7،828.45 14.41 شركة حديد عز

 1.7 1.8 21.6 34.1 %20.4- 11.34 بيع 444.78 14.25 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2.2 8.3 14.7 33.4 %42.8 2.77 شراء 2،075.63 1.94 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.9 6.4 6.6 %29.6 12.03 شراء 6،172.20 9.28 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.4 7.6 %19.9 99.53 شراء 19،016.73 83.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.8 3.5 7.5 8.7 %27.9 23.78 شراء 23،470.89 18.60 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.7 5.3 7.8 %27.1 17.22 شراء 985.99 13.55 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو
 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع نهاية الحقتاريخ  التوزيع أسم الشركة
 23/9/2021 22/9/2021 سهم مجاني 0.3 راميدا

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 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  عادية جولدن بيراميدز بالزا 15/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (EGX 30 index) 30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول التداولكمية 

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 46.75 -0.06  21.03-  772,533   36,101,120   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.90 1.93  6.72-  1,523,880   25,350,590   25.99   10.69  9.28% فوري

 EAST 11.80 1.90  9.92-  1,257,505   14,659,903   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.16 1.49  24.77   962,906   1,111,014   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.70 0.00  9.66-  89,876   1,683,267   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة

 HRHO 12.35 -1.36  2.92   1,039,853   12,972,607   13.42   9.92  3.85% هيرميس

 TMGH 7.44 1.50  14.46   1,954,351   14,591,086   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى

 SWDY 8.28 -0.36  14.73-  988,665   8,228,540   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.67 -0.21  0.65   2,051,212   9,579,251   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 3.95 -0.50  21.63-  1,234,079   4,854,772   6.52   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.41 -0.96  20.08   64,265   930,877   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

 MNHD 2.97 0.00  18.50-  3,496,605   10,471,141   4.32   2.78  1.70% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 27.47 0.37  5.44-  74,099   2,037,013   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر

 MFPC 82.75 1.17  40.73   301,075   24,812,158   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 9.84 -1.50  6.61   889,543   8,822,311   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.68 -0.16  11.02-  61,679   782,155   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 9.07 2.49  33.38   574,133   5,189,436   9.17   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد

 SPMD 1.95 2.63  19.56  17,733,436   33,967,652   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

 HELI 5.74 1.06  5.59-  3,248,916   18,718,268   7.59   4.29  0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.94 -0.51  40.07   363,917   709,973   20.60   1.94  1.39% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 5.78 1.23  45.23   4,136,518   24,182,720   6.42   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.60 1.12  15.02   1,118,221   4,030,219   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.42 -0.07  35.27   418,932   6,089,751   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.20 -0.33  16.72-  2,766,709   3,330,586   1.68   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.70 -0.52  21.99   322,007   2,484,971   10.40   5.68  0.87% ام.ام جروب

 AUTO 4.05 -0.74  22.73   2,099,315   8,529,312   4.35   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 4.82 2.55  0.21-  393,811   1,890,787   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر

 RAYA 2.51 -2.71  263.77   458,115   1,174,736   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.85 1.42  25.00-  742,170   2,119,240   4.14   2.42  0.61% راميدا

 EGTS 2.28 1.79  61.13   4,721,244   10,705,059   28.30   2.22  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

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
نها موثوق فيها في وقت نشر 

أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

و مسؤولية
أ

ية مسؤولية قانونية ا
أ

راء الواردة في هذا التقرير  ا
آ

و محتوياته. يحق ل شركة بريميير تغيير اال
أ

ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا
أ

و اال
أ

عن الخسائر ا
 دون إشعار مسبق.

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

لقارئ 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 بخال
أ

و إعادة إنتاجه من قبل ا
أ

و توزيعه ا
أ

و نشره ا
أ

 ف المتلقي المقصود محظور تماًما.غير المصرح به لهذا التقرير البحثي 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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