
 

 

 

 
 

 
 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 1.77 % 0.17- 11,036.93 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 6.15 % 0.29 2,372.77 50ا

ي جي اكس  
 
  % 32.66 % 1.35 2,845.74 70ا

ي جي اكس  
 
  % 23.73 % 0.99 3,832.99 100ا

  --  % 3.52 4,150.02 ميزر تمؤش 

 عناوين االخبار 

 سيراميكا ريماس المالية" توافق على تجزئة القيمة االسمية لسهم "الرقابة  ▪

 رواد السياحة تدرس عددًا من المشروعات المستقبلية  ▪

دوية المعّدلة تتراجع   ▪
 
رباح النيل لل

 
 2021-2020خلل  %31ا

راٍض في  5 زهراء المعادي للستثمار تعقد مزادًا لبيع ▪
 
 سبتمبر الجاري   16قطع ا

راٍض في  ▪
 
س المال واالستحواذ على ا

 
 المدن الجديدة المصرية العقارية تدرس زيادة را

ول  ▪
 
 التعمير واالستشارات تتحول للربحية خلل النصف اال

 معيط: الصكوك السيادية بديل جديد لتمويل المشروعات االستثمارية والتنموية   ▪

 ية العام كومية فى البورصة قبل نهااستكمال طرح الشركات الح  ▪

وبك تتجه لتعديل توقعاتها المتفائلة لطلب النفط خفضا  ▪
 
 ا

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 108 78 9 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 "الرقابة المالية" توافق على تجزئة القيمة االسمية لسهم سيراميكا ريماس 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول إجراء القيمة االسمية لسهم الشركة  
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه تم إخطارها   العربية للخزف سيراميكا ريماس. 

جزئة القيمة  الشركة العربية للخزف سيراميكا ريماس بطلب ومبررات ت   اليوم من
( من قواعد قيد وشطب  48اإلسمية لسهم الشركة إعماالً ألحكام المادة رقم )

( لسنة  28األوراق المالية بالبورصة والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم )
تجزئة القيمة   وأضافت الهيئة، أن قرار مجلس إدارة الشركة تضمن . 2021

قرشاً للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة   25 االسمية للسهم من جنيه للسهم إلى 
وحققت شركة العربية   مليون سهم.  179.68مليون سهم بدالً من  718.75
لستة أشهر  مليون جنيه خالل ا 37.38سيراميكا ريماس أرباحاً بلغت  -للخزف 

ون جنيه في الفترة المقارنة من  ملي  5.27، مقابل أرباح بلغت 2021األولى من 
مليون جنيه، مقابل    421.41وارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى    .2020

 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي 255.41مبيعات بلغت 

 بلية رواد السياحة تدرس عدداً من المشروعات المستق

طوير جزء من محفظة  رواد، إن الشركة تدرس ت  - قالت شركة رواد السياحة
 3.6السياحية التابعة في البحر األحمر بمساحة  أراضي شركة رواد دهب للتنمية  

مليون متر مربع، باإلضافة إلى استهداف تدشين عدد من من الفنادق وقرية  
أضافت الشركة في بيان  و سياحية بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ مليار جنيه.

اسة هذه الخطط بعد تشكيل مجلس اإلدارة  لبورصة مصر، اليوم، أنه ستتم در
أكتوبر  4عية العامة العادية المزمع انعقادها يوم االثنين الموافق الجديد في الجم

وأشارت الشركة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بشأن إعادة   .2021
  ا العائمة في المعادي وأسيوط وأسوان المملوكة لمجموعة تطوير وتأهيل فنادقه

وحققت    السياحية األولى.شركات إم جي التابعة، إضافة إلى استخدام رخصة الفئة  
ألف جنيه خالل الفترة من   83.9رواد صافي ربح بلغ  - شركة رواد السياحة 

نفس  مليون جنيه أرباحاً خالل  6.96يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 
أذون الخزانة وشهادة   وتراجعت عوائد الشركة من الفترة من العام الماضي. 

مليون جنيه بنهاية   2.91ستثمار خالل النصف األول من العام الجاري إلى اال
فيما ارتفعت    مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.   7.82يونيو، مقابل  

مليون    5.877ع خالل الفترة لتسجل  أرباح الشركة من بيع استثمارات متاحة للبي 
  . 2020ألف جنيه خالل نفس الفترة من  191.47مقابل جنيه بنهاية يونيو، 

رواد،  أظهرت أنها حققت    - وكانت القوائم المالية المستقلة لشركة رواد السياحة  
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي،    5.27أرباحاً بلغت  

 .2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  8.16اح بلغت مقابل أرب 

 2021- 2020خالل   %31أرباح النيل لألدوية المعّدلة تتراجع 

كشفت المؤشرات المالية المعّدلة لشركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية، 
بالمائة على أساس   31بنسبة  2021-2020تراجع أرباحها خالل العام المالي 

ربح   لت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنها سجلت صافيوقا سنوي. 
، مقابل  2021نهاية يونيو حتى  2020مليون جنيه منذ بداية يوليو  64.42بلغ 

وتراجعت إيرادات   مليون جنيه أرباحاً خالل العام المالي السابق له. 93.38
مقابل  مليون جنيه خالل العام المالي الماضي،  755.51الشركة لتصل إلى 

وحققت شركة النيل لألدوية    .  مليون جنيه خالل العام المالي السابق له  812.54
أشهر األولى من العام الجاري صافي   9النيل، خالل الـ -والصناعات الكيماوية 
مليون    67.18مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ    60.35ربح خالل الفترة بلغ  

وتراجعت إيرادات الشركة   المالي الماضي.جنيه خالل نفس الفترة من العام 

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

  19.98   33.75  الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي

  19.86   5.01  ريماس 

  14.94   29.16  اجواء 
  10.64   46.79  مية ستثمار والتنالعالمية لال 

  9.93   1.16  المصرية الكويتية لألستثمار 

 

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

 -14.56   38.60  الدلتا للتامين

 -10.34   18.30  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 

 -9.95   1.30  البدر للبالستيك

 -9.92   6.54  مية الزراعية والمقاوالت د للتنبورسعي

 -9.51   7.80  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 

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

  46.91   149,182,768  المعاديزهراء 

  4.65   52,539,596  الملتقى العربي لالستثمارات 

  11.70   48,413,352  ن لالسكاالشمس  

  6.53   45,289,016  المجموعة المصرية العقارية 

  1.95   30,392,806  بالم هيلز 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 االغالق سعر   كمية التداول السهم 

  0.62   18,993,022  العربية ادارة االصول

  0.23   18,656,331  المصرية لنظم التعليم الحديثة

  0.57   17,348,656  بورتو القابضة

  1.95   15,614,933  بالم هيلز 

  0.78   13,077,059  ليفت سالب مصر

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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يه، مقابل  مليون جن   621.1لى من العام الجاري لتصل إلى  أشهر األو  9خالل الـ
 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي السابق له.  671.99

 سبتمبر الجاري   16قطع أراٍض في    5زهراء المعادي لالستثمار تعقد مزاداً لبيع  

 زهراء المعادي لالستثمار والتعمير، عقد مزاد بيع أراٍض، وأن ثمننفت شركة 
وقالت الشركة ‘نها لم تعقد أي   ألف جنيه.  34متر األرض الذي تم بيعه بمبلغ 

سبتمبر  16، مشيرة إلى عقد جلسة مزاد يوم 2021جلسات مزاد خالل عام 
  ن. قطع أراٍض مخصصة إسكا  5قطع أراٍض مخصصة مدارس و  3الجاري لبيع  

طبقة منذ  ونوهت الشركة بأن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير األرضي م 
شركة بالشيخ زايد في مشروع باثيو الزهراء المقام على أرض ال  2016عام 

مليون    90.08وسجلت زهراء المعادي صافي ربح بلغ    بمشاركة شركة بريميرا.
مليون جنيه أرباحاً    69.45جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل  

يعات الشركة خالل الفترة حيث  عت مب وارتف  خالل نفس الفترة من العام الماضي. 
مليون جنيه خالل نفس    68.74مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل    120.68سجلت  

وفي مايو الماضي ، وافق مجلس إدارة شركة زهراء   الفترة من العام الماضي.
ير، على تعيين مشيرة كمال المغربي رئيساً لمجلس  المعادي لالستثمار والتعم

وفي تلك االثناء ارتفع مؤشر قطاع العقار بالبورصة   نفيذي.اإلدارة غير الت 
  264ويبلغ رأسمال الشركة  نقطة.  1031عند مستوى  %1.64المصرية بنسبة 

 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.  264مليون جنيه، موزعاً على 

رية تدرس زيادة رأس المال واالستحواذ على أراٍض في المدن  المصرية العقا
 ة الجديد

قال المجموعة المصرية العقارية, إن خطط الشركة تضمنت العديد من 

المشروعات االستثمارية, خاصةً في المناطق العمرانية الجديدة )العاصمة 

ى اإلدارية والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة ومرس

ض وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر, اليوم, أنها تتفاو مطروح(.

اٍض للشركة في  مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطع أر

وأوضحت, أن مجلس اإلدارة السابق سبق وأن وافق على  هذه المدن.

  90الدخول في مشروع عقاري على أرض التحرير بتكلفة استثمارية 

ونوهت الشركة, بأنه   مليون جنيه.  184جنيه وإيرادات متوقعة تبلغ  مليون  

مليون جنيه على مجلس  320ض زيادة رأسمال الشركة إلى سيتم عر

اإلدارة للنظر في ذلك حال نجاح الشركة في الحصول على تخصيص لقطع 

أراٍض في المناطق العمرانية الجديدة, ليتم ذلك على عدة مراحل في ضوء 

 لتي سيتم إعدادها لتحديد التكلفة االستثمارية لهذه المشروعات.الدراسات ا

,  2021وعة المصرية العقارية, خالل الربع األول من  كة المجموحققت شر

 مليون جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في مارس 8.02أرباحاً بلغت 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من  5.4الماضي, مقابل أرباح بلغت 

وخالل الربع األول من العام الجاري, ارتفعت مبيعات الشركة إلى    .2020

مليون جنيه في الربع  7.36يون جنيه, مقابل مبيعات بلغت مل 10.57

 . 2020المقارن من 

 

 

 التعمير واالستشارات تتحول للربحية خالل النصف األول

شارات الهندسية، خالل  أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة التعمير واالست 
وأوضحت    ركة للربحية على أساس سنوي. ، تحول الش 2021النصف األول من  

 18.56الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الشركة حققت أرباحاً بلغت  
 5.41، مقابل خسائر بلغت 2021ون جنيه خالل الستة أشهر األولى من ملي 

جعت إيرادات الشركة خالل الفترة  را وت   .2019مليون جنيه بالفترة المقارنة من  
مليون جنيه بالفترة  111.21مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  9.83إلى 

الهندسية،  وحققت شركة التعمير واالستشارات  المقارنة من العام الماضي. 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي،   6.07صافي رباح بلغ 

وارتفعت    خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.   مليون جنيه 5.74مقابل 
 5.74إيرادات الشركة المجمعة خالل الثالثة أشهر من العام الجاري، لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس   2.9غت مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل خسائر بل
كانت القوائم المالية المستقلة لشركة التعمير  الفترة من العام الماضي. 

ي الجاري، عن  شارات الهندسية، كشفت عن الربع األول من العام المالواالست 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس   1.7تحقيق صافي خسارة بلغ 

 جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي. مليون    3.57الماضي، مقابل  



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 ات االستثمارية والتنموية  ديل جديد لتمويل المشروعمعيط: الصكوك السيادية ب

اختتمت أعمال الملتقي العربي األول حول الصكوك السيادية ودورها فى تنمية 
توصية فى نهاية أعماله، التي عقدت برعاية   17المجتمعات العربية بإصدار 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث شارك فى جلساته على مدى يومين  
أكد   سبتمبر. 11دولة عربية وإسالمية، وفق البيان المرسل بتاريخ  14لو ممث 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازى،  
إدارة الدين العام، أن الحكومة المصرية تولى أهمية بالغة للصكوك  رئيس وحدة 

المية على مستوي العالم  السيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية اإلس
مليار جنيه   347، كان نصيب مصر منها 2020تريليون دوالر عام  2،7نحو 

من حجم    % 7اثل  ليار جنيه حجم الودائع االسالمية بما يمم  321،7فقط، منها نحو  
قال إن الصكوك السيادية تمثل بديالً جديًدا لتوفير   السوق المصرفى المصرى.
االستثمارية والتنموية الُمدرجة بالخطة االقتصادية   التمويل الالزم للمشروعات 

على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه اإلنفاق   للموازنة العامة للدولة، 
لمواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من  على تحسين مستوى معيشة ا

المستثمرين ممن يفضلون المعامالت المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة  
أضاف أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه   سالمية.اإل

الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل اإلسالمى العالمي، حيث ُيعد هذا القانون  
لمظلة التشريعية الستحداث هذا النوع الجديد من األوراق المالية الحكومية  بمثابة ا

حالًيا علي إعداد الالئحة التنفيذية للقانون  بمصر، الفًتا إلى أن وزارة المالية تعكف  
بنوك الرائدة  بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واألزهر الشريف، وكذلك ال

وذلك إلضفاء الصبغة الشرعية، والفنية،   في مجال التمويل اإلسالمى،
سهم  والتسويقية، على القانون، طبقا ألفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي ي 

في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين واألجانب الراغبين باالستثمار 
ى  أوضح الوزير أنه يجر  للشريعة االسالمية.بالعملتين المحلية واألجنبية وفًقا 

العمل على إعداد هيكل تنظيمي لإلصدار يتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية،  
ي ستكون مسئولة عن اإلصدار، واعتماد  بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادي الت 

مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة علي الصكوك، ومراجعة جميع المسائل  
رح باألسواق المالية وما تتضمنه  واإلجرائية والتنظيمية، وبدء عملية الط   القانونية

  من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد واإلدراج باألسواق المالية. 
لختامى للملتقى العربى األول قد تضمن عدًدا من التوصيات التي  بيان اكان ال

اعتمدها المشاركون الذين يمثلون وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية،  
اديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات  إضافة إلى األك

تضمنت التوصيات العمل على توفير التمويل الالزم للمشروعات   العربية.
م الصكوك في تمويل الهيئات والشركات  االستثمارية الجديدة، واستخدا

والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من االستثمار العام مثل الكهرباء 
  لنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديقوا

االستثمارية والمستثمرين على المشاركة فى االستثمار والتمويل عن طريق  
الصكوك اعتماًدا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع االستفادة من  

 تجارب الدول الناجحة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استكمال طرح الشركات الحكومية فى البورصة قبل نهاية العام   

لس الوزراء فى مقابلة مع تلفزيون  قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مج
“بلومبرج”، إن السيولة متوافرة فى السوق التى “تتوق المتصاص المزيد من  

وقال إن اللجنة الوزارية االقتصادية العليا ناقشت   الطروحات العامة األولية”. 
بالتفصيل خالل األسبوعين األخيرين تحديد موعد طرح سلسلة من الشركات التى  

في   القليلة المقبلة قبل نهاية العام.الدولة فى البورصة، خالل الشهور تسيطر عليها 
أغسطس الماضي، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الدولة عازمة  
على استكمال مسيرة اإلصالح االقتصادى؛ حتى يجنى المواطنون المزيد من ثمار  

وى المعيشة، واالرتقاء  التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس فى تحسين مست 
حياة، الفًتا إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع  بجودة ال

ثمار النمو االقتصادى، وهو ما تجلى في المشروع القومى لتنمية الريف المصرى  
مليار جنيه، إضافة إلى برنامج »تكافل وكرامة«، ودعم    800»حياة كريمة« بتكلفة  

مليون وحدة   1،5تى تستهدف توفير نية، وتنفيذ مشروعات اإلسكان الالسلع التموي 
سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل؛ من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء  

أضاف الوزير، خالل   أغسطس. 28على العشوائيات، وفق البيان الصادر بتاريخ 
قه ماريولين يونجمان،  لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، يراف

الشئون االقتصادية والتعاون اإلنمائى، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم    رئيس قسم
بعد تجاوز   % 6االقتصادى، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو 

من الناتج المحلى، وتحقيق   %6،7جائحة »كورونا«، وخفض العجز الكلى إلى 
ة للناتج المحلى مع  ستقرار مسار دين أجهزة الموازن لضمان ا %1،5فائض أولى 

نهاية العام المالى الحالى، الفًتا إلى أن المكتسبات االقتصادية التي حققناها بالتنفيذ 
ال في مواجهة التداعيات   المتقن لبرنامج اإلصالح االقتصادى أسهمت بشكل فعَّ

مؤشرات األداء  السلبية ألزمة »كورونا«، على نحو انعكس إيجابًيا فى كل 
أوضح الوزير، أن الدولة بذلت جهًدا    بإشادة المؤسسات الدولية.  االقتصادى، وحظى 

كبيًرا خالل السنوات الماضية لالستثمار فى مشروعات البنية األساسية؛ مما أسهم  
في حل العديد من المشكالت المستعصية في عدد من القطاعات مثل: الكهرباء، 

ثمار في مشروع إنتاج  والمواصالت، واإلسكان، واالست والغاز الطبيعى، والطرق 
أشار الوزير إلى حرص الحكومة على   الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة.

توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم دوره في عملية  
عدد من   التنمية باعتباره قاطرة النمو االقتصادى، الفًتا إلى أنه سيتم طرح أسهم

، أشار  2021وبأبريل  البورصة خالل المرحلة المقبلة.  الشركات الحكومية في
الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع األعمال، إلى أن الحكومة تعتزم طرح حصص  
من شركتين إلى ثالث شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خالل الربع  

فيه   حات الحكومية الذي لم ُيحرك ، في إحياء لبرنامج الطرو2021الثالث من عام 
لم يكشف توفيق عن أسماء الشركات والحصص المستهدفة أو   ساكن لفترة طويلة. 

 إذا كانت العروض ستتم في صورة طروحات أولية أو ثانوية. 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 أوبك تتجه لتعديل توقعاتها المتفائلة لطلب النفط خفضا  

وبك+ إن من المرجح أن تعدل أوبك بالخفض  قال مصدران لرويترز من أ
يوم االثنين، إذ يلقي انتشار الساللة   2022توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 

  بظالل من الشك على سرعة تعافي استهالك الوقود، وفق ما  19-دلتا من كوفيد
وفي األول من سبتمبر أيلول، قالت مصادر   نشرته سي ان بي سي العربية. 

منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وهو تحالف معروف  منفصلة إن 
مليون  4.2إلى  2022بأوبك+، زادت من توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 

صدران في أوبك+  وأشار الم   مليون برميل يوميا.  3.28برميل يوميا ارتفاعا من  
تعديل بالخفض.  إلى أن هذا الرقم رآه البعض في المنظمة متفائال، مما قد يرجح ال

ومن المقرر أن تعلن أوبك توقعاتها األحدث المتعلقة باإلمداد والطلب في تقرير  
وقال أحد المصدرين طلب عدم ذكر اسمه "أوبك ربما تعدل الرقم   يوم االثنين.

تراقب الحكومات والشركات والمتعاملون عن   لمقبل".مجددا في تقرير الشهر ا
ويمكن لبطء التعافي    .2020ط بعد تهاويه في  كثب سرعة تعافي الطلب على النف

أن يضغط على األسعار ويدعم الرأي القائل بأن الجائحة قد تؤثر على أنماط  
التوقعات لنمو الطلب  ولدى أوبك حاليا أعلى    االستهالك لمدة أطول أو بشكل دائم. 

بين ثالث جهات أساسية تصدر مثل تلك التوقعات وهي أوبك وإدارة معلومات  
قة األميركية ووكالة الطاقة الدولية، وتصدر األخيرة تقريرها الشهري  الطا

 5.95ارتفاع الطلب على النفط  2021وتوقعت أوبك في  األحدث يوم الثالثاء. 
 5.3ت الوكالة الدولية التي تنبأت بأن يكون مليون برميل يوميا بما فاق توقعا 

على خمسة ماليين برميل   مليون برميل يوميا وإدارة الطاقة التي اقتصر توقعها
، يجب أن يصل  2021ولتتحقق توقعات أوبك لنمو الطلب على النفط لعام    يوميا.

مليون برميل يوميا   99.82الطلب في المتوسط في الربع الرابع من العام إلى 
و ما يزيد بمليون برميل يوميا تقريبا عن توقعات الوكالة الدولية للطاقة في  وه

 تلك الفترة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30,447.37 20.2% اليابان
 %0.09 1,788.93 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.73 73.45 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.80 70.28 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,343.00 -0.66% السعودية
 DFMGI 2,901.00 -0.23% دبي

 ADI 7,792.00 -0.35% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,810.42 0.08% الكويت 

 BSEX 1,667.97 0.09% البحرين
 GENERAL 11,073.00 -0.05% 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 

ود/  الصع

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 1.2 1.0 غ.م. غ.م. %20.8- 3.55 حيادي 5،792.59 4.48 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.3 غ.م. %66.9 23.63 شراء  7،692.63 14.16 شركة حديد عز 

 1.7 1.8 21.9 34.4 %21.2- 11.34 بيع 449.46 14.40 ايجيترانس   –ات النقل المصرية لخدم

 2.2 8.3 14.7 33.5 %42.3 2.77 شراء  2،083.12 1.95 ميديكالشركة سبيد 
 0.8 0.9 6.3 6.5 %32.2 12.03 شراء  6،052.48 9.10 النساجون الشرقيون

 1.1 1.2 6.5 7.7 %18.5 99.53 شراء  19،245.85 84.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.8 3.5 7.5 8.7 %27.6 23.78 شراء  23،521.36 18.64 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.3 7.8 %26.2 17.22 شراء  992.54 13.64 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق 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 

 

 ومية الجمعيات العم

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة و التصويت عن بعد  عادية بيراميدز بالزا جولدن  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 كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 45.80 -0.39  22.64-  90,941   4,163,333   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.58 -0.36  8.48-  238,480   3,981,326   25.99   10.69  9.28% فوري

 EAST 12.29 -2.46  6.18-  82,269   1,010,395   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -شرقية ال

 EKHO 1.17 0.52  25.85   166,867   193,707   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.64 0.16  9.95-  56,317   1,048,853   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.15 -0.57  1.25   488,761   5,958,996   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.48 1.49  15.08   889,883   6,647,185   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.18 0.74  15.76-  304,596   2,496,143   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.54 -2.16  2.16-  121,479   551,576   5.62   3.70  2.46% رامستشفي كليوبات

 ISPH 3.95 0.51  21.63-  1,539,510   6,039,828   6.52   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.31 0.07  19.25   70,758   1,033,526   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

 MNHD 2.95 0.34  19.05-  1,206,302   3,557,581   4.32   2.78  1.70% لتعمير مدينة نصر لالسكان وا

 CIEB 27.34 0.15  5.89-  156,516   4,292,479   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 84.00 2.41  42.86   5,359   447,210   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 9.63 -0.41  4.33   311,900   3,001,953   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.69 1.20  10.95-  73,394   934,283   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 9.10 -1.94  33.82   590,634   5,393,082   9.42   5.15  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 1.95 0.36  19.37   5,384,810   10,442,152   3.99   1.10  0.80% ميديكالسبيد 

 HELI 5.68 1.07  6.58-  589,390   3,323,027   7.59   4.29  0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.95 1.56  40.79  15,614,933   30,392,806   2.06   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.87 1.03  47.49   2,716,251   16,011,564   6.42   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.53 -0.56  12.78   523,130   1,855,837   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.16 -1.46  32.83   183,200   2,613,131   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.20 0.59  16.66-  3,262,531   3,942,717   1.68   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.57 -1.82  19.93   105,248   793,162   10.40   5.68  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 3.95 2.07  19.70   546,581   2,142,398   4.35   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 4.90 1.45  1.45   264,200   1,289,605   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.43 3.85  252.17   76,308   184,162   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.92 -1.02  23.16-  1,543,787   4,578,886   4.14   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.20 -0.45  55.48   4,138,964   9,032,298   28.30   2.13  0.48% نتجعات السياحيةالمصرية للم

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

خلء المسؤولية  ا 

 

و بيع ، كما ال يعتبر عرض ب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
 
و شراء ا

 
و بيع اال

 
لقد . فيه راق المالية المذكورةشراء ا

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

 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

ضرار الناتجة 
 
و اال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
راء الواردة في هذا التقرير عن استخدام هذا اا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

 
لمنشور 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 القارئ ا

شكال. إن االستخدام  لبحثي هو المتلقيا
 
ي شكل من اال

 
ي جزء با

 
المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما
 
و إعادة إنتاجه من قبل ا

 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
 . غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

وراقهم المالية تم  يؤكد محلل/محلل
 
و الشركات( وا

 
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

 
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

 
التعبير  و اال

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 
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