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ي  النتائج المالية مقتطفات من
  SWDYل   2021للرب  ع الثان 

 

 جدول المحتويات . دليل التداول اليومي 1
 

 محلل مال  |  دينا عبد البديع

@egy.primegroup.orgdabdelbadie  
 

 األفكار الرئيسية
 
  ل المالية نتائجالراضية عن  SWDYإدارة  واعد: عام 

 %15 بمقدار عىل أساس سنوي ، حيث تتوقع نمو اإليرادات واألرباح 2021لرب  ع الثان 
   %13.5-13رب  ح يبلغ  مجمل هامش تحقيق ، مععىل التوال   %10و

 
بالنمو عبر جميع القطاعات. ترى إدارة  يمكن تدعيم ذلك. 2021ف

SWDY تحديث ا مرص  فرص نمو داخل  
 
  إطار مبادرة "حياة كريمة" وخارج مرص. سواء ف

 
  النصف األول  لبنية التحتية ف

 
 ، كان أداء2021ف

 قطاع الكابالت 
ً
 مدعومجيدا

ً
كة صادراتبزيادة الصادرات بسبب  ا   األسواق األوروبية. أل  الشر

 
 سواق جديدة واالنتعاش ف

 
م بثبات الديون :  : تلت   ة ( صفقات االستحو 2، )( ارتفاع أسعار السلع العالمية1)أوضحت اإلدارة أسباب زيادة الديون عىل النحو التال    اذ األخبر

 
ف

. تتوقع اإلدارة أن ينته  العام المستويات الطبيعية ل( 4)و، عىل المساهمير   الموزعة ( األرباح3، )المحوالت  قطاع اوح بإلنفاق الرأسمال  دين يبر
.  الدين مستوى نفس، جم مليار  4.5و 4.5بير    الحال 
 

  تكاليفها قدر اإلمكان للحفاظ عىل هامش  SWDYتمكنت  تسليم المفتاح: مشاري    ع 
 
، وهو هامش %13-12حول  مجمل الرب  حمن التحكم ف

 عىل األرجح انخفاض يمكن أن نري. 2021لعام  المستهدفالرب  ح مجمل 
ً
   ا
 
 اعتماد الذي يليهالعام المقبل أو العام  هامش مجمل الرب  حف

ً
ىل ع ا

  هذا الصدد . المشاري    عمزي    ج 
 
انيا  ، اكتملف وع تب   كة ح %25 بمقدار  مشر او  همن %40 اكتمالتر اآلن وتتوقع الشر ح بحلول نهاية العام. تبر

وع بير    . جممليار  24-23اإليرادات المتوقعة للمشر
 

ي المستقبل: 
 
 تتوقع اإلدارة نمو  المزيد من النمو ف

ً
 كببر   ا

ً
  قطاع  المحوالت والعدادات. عىل الرغم من األداء الضعيف ل ا
 
، داداتالعقطاع ف

 ب
ً
  بعض المواد الخاممصحوبا

 
  ، فمن المتوقع أن يكون هناك نقص ف

 
ن أ من المتوقع. و 2021. ومن المتوقع استحواذ آخر قبل نهاية عام تعاف

ة  يتم دمج   صفقات المحوالت األخبر
  النصف الثان 

 
  الرب  ع الثالث  2021ف

 
  الرب  ع الرابع  2021)إندونيسيا ف

 
ض ( بسبب بع2021وباكستان ف

  باكستان. إعادة عمليات 
 
كة ف  هيكلة الشر

 
   SWDYلدينا نظرة إيجابية عىل أداء  : SWDY بشأن ونإيجابي نحن

  الرب  ع الثان 
 
والسعر النستر  زيادة الوزن  تصنيف ونحافظ عىل 2021ف

 . جم/ سهم 12.7البالغ  شهر  12خالل  المستهدف
 

 . واآلن، إىل أهم األخبار والتحليالت لهذا اليوم
 

 

 المحتويات جدول . أهم األخبار والتحليالت2
 

 أخبار االقتصاد
 

 
 
ي مرص إطارا

 
  اعتمد الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ف

 
الجهاز القوم  لتنظيم ) مراكز البيانات والحوسبة السحابية. إلنشاء  تنظيميا

 (االتصاالت 
 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا
قاهرةص 10:39/  2021 أغسطس 19، الخميس ل ا  بتوقيت 

mailto:%20smohammed@egy.primegroup.org
https://www.tra.gov.eg/ar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7/
https://www.tra.gov.eg/ar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7/
https://www.tra.gov.eg/ar/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7/


 

       برايمبتوقي   
 

 2/8 
 

قاهرةص 10:39/  2021 أغسطس 19، الخميس ل ا  بتوقيت 

ليومي / مصر لتقرير ا  ا

فق الالئحة التنفيذية للقانون المر  ينفذ مجلس الوزراء وافق رئيس الجمهورية عىل قرار مجلس النواب بإصدار قانون الصكوك السيادية. 
اح وزير المالشهر من تاري    خ العمل بهذا القانونخالل ثالثة أ  (مرصاوي)لرقابة المالية. العامة لهيئة الأخذ رأي األزهر و ، وبعد ية، وبناًء عىل اقبر

 
يبةالتستعد الجمعية المرصية لألوراق المالية لعقد اجتماعات مع ممثىلي البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة مستقبل   رص 

يبة الدمغة.  يةمالسرأالرباح األعىل    )البورصة( وض 
 

  

كات  أخبار الشر
 

قيون للسجاد  كة النساجون الشر ي  ]ORWE[سجل  شر
 
ي  %461)+ جممليون  299 بلغقلية األحقوق بعد  رب  حصاف

 
عىل أساس سنوي( ف

ي 
 
 871)+ %17.6 البالغعىل األ رب  ح ال مجمل عىل أساس سنوي( وهامش %58)+ جممليار  2.9 البالغة نتيجة ارتفاع اإليرادات 2021الرب  ع الثان
كة). (نقطة أساس  مرة.  4.2شهر يبلغ  12بمضاعف ربحية آلخر  ORWEيتداول  (إفصاح الشر

 
كةكشف وعات المرصي األمريكي حصته يخفتعن  [FWRYفوري ]   شر

كة ض صندوق المشر ي الشر
 
بمتوسط  %8.74إىل  %9.67من ف

كة) . FWRYسهم  / مج 17 بلغ سعر   (إفصاح الشر
 

كة  يك ] صناعاتالمتحدة للحصل  الشر كة السويدي إلكت  مليون دوالر  25 بلغ  لمدة عامي   بقيمة قرض[ عىل SWDYالتابعة لشر
ي إلعادة اإلعمار والتنمية البنك األورونر  إلعادة . )19-د جائحة كوفيدالمال العامل والمواد الخام بع لتمويل رأس أمريكي من البنك األورون 

  الوقت نفسهو( اإلعمار والتنمية
 
  تركيب المقاولون العرب و SWDY، نجحت ف

 
  بسد أول أجزاء ف

 
يرى ليتوربينات األول ف توليد وليوس نبر

انيا. ا   تب  
 
 (مباشر ) لطاقة الكهرومائية ف

 
قية  كة الشر م الشر ي تعت  

 
ن كومبان ي السوق المحىلي نهاية العام الحاىلي أو أوائل عام إيست 

 
ونية ف بعد  2022 طرح أول منتج للسجائر اإللكت 

 (المال) . االنتهاء من جميع الدراسات
 

كة  تعمل   )البورصة( . 2021لمطور عقاري خالل الرب  ع الرابع  جممليار  1.5عىل توريق  [CNFN]كونتك  المالية القابضة شر
 

كة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية ] ي أسيوط، ومقرها مدينة ناض. CIRAحصل  شر
 
 [ عىل موافقة مجلس الوزراء إلنشاء جامعة بدر ف

  القرارات و  ألول من الجامعة وتنتظر القرار الرئاس  ببناء المرحلة ا CIRAقامت 
 
كة) . الجامعةالتشغيلية لبدء الدراسة ف  (إفصاح الشر

 
كة مرص لألسمن   قام  انيتها المستقلة لعام بمراجعة [ MCQEقنا ] -شر ارسات بعد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع المم 2021أرقام مت  

كة  . يةطاقات اإلنتاجالبتخفيض االحتكارية   مليون طن سابق 1.8 مقابل 2021مليون طن خالل  1.7اآلن بيع  MCQEوتتوقع شر
ً
ن ، وهو ما ما

   MCQEتوقعت  كما من قبل.   جممليون  151,1مقابل  جممليون  120,1بلغ ت تحقيق إيراداتشأنه أن يؤدي إل 
 
 93 إلرب  ح الارتفاع صاف

 من  جممليون 
ً
كة( . جممليون  179مقابل  جممليون  294 مجمل الرب  ح إلرتفاع ا خلفية ، عىلجممليون  47بدال  )إفصاح الشر

 
ي رب  ح سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية  ارتفع

 
% عىل أساس 32.5)+ مليون جم 2.6إىل  2021لنصف األول خالل ا [SIPC]صاف
 مدفوع ،سنوي(

ً
    (واإلداريةالمرصوفات البيعية والعمومية و  % عىل أساس سنوي(69-) مرصوفات البيع والتسويق بشكل أساس  بانخفاض ا

   %34إل  هامش مجمل الرب  حتراجع عىل أساس سنوي( و  %13.3) . جاء ذلك عىل الرغم من انخفاض اإليرادات% عىل أساس سنوي(27-)
 
ف

  النصف األول  %44 مقابل ،2021النصف األول 
 
   %3.6مقابل  %4.8 إل متوسط حقوق الملكيةالعائد عىل  ارتفع. 2020ف

 
ات ف نفس الفبر

كة) . المقارنة  بمضاعف ربحية آلخر  SIPC( يتداول بيان الشر
ً
 مرة.  18.4شهر يبلغ  12حاليا

 
كة ي الرب  ح   [MIPH]مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية أظهرت النتائج المالية المستقلة لشر

 
 2021النصف األول  خاللارتفاع صاف

 مدفوع ،جممليون  153.5بأكتر من الضعف إىل 
ً
( ارتفاع 2)، % عىل أساس سنوي(37م )+إل مليار ج يراداتاإل  ارتفاع( 1):   ب بشكل رئيس   ا

% 21-) جممليون  28.6إل مويلية تال اتمرصوفال( انخفاض 3)، سعر الرصفنتيجة ألرباح  (عىل أساس سنوي %113)+ إليرادات التمويليةا
  المخصصات إل 4)و، عىل أساس سنوي(

 
متوسط ، فقد تضاعف العائد عىل . ومن ثم(عىل أساس سنوي %39-) جممليون  9.8( انخفاض ف

  النصف األول  %34حقوق الملكية إل 
 
  النصف األول  %15مقابل  2021ف

 
كة) . 2020ف  بمضاعف ربحية  MIPH( يتداول بيان الشر

ً
حاليا

 مرة.  5.4شهر يبلغ  12آلخر 
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 أخبار عالمية
 

ز أنه من المتوقع أن  ي أظهر مسح لرويت 
 سعر اإلقراض القياسي دون تغيت  للشهر السادس عشر عىل ال تبق 

ي تثبي  أغسطس الصي  
 
تواىلي ف

  البالد  ،يوم الجمعة
 
  االقتصادي ف

 
ات عىل أن التعاف لكن بعض التجار والمحللير  يعتقدون أنه قد تكون هناك حاجة لخفض قريب وسط مؤشر

ز) يفقد قوته.   (رويبر
 

ي ديون الحك
 
ء من السلع االستهالكية إىل المواد الخام ف ي

ومة األمريكية المحمية من يتدفق المستثمرون القلقون بشأن ارتفاع أسعار كل سر
 (فاينانشيال تايمز) األمريكية هذا العام. فوق األنواع الرئيسية األخرى من السندات لالرتفاع مما دفع عائداتها ، التضخم

 

 

 المحتويات جدول . لقطة اليوم3

 

 أول مال  محلل |  هاب محمد حلمي ش

smohammed@egy.primegroup.org 

 
 . البنك المركزي المرصي : المصدر 

 

  
  بحلول النصف الثان 

  التعاف 
عمليات بعد أن شهدت موجة بيع نتيجة  2020كما هو موضح أعاله، بدأت حيازات األجانب من أذون الخزانة المرصية ف 

  كانت تحوم فوق مستوى 
دار %. باإلضافة إل ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه مقابل الدوالر بمق13اإلغالق. اجتذبت العوائد المربحة حيازات األجانب، التر

2.8  
  الرب  ع الثان 

  الحيازات األجنبية من أذون  الخزانة المرص 2021% عىل أساس سنوي ف 
ظ عىل ية من شأنها أن تحاف. ومن ثم، فإن الزيادة المستمرة ف 

 جاذبية العوائد، خاصة مع مرونة الجنيه المرصي. 
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اتجا  حيازات األجان  من أ ون الخزانة

 (يمير  )من إجمال  الحيازات %  (مليون جم)حيازات األجانب من أذون الخزانة المرصية 

ي  موجة البيع     
 
ف
األسواق الناشئة

https://www.reuters.com/business/finance/china-seen-holding-benchmark-rate-steady-aug-weak-data-fans-rate-cut-talk-2021-08-19/
https://www.reuters.com/business/finance/china-seen-holding-benchmark-rate-steady-aug-weak-data-fans-rate-cut-talk-2021-08-19/
https://www.ft.com/content/c1bfc6ed-24c6-411d-96df-7594e262f09e?shareType=nongift
https://www.ft.com/content/c1bfc6ed-24c6-411d-96df-7594e262f09e?shareType=nongift
mailto:%20smohammed@egy.primegroup.org
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 المحتويات جدول . أداء األسواق4

 
ج، البنك المركزي المرصي.   المصدر: بلومبر

 

 المحتويات جدول المرصية. آخر مضاعفات التقييم لألسهم 5

  األسهم بالسوق.  يمكنك المقارنة
ر
 بير  األسهم المفضلة لديك مع باف

 

 المحتويات جدول . تواري    خ هامة6

 الحدث نوع الحدث الرمز التاري    خ

  بنود جدول األعمال األخرى.  عمومية عادية PRCL 2021أغسطس  22
 
 إعادة تشكيل مجلس اإلدارة والنظر ف

كة.  عمومية غبر عادية PRCL 2021أغسطس  22  تعديل مواد النظام األساس  للشر

   عمومية عادية GOCO 2021أغسطس  42
 
ة المنتهية ف حة.  2020د سمبر  31اعتماد القوائم المالية عن الفبر  والتوزيعات المقبر

كة.  7و 6الموافقة عىل زيادة رأس المال المصدر وتعديل المادتير  رقم  عمومية غبر عادية NCCW 2021أغسطس  25  من النظام األساس  للشر

   عمومية عادية ELWA 2021أغسطس  62
 
ة المنتهية ف حة.  2020د سمبر  31اعتماد القوائم المالية عن الفبر  والتوزيعات المقبر

 . 2021اإلعالن عن النتائج المالية للنصف األول  إعالن أرباح ORAS 2021أغسطس  29

 المصادقة عىل القوائم المالية وبنود جدول األعمال األخرى.  عمومية عادية EGTS 2021أغسطس  30

اء للحصول عىل كوبون نقدي يبلغ  توزيعات نقدية MBSC 2021 أغسطس 31  جم/سهم. 1.5آخر يوم شر

اء للحصول عىل أسهم مجانية بواقع  أسهم مجانية AMES 2021سبتمبر  1  سهم.  1إل  0.09آخر يوم شر

 جم/سهم.  1.5آخر يوم تداول بدون توزيعات نقدية تبلغ  توزيعات نقدية MBSC 2021سبتمبر  1

 . 2021لشهر أغسطس  MSCIتاري    خ تنفيذ المراجعة الرب  ع سنوية لمؤشر    MSCI 2021سبتمبر  1

 سهم.  1إل  0.09يوم توزي    ع أسهم مجانية بواقع  أسهم مجانية AMES 2021سبتمبر  2

كة. من  7و 6الموافقة عىل زيادة رأس المال المصدر وتعديل المواد رقم  عمومية غبر عادية DAPH 2021سبتمبر  2  النظام األساس  للشر

 جم/ سهم.  1.5يوم توزي    ع كوبون نقدي يبلغ  توزيعات نقدية MBSC 2021سبتمبر  5

كة.  عمومية غبر عادية CNFN 2021سبتمبر  8  إضافة نشاط بنك االستثمار إل أنشطة الشر

 

 المحتويات جدول . آخر األبحاث7

 التقرير المنشور التاري    خ

2021أغسطس  81 ميس القابضة   نتائج أعمال قوية، نمو مال  قوي – ]HRHO[ المجموعة المالية هبر

2021أغسطس  17 يك    مجموعة من النتائج القوية – ]SWDY[السويدي اليكبر

 1,178.6      3,571.6    قيمة التداول )مليون جم(: آخر، متوسط منذ بداية العام 720.6       القيمة السوقية الحالية لألسهم )مليار جم(

تغير يومي
تغير منذ 

تغير يوميبداية العام
تغير منذ 

بداية العام

EGX 30   10,907.96 )0.27%(0.58%0.09 1,787.82    الذهب%)6.17%(

العائد الكلي EGX 30      4,231.46 )0.78%(1.43%23.51          الفضة )11.66()%0.63%(

متساوي األوزان EGX 70      2,932.42 0.43%36.70%29.65)%1.57( 68.23          خام برنت%

EGX 100 EWI      3,903.04 0.19%25.99%32.25)%1.97( 65.46          خام غرب تكساس%

ي المالي %49.63)%1.38( 3.85            الغاز الطبيعي%14.85%0.87 2,862.01      سوق دب 

ي )%0.26()%0.00(         15.70الجنيه المرصيEGP%52.02)%0.46( 7,694.59      سوق أبوظب 

0.42( 11,344.94   تاسي%(30.56%€1.17اليورو            )4.40()%0.28%(

6.34%0.12 10,996.13   سوق قطر%£
ي
ليب  %0.23)%0.39(            1.38الجنيه اإلسير

500 17.15)%1.07( 4,400.27      ستاندرد آند بورز%¥ي
 
%6.51%0.18 109.77        الير  الياباب

30 14.23)%1.08( 34,960.69   داو جونز%40(1)         13.14عائد خزانة 6 أشهر 

12.71)%0.89( 14,525.91   ناسداك%50 2         13.27عائد خزانة لمدة عام 

)VIX( 20.44 21.57           مؤشر التذبذب%)5.19%(41 0 14.80          عائد خزانة 10 أعوام 

50 17.92)%0.17( 4,189.42      ستوكس%
 8 0.4            0.21عائد خزانة لعامير 

EMلألسواق الناشئة MSCI      1,261.60 0.46%)2.30%(33(0.2) 1.26            عائد خزانة 10 أعوام 

FMلألسواق المبتدئة MSCI         656.61 )0.12%(14.87%24(2.8) 1.90            عائد خزانة 30 عام 

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210819-MultiplesReport-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210818-HRHO-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210817-SWDY-Q2-2021-Results-Ar.pdf
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2021أغسطس  17  تعديل بعد توزي    ع أسهم مجانية –[ COMIالبنك التجاري الدول  ] 

  جميع القطاعات – ]BINV[نر  انفستمنتس القابضة  2021أغسطس  16
 
 تراجع النمو ف

  نمو األرباح بف –[ CIEBبنك كريدي أجريكول مرص ] 2021أغسطس  11
 
 ضل الدخل دون العائدتعاف

 التضخم المحموم ليوليو –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  10

 التخارج المرب  ح ينقذ النتائج المالية – [CICHس  آي كابيتال القابضة ] 2021أغسطس  9

 السماء ليست صافية –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  5

د –رؤية اقتصادية  2021أغسطس  4  انتعاش ُمقيَّ

ميس القابضة 2021وليو ي 26  تعديل القيمة العادلة والسعر المستهدف جراء األسهم المجانية  – ]HRHO[ المجموعة المالية هبر

 تراجع المخصصات االئتمانية يحفز النمو السنوي  – [COMIالبنك التجاري الدول  ] 2021يوليو  13

   – رؤية اقتصادية 2021يوليو  8
ً
 ارتفع التضخم، كما كان متوقعا

  ثمارها –رؤية اقتصادية  2021يوليو  8
 هوامش األمان الخارجية ال تزال تؤنر

  طور   –رؤية اقتصادية  2021يوليو  6
 
ء ف  التكوينانتعاش مطرد وبط 

 بالحديث عن اليوريا  –[ ABUKأبو قت  لألسمدة والصناعات الكيماوية ] 2021يوليو  5

 نتائج مالية قوية، استثمارات متنامية  – ]BINV[نر  انفستمنتس القابضة   2021يونيو  16

 ثبات األرباح نتيجة لمرصوفات قطع شيكات  – ]ELSH[الشمس لإلسكان والتعمبر   2021يونيو  14

 ارتفاع مخاطر التضخم، ولكن ال يزال ضمن المستهدف  –رؤية اقتصادية   2021يونيو  10

  توزيعات األرباح – ]ETEL[المرصية لالتصاالت  –TAKEStock 2021يونيو  8
 أرن 

 مزيد من التحسير   –رؤية اقتصادية  2021يونيو  6

 االنكماش تراجع –رؤية اقتصادية  2021يونيو  3

اكشون 2021مايو  23   الرب  ح أقل من توقعاتنا – ]ORAS[أوراسكوم كونسبر
 
 صاف

 تأثر األرباح بتكلفة غبر متكررة – ]CICH[س  آي كابيتال القابضة 2021مايو  23

اجع المخصصات – ]COMI[البنك التجاري الدول   2021مايو  22  ببر
ً
 نمو األرباح مدفوعا

 تباطؤ اإلقراض يعيق نمو األرباح – ]CIEB[بنك كريدي أجريكول مرص 2021مايو 20

ميس القابضة ] 2021مايو 20 ؛ العودة بقوة –[ HRHOالمجموعة المالية هبر  
 
 دالالت التعاف

ي انفستمنتس القابضة 2021مايو  18  بدء التخارجات يحرر القيمة – ]BINV[ن 

يك 2021مايو  18  نتائج األعمال تعد بعام مزدهر قادم – ]SWDY[السويدي اليكبر

 فصل آخر من النمو السنوي القوي – ]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2021مايو  17

 لالرتفاع –رؤية اقتصادية  2021مايو  11
ً
 انخفض التضخم لكنه اليزال مهيئا

 ساد االستقرار –رؤية اقتصادية  2021مايو  9

  االقتصادي يطول –رؤية اقتصادية  2021مايو  6
 
 طريق التعاف

 التحديات ال تزال شاقة  –رؤية اقتصادية  2021أبريل  18

https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210817-COMI-12MPT-Adjustment-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210816-BINV-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210811-CIEB-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210810-Egypt-MACROView-Inflation-July21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/08/210809-CICH-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primegroup.us3.list-manage.com/track/click?u=7e334a9e9547cd38eb7772ab6&id=dd8281e82d&e=6ff49ac32a
https://primegroup.us3.list-manage.com/track/click?u=7e334a9e9547cd38eb7772ab6&id=628b09df43&e=6ff49ac32a
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210726-HRHO-Valuation-Adjustment-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210713-COMI-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210708-Egypt-MACROView-Inflation-Jun21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210708-Egypt-MACROView-NIR-June21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210706-Egypt-MACROView-PMI-June21-Ar.pdf
https://primeholdingco.com/wp-content/uploads/2021/07/210705-ABUK-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210616-BINV-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210614-ELSH-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://gmail.primegroup.org/owa/redir.aspx?REF=aF9YePtkN-LopcX3Ff_nYzd7vgvPvEEohuMz3bbLyDIuh86iQS7ZCAFodHRwczovL3ByaW1lZ3JvdXAudXMzLmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTdlMzM0YTllOTU0N2NkMzhlYjc3NzJhYjYmaWQ9Mzc4N2RmMzNkNSZlPTZmZjQ5YWMzMmE.
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210608-ETEL-TAKEStock-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210606-Egypt-MACROView-NIR-May21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/06/210603-Egypt-MACROView-PMI-May21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210523-ORAS-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210523-CICH-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210522-COMI-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210520-CIEB-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210520-HRHO-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210518-BINV-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210518-SWDY-Q1-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210517-MICH-Q3-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210511-Egypt-MACROView-Inflation-April21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210509-Egypt-MACROView-NIR-April21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/05/210506-Egypt-MACROView-PMI-April21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210418-Egypt-MACROView-BOP-Q2-FY21-Ar.pdf
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 أساس القيمة – ]CIEB[بنك كريدي أجريكول مرص  2021أبريل  13

اكشون  2021أبريل 12   استثمار  و قيمة – ]ORAS[أوراسكوم كونست 

 القراءة الشهرية تحت ضغوط الموسمية –رؤية اقتصادية  2021أبريل 11 

  وضع جيد للتخفيف من المخاطر المحتملة –رؤية اقتصادية  2021أبريل  6
 
 األصول بالعملة األجنبية ف

 ويستمر االنكماش –رؤية اقتصادية  2021أبريل  6

 إثراء قطاع التعليم –]TALM [تعليم لخدمات اإلدارة 2021مارس 28

ميس القابضة  2021مارس 18   –[ HRHO]المجموعة المالية هبر
ً
ء بالتحديات، وال يزال النمو مستمرا  عام مىل 

  األفق –رؤية اقتصادية  2021مارس 10
 
 ال يزال أقل من المستهدف، لكن الرياح العالمية المعاكسة تلوح ف

ات عىل تشديد غبر مرحب به لألوضاع المالية  –رؤية اقتصادية   2021مارس 8  ارتفاع االحتياطيات بالرغم من مؤشر

وق الشمس – ]ELSH[الشمس لإلسكان والتعمت   2021مارس  7  تحقيق المكاس  مع شر

 ضعف الطلب ال يزال يضغط عىل مسار االنتعاش –رؤية اقتصادية  2021مارس  3

 الدورة الفائقة للسلع: حقيقة أم ضجيج؟ –رؤية اقتصادية  2021مارس  2

 األرباح أعىل من التوقعات عىل الرغم من ارتفاع المخصصات –[ COMI]البنك التجاري الدول   2021مارس  1

اير  25 يك 2021فبر  نتائج مالية قوية بدعم من مشاري    ع تسليم المفتاح – ]SWDY [السويدي اليكبر

اير  22 بة، لكن أفضل من المتوقع – ]CICH [ال القابضةس  آي كابيت 2021فبر  تلقت الرص 

اير  10  استمرار تراجع التضخم وسط تسارع أسعار السلع العالمية –رؤية اقتصادية  2021فبر

اير  8  قوية عىل أساس سنوي، معتدلة عىل أساس رب  ع سنوي – ]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2021فبر

اير  4  المالذات الخارجية ال زالت تستعيد مكاسبها المفقودة – رؤية اقتصادية 2021فبر

اير  3   – رؤية اقتصادية 2021فبر
 التفاؤل رغم بطء التعاف 

اير  3  الحذرالمحن الخارجية مقابل التفاؤل  –رؤية اقتصادية  2021فبر

اير  1 ي دليل االستثمار  –نظر  وجهة 2021فت 
 
 2021لعام مرص  ف

 = التوسعات الجديدة  – ]CICH [سي آي كابيتال القابضة 2021يناير  14
ا
 النمو مستقبل

 أقل من مستهدف نهاية العام –رؤية اقتصادية  2021يناير  10

 عىل الطريق لمزيد من االنتعاش –رؤية اقتصادية  2021يناير  6

   –رؤية اقتصادية  2021يناير  5
 
 الطريق المتعرج إل التعاف

يك 2020ديسمت  28 ي المستقبل – ]SWDY [السويدي إليكت 
 
 المزيد من النمو ف

ميس القابضة  2020ديسمت   22  تخطيط لمكانة مرموقة – ]HRHO[المجموعة المالية هت 

 األرباح أعىل من التوقعات عىل الرغم من ارتفاع المخصصات – ]COMI [البنك التجاري الدول   2020د سمبر 16

  سبعة أشهر –رؤية اقتصادية  2020د سمبر 10
 
 أعىل قراءة ف

ة –رؤية اقتصادية  2020د سمبر  7  آمال كببر

 الزخم المفقود –رؤية اقتصادية  2020د سمبر  6

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210413-CIEB-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210412-ORAS-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210411-Egypt-MACROView-Inflation-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210406-Egypt-MACROView-NIR-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/04/210406-Egypt-MACROView-PMI-March21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210328-Taaleem-TALM-Pre-IPO-Note-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210318-HRHO-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210310-Egypt-MACROView-Inflation-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210308-Egypt-MACROView-NIR-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210307-ELSH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210303-Egypt-MACROView-PMI-Feb21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210302-Egypt-MACROView-GlobalCommdityWatch-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/03/210301-COMI-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210225-SWDY-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210222-CICH-Q4-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210210-Egypt-MACROView-Inflation-Jan21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210208-MICH-Q2-2021-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210204-Egypt-MACROView-NIR-Jan21-En.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210203-Egypt-MACROView-PMI-Jan21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210203-Egypt-MACROView-BOP-Q1-FY21-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-En.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/02/210201-Egypt-STANDPoint-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210114-CICH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210110-Egypt-MACROView-Inflation-Dec20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210106-Egypt-MACROView-NIR-Dec20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2021/01/210105-Egypt-MACROView-PMI-DEC20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201228-SWDY-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201222-HRHO-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201216-COMI-Q3-2020-Results-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201210-Egypt-MACROView-Inflation-Nov20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201207-Egypt-MACROView-NIR-Nov20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201206-Egypt-MACROView-PMI-Nov20-Ar.pdf
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 األمر لم يكن بالصعوبة المتوقعة ولكن العيون كلها عىل الثغرات –رؤية اقتصادية  2020د سمبر  3

 ضد الجائحة –]MICH[مرص لصناعة الكيماويات  2020نوفمت  25

 ارتفاع متوقع مع بدء العام الدراس  الجديد –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  10

 االحتياطيات الدولية ... أجواء مواتية –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  4

   –رؤية اقتصادية  2020نوفمبر  3
 
 سنوات 6أعىل قراءة ف

 كبوة شيعة لتحقيق مكاسب عىل المدى الطويل  – ]COMI[مرص  -البنك التجاري الدول   2020أكتوبر  25

اجع –رؤية اقتصادية  2020أكتوبر  11   اتجاه معدل التضخم المبر
 
 التحول ف

 تراجع الضغوط الخارجية وارتفاع االحتياطيات –ية رؤية اقتصاد 2020أكتوبر  11

ي أوقات الخطر – ]COMI[مرص  -البنك التجاري الدوىلي  2020أكتوبر  6
 
 رهان جيد ف

  مرص –رؤية اقتصادية  2020أكتوبر  5
 
 توسع االنتعاش ف

  االتجاه نحو المستهدفات –رؤية اقتصادية  2020سبتمبر  10
 
 شوط ُمذهل ف

 الزحف من القيعان –رؤية اقتصادية  2020سبتمبر  8

   –رؤية اقتصادية  2020سبتمبر  3
 
 فقدان الوظائف والطريق الوعر نحو التعاف

https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/12/201203-Egypt-MACROView-BOP-Q4-FY20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201125-MICH-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201110-Egypt-MACROView-Inflation-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201104-Egypt-MACROView-NIR-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/11/201103-Egypt-MACROView-PMI-Oct20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201025-COMI-Comment-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201011-Egypt-MACROView-Inflation-Sep20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201011-Egypt-MACROView-NIR-Sep20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201006-COMI-CoreCoverage-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/10/201005-Egypt-MACROView-PMI-Sep-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/09/200910-Egypt-MACROView-Inflation-August20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/09/200908-Egypt-MACROView-NIR-Aug20-Ar.pdf
https://www.primegroup.org/wp-content/uploads/2020/09/200903-Egypt-MACROView-PMI-August-Ar.pdf
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برايم لتداول األوراق المالية

 الفروع

المركز الرئي ي 

البحوثالمبيعات

ي 
 
شوك  المرا 
العضو المنتدب

5622 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.SElmaraghy@

محمد عزت
مدير المبيعات والفروع

5784 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.MEzzat@

محمد عشماوي
مدير مبيعات المؤسسات

5612 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.MAshmawy@

CFTeعمرو عالء، 

المؤسسات --رئيس فريق 

5609 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.AAlaa@

محمد المتوىلي 
مدير

5610 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.MElmetwaly@

الصافوريعماد 
مدير

5624 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.EElsafoury@

شوك  رسالن
مدير فرع مرص الجديدة

8130 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.SRaslan@

نشو  أبو العطا
مدير فرع اإلسكندرية

5173 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.NAbuelatta@

 ، ي
CFAعمرو حسي   األلق 

رئيس قسم البحوث

5724 3300 202+ :ت

orgprimegroup.egy.AEla lfy@

.م.م.شبرايم لتداول األوراق المالية 
.179ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

.عضو بالبورصة المرصية

شارع وادي النيل، برج الحرية، الدور السابع 2

ة، مرص ، الجبر  المهندسير 

5700/770/650/649 3300 202+ :ت

 : +202 3760 7543

مرص الجديدة
ميدان الحجاز 7

مرص، القاهرةمرص الجديدة، 

 0600 2777 202+ :ت

 : +202 2777 0604

اإلسكندرية

ت األول شارع7 ألبر

مرص، سموحة، اإلسكندرية

 8170 3300 202+: ت

4622 3305 202+: ف

www.primeholdingco.com

 إخالء المسئولية

  هذا التقرير ال عالقة لها بأية أهداف استثمارية معينة أو بموقف مال  أو نصائح خاصة لمستخدم  التقرير، سواء
  وردت ف 

   لعوا عليها بشكل مباشر أو من خالل أيةاط المعلومات التر
ونية متخصصة ف  مواقع إلكبر

اء أو بيع أية ورقة أو أداه مالية، وما لم يذكر العكس  ات فإنهذا الشأن، وُينشر هذا التقرير، فقط، كوسيلة إليضاح المعلومات وليس دعوة لشر كة مسئولية وال  ليس. أي بيانات سعريه تعد مجرد مؤشر عىل الشر
  هذا التقرير

  أسعار الرصف عىل أي سعر . ضمان حول دقة وصحة وتمام البيانات الواردة ف 
، فقد يؤثر التغبر ف  ات حول الوضع المستقبىل 

ورة مؤشر   هذا التقرير النتائج الماضية ليست بالرص 
ال . أو قيمة واردة ف 

 عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليالت واالستنتاجات القائمة ع
ً
  هذا التقرير قارئيها اعتبارها بدي 

لزم كافة البيانات الواردة ف 
ُ
ة قد تكون محال للتغبر حتر من داخل فروضهم وأحكامهم، وكافة اآلراء الواردىل ت

ايم نظرا لطبيعة الفروض المستخدمة، وال تتحمل برايم أية مسئولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها ة العاملير  بها والعمالء قد يكون مجموعة برايم، بكافة مديري  ها وموظفيها وكاف. األقسام األخرى لبر

  التقرير وقد يقوموا بعملي
  األوراق المالية أو العمالت المشار إليها ف 

ة األجل ف  اء لها لمصلحتهم أو نيابة عن الغبر ات أو كان لديهم مصالح أو لديهم مواقف طويلة أو قصبر   أي وقتبيع أو شر
ال تتحمل مجموعة .  ف 

 كانت وسيلة االطالع عل
ً
تخصصة بهذا الشأن، وتفرض سواء بشكل مباشر أو من خالل أية مواقع ميه برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسئوليه قانونية عن أي خسائر أو تلف ينتج عن إتباع هذا التقرير أيا

  ال يمكن اإلفصاح عنها، وال يعت  هذا اإلبراء بأي حال من األحوال حدا أو تضييقا 
امات التر   ضوء هذه اللوائح أو لحقعدد من اللوائح والقوانير  عددا من االلبر 

عالوة عىل ذلك . القوانير   وق أي شخص قد يمتلكها ف 
  هذا التقرير

كات الواردة ف  كاتها قد تربطها أو ربطتها عالقة مع الشر  .  فإن مجموعة برايم أو أية من شر

 .مجموعة برايم، ويحظر نشر أو توزي    ع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعة  2021جميع الحقوق محفوظة 

ي 
 
ون  الموقع اإللكت 


