
 

 

 

 
 

 
 
 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 7.74 % 0.07 11,685.12 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 4.47- % 0.06- 2,135.37 50ا

ي جي اكس  
 
  % 8.34 % 0.54 2,324.12 70ا

ي جي اكس  
 
  % 100.00- % 0.00 0.00 100ا

  --  % 0.03- 4,360.96 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

يديتا بنهاية سبتمبر  1.39 ▪ يرادات ا   2021مليار جنيه ا 

رباح القاهرة للدواجن في  121 ▪
 
 شهور  9مليون جنيه ا

رباح مجمعة خالل الربع الثالث 2كابو تحقق   ▪
 
 مليون جنيه ا

عمال المدنية بنهاية سبتمبر  %312.22 ▪
 
  2021نموا بخسائر النصر لال

سكان في البورصة العام   ▪ ضافية من مصر الجديدة لال  هشام توفيق: طرح حصة ا 
 المقبل 

عمال بمشروع محور الضبعة بقيمة  الفنار   ▪
 
 مليون جنيه   41.8للمقاوالت تفوز بتنفيذ ا

راب ديرى  ▪
 
لى  –عمومية ا سمالها ا 

 
 مليون جنيه 290باندا توافق على زيادة را

قامة  ▪ نتاج البيليت والحديد  6مصر تطرح كراسات شروط ال   مشروعات ال 

طالق العمالت المشفرة  ▪  البنك المركزي يجري دراسات ال 

سمنت تقفز صادرات م ▪
 
شهر 9في  %202صر من اال

 
 ا

على مستوى في  ▪
 
مريكي قرب ا

 
 مع توجه الفيدرالي لتقليص التحفيز  2021الدوالر اال

يثر تقفز لذروة قياسية جديدة   63بيتكوين تتجاوز  ▪ لف دوالر وعملة ا 
 
 ا

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
التي انخفض االسهم 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 27 129 51 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 2021مليار جنيه إيرادات إيديتا بنهاية سبتمبر   1.39

(، عن نتائج أعمالها عن الفترة  EFIDأعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية )
مليار   1.394، والتي أظهرت تحقيق إيرادات بلغت  30/09/2021المنتهية في  

مليار جنيه خالل نفس   1.059مقابل  %31.7جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 
االرتفاع باإليرادات واألرباح خالل الربع الثالث    تعد هذه  الفترة من العام السابق.  

جة الرتفاع الكميات المباعة وزيادة أسعار البيع، وذلك في  ، نتي 2021من عام 
ضوء مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة لتنويع باقة منتجاتها االبتكارية.وعلى هذه  

مليون  780لتبلغ  %20الخلفية، ارتفع إجمالي الكميات المباعة بمعدل سنوي 
المباعة مدعومة  مردود ارتفاع الكميات    2021عبوة خالل الربع الثالث من عام  

بالنمو القوي في الكميات المباعة بقطاعي الكيك والويفر.كما سجل قطاع  
المقرمشات تحسنا ملحوظا في الكميات المباعة على أساس سنوي، وهو ما يعكس  
تحسن مقومات السوق بشكل ملحوظ.عن نتائج أعمالها خالل الفترة من 

ح مجمع بلغ أظهرت تحقيق صافي رب  30/06/2021إلى  01/01/2021
 95،139،296جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  197،550،067

 . 30/06/2020إلى  01/01/2020جنيه خالل الفترة من 

 شهور  9مليون جنيه أرباح القاهرة للدواجن في   121

(، عن نتائج أعمالها المجمعة وغير  POULأعلنت شركة القاهرة للدواجن )
، والتي أظهرت تحقيق صافي  30/09/2021ة في المجمعة عن الفترة المنتهي 

 110.846مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ    121.617ربح مجمع بلغ  
مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.عن نتائج أعمالها خالل الفترة من  

، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع  30/06/2021إلى  01/01/2021
 77،355،908مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ جنيه  79،363،508بلغ 

 المصدر:جريدة حابي.30/06/2020إلى  01/01/2020جنيه خالل الفترة من 

 مليون جنيه أرباح مجمعة خالل الربع الثالث  2كابو تحقق 

كابو، للربحية خالل الربع الثالث   – تحولت شركة النصر للمالبس والمنسوجات 
مليون جنيه، مقابل   2.003محققه صافي أرباح مجمعة بقيمة من العام الجاري 

مليون جنيه صافي خسائر بالربع المقارن العام الماضي.وقفز صافي   10.762
مليون جنيه بالفترة   80.525ليصل إلى  %59المبيعات وفقا لقائمة الدخل بنسبة 

رة  مليون جنيه بالفت  50.720من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 
مليون جنيه، مقابل    16.875المقارنة.وصعد مجمل الربح خالل نفس الفترة إلى  

 المصدر:جريدة حابي  ألف جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي. 711.396

 2021نموا بخسائر النصر لألعمال المدنية بنهاية سبتمبر   %312.22

عمالها غير  (،نتائج أELNAأعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية )
، والتي أظهرت تحقيق صافي  30/09/2021المدققة عن الفترة المنتهية في 

مليون  3.569مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغت  14.713خسارة بلغت 
 .%312.22جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو للخسارة بلغت 

 

 

 

 

 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 5.96 1.60 العبوات الدوائية المتطورة

 4.61 1.09 كابو

 3.75 3.87 العربية لألسمنت 
 3.37 5.83 عبور الند للصناعات الغذائية

 2.92 1.90 راميدا 

 

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

 -20.00 28.80 زهراء المعادي

 -19.98 26.75 الرواد 

 -19.95 3.41 المجموعة المصرية العقارية 

 -19.95 6.14 شارم دريمز 

 -13.73 2.20 العربية للصناعات الهندسية

 

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

 54.00 282,878,944 البنك التجاري الدولي

 3.41 83,773,632 المجموعة المصرية العقارية 

 13.06 47,386,940 هيرمس 

 28.80 32,761,162 زهراء المعادي

 13.40 31,798,866 حديد عز

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

 0.25 110,110,222 اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.23   49,136,548  اوراسكوم المالية القابضة

  0.38   48,576,401  ليفت سالب مصر

  0.62   39,074,673  بورتو القابضة

  3.41   20,893,538  المجموعة المصرية العقارية 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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الجديدة لإلسكان في البورصة العام  هشام توفيق: طرح حصة إضافية من مصر  
 المقبل 

قال هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، إنه سيتم طرح حصة إضافية من  
( في البورصة، بحلول منتصف  HELIشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير )

استبعاد العام المقبل، بعد تحديد احتياجاتها التمويلية.وأوضح الوزير، أنه لم يتم 
مصر الجديدة المدرجة في البورصة، من خطة الطروحات، لكنه تم تأجيل طرح  
حصة إضافية منها، حتى ترسية مشروع "هليو بارك" ألنه مشروع ضخم، وحتى  
يتم إعادة تقييم السوق إلمكانيات الشركة.وأشار إلى أن التطورات التي تحدث في  

يًفا أنه بعد ترسية المشروع،  الشركة ستغير من نظرة المستثمرين إليها، مض
وتحديد االحتياجات التمويلية لتمويل خطط الشركة، سيكون الوقت مناسبا جدا  
لطرح حصة من الشركة.وأوضح أن الشركة تعمل حاليا على تحديد احتياجاتها 
التمويلية لتنفيذ مشروعاتها، وتوقع أن تتخطى مليار جنيه، وسيتم تحديد حصة  

بحسب الوزير.وأشار   2022مال قبل نصف العام المقبل لطرحها لزيادة رأس ال
الوزير، إلى أنه بعد تقييم الشركة، سيحدد بنك االستثمار القومي طريقة الطرح  
لزيادة رأس المال، إما من خالل قدامى المساهمين، أو مستثمرين جدد.أظهرت  

المنتهية مؤشرات نتائج األعمال غير المدققة الُمعدلة للشركة عن السنة المالية 
مليون جنيه، مقابل صافي    180.151، تحقيق صافي ربح بلغ  30/06/2021فى  
مليون جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة   365.557بلغ 

 المصدر:جريدة البورصة.%50.7المذكورة بنسبة تغير 

مليون    41.8الفنار للمقاوالت تفوز بتنفيذ أعمال بمشروع محور الضبعة بقيمة  
 جنيه

قالت الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد، إنها تعاقدت  
مليون   41.82على أعمال ترابية بمشروع تنمية محور الضبعة بقيمة 

جنيه.وأوضحت في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه قد تم استالم العقد ومستنداته 
ار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات  والتوقيع عليه أمس.وحققت شركة الفن 

 706.7والتجارة واالستيراد، عن الربع األول من العام الجاري، صافي ربح بلغ  
  39.2ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ألف جنيه خالل نفس الربع من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل  
مليون جنيه، مقابل   14.54األولى من العام الجاري حيث سجلت الثالثة أشهر 

 المصدر:مباشر.2020مليون جنيه خالل نفس الربع من  1.15

 

 

 

 

 

 مليون جنيه   290باندا توافق على زيادة رأسمالها إلى    –عمومية آراب ديرى  

  – انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة العربية لمنتجات األلبان” آراب ديرى 
الثالثاء لمناقشة التغيرات الهيكلية و المالية.وأوضحت العربية  باندا” أمس 

باندا” فى بيان لها اليوم، موافقة الجمعية على   – لمنتجات األلبان” آراب ديرى 
مليون   290مليون جنيه إلى    160زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من  

يون سهم، بقيمة مل  130مليون جنيه موزعة على عدد    130جنيه بزيادة قدرها  
أسمية واحد جنيه للسهم.كما وافقت الجمعية العمومية العادية على تفويض رئيس  
مجلس اإلدارة فى تحديد مدة تداول حق االكتتاب فى أسهم الزيادة منفصال عن  
السهم األصلي وتاريخ بدء ونهاية الحق وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة  

من النظام األساسي    7و    6قة الجمعية على تعديل المادة  المالية.باإلضافة الى مواف
للشركة وفًقا لم سوف يسفر عنه االكتتاب فى الزيادة سواء بتمام تغطية االكتتاب 
بالكامل أو االكتفاء بما تم تغطيته.يشار إلى أن كشفت القوائم المالية المجمعة  

نصف األول من العام  باندا، عن ال  – لشركة العربية لمنتجات األلبان أراب ديري  
بالمائة، على أساس   70.66الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 

مليون جنيه منذ   1.49سنوي.وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 
مليون جنيه أرباحاً خالل   5.08بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 

   ل الغدالمصدر:جريدة امواالفترة نفسها من العام الماضي. 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 مشروعات إلنتاج البيليت والحديد  6مصر تطرح كراسات شروط إلقامة 

مشروعات   6طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كراسات شروط إلقامة 
القائم  إلنتاج البيليت والحديد االسفنجي ومكورات الحديد، باإلضافة للتوسع في 

  6منها على المستوى المحلي تمهيداً للحصول على رخصة اإلنتاج.يشمل الطرح  
مليون طن    1.3رخص لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية تصل لـ

مليون طن مكورات    16مليون طن من الحديد اإلسفنجي، و    2.5من البيليت، و  
 الحديد. 

 الرخص مقسمة على النحو التالي: 

مليون  1.1رخص إلنتاج البيليت )رخصتين بطاقة إنتاجية  3الطرح المحلي لـ سيتم  •
لف طن سنويا(. 200طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية   ا 

يضًا طرح رخصة إلنتاج الحديد االسفنجي بطاقة إنتاجية   •
مليون طن سنويا، فضال   2.5ا 

 ن طن سنويا لكل منهما.مليو 8عن رخصتين إلنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 

سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من  •
قيمة الرخصة وذلك تشجيعًا لزيادة التكامل في مراحل اإلنتاج المختلفة وزيادة نسب 

 التصنيع المحلي، وفق رئيس هيئة التنمية الصناعية، محمد الزالط.

سات الشروط والضوابط بمقر الهيئة للراغبين اعتبارا من المقرر أن يتم إتاحة كرا 
نوفمبر الجاري.تعتبر صناعة الحديد والصلب من   18نوفمبر وحتى  7من 

الصناعات اإلستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم االقتصاد الوطني،  
بحسب بيان هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.تحظى الصناعة  

مية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات األخرى، فضالً عن  بأه
مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 

ألف فرصة عمل مباشرة، بخالف آالف من فرص العمل غير المباشرة.يأتي    30
تلبية احتياجات السوق  ذلك الطرح في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة ل

المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة اإلنتاج لسد الفجوة االستيرادية، 
وتوفير المتطلبات الالزمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق  
المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات اإلنشائية خالل المرحلة  

 my PlusEconoالمصدر:المقبلة.

 

 

 البنك المركزي يجري دراسات إلطالق العمالت المشفرة 

دراسات بشأن إطالق عمالت رسمية مشفرة مستقبال.أن  البنك المركزي يجري
الدراسات تتم بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات العالمية، وأن العمالت  

ويتيح قانون البنك المركزي   المشفرة الرسمية ستقوم بنفس وظيفة العمالت الورقية
خص المعامالت  والبنوك الجديد إصدار العمالت المشفرة، ويحتوى على باب كامل ي 

 المصدر:جريدة حابياإللكترونية والرقمية. 

 أشهر  9في  %202صادرات مصر من األسمنت تقفز  

خالل أول تسعة أشهر من   %202قفزت صادرات مصر من قطاع األسمنت بنسبة 
مليون دوالر لنفس الفترة من    115مليون دوالر، مقابل    347العام الجاري، لتسجل  

الماضي.بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أشارت إلى أن ليبيا كانت أعلى  العام  
الدول العربية استيرادا لألسمنت المصري خالل األشهر التسعة األولى من العام  

مقارنة بنفس الفترة من العام   %145مليون دوالر، وبنسبة نمو  54.1الحالي بقيمة 
تي في المرتبة الثالثة من حيث استيراد  الماضي.أشارت البيانات إلى أن غانا تأ

مليون دوالر خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر    51.3األسمنت المصري بما قيمته 
ألف دوالر فقط خالل نفس الفترة في العام الماضي، لتحقق   14مقابل  2021

الصادرات إلى غانا قفزة كبيرة، وجاءت السودان في المرتبة الخامسى بقيمة تصدير  
مليون دوالر.جاء بعدها  8.5مقابل  2021أشهر من  9مليون دوالر أول  26.7

عن الفترة المماثلة من   %214مليون دوالر، وبنمو نسبته  26.8السودان، بقيمة 
مليون دوالر خالل   9.9.السعودية استوردت من مصر أسمنت بقيمة 2020عام 

ترة المماثلة من عام  عن الف %25أول تسعة أشهر من العام الحالي، وبنمو نسبته 
أشهر،    9مليون دوالر في    7.45.صدرت مصر أسمنت لدولة فلسطين بقيمة  2020
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بينما تراجعت صادرات من   %119بنمو 

خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي، على   %27األسمنت إلى لبنان بنسبة 
ليون دوالر.سجلت صادرات مصر من األسمنت  م 3.14أساس سنوي، لتصل إلى 
خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي على   %517إلى المغرب نموا بنسبة 

مليون دوالر.وبلغت صادرات األسمنت المصري إلى   1.4أساس سنوي، وبقيمة 
على    %15ألف دوالر خالل أول تسعة أشهر من العام الحالي، بتراجع    746األردن  

ألف   82وي.وكانت البحرين األقل استيرادا لألسمنت المصري بقيمة أساس سن 
خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي مقارنة بالفترة    %40دوالر، وبنسبة نمو  

سمنت المصري   ذاتها من العام الماضي.وكانت دولة ساحل العاج األكثر استيرادا لألأ
األولى من العام الحالي، وبنمو   مليون دوالر خالل األشهر التسعة 54.9بقيمة 

 Economy Plusالمصدر:مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 116205%



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

مع توجه الفيدرالي لتقليص   2021الدوالر األمريكي قرب أعلى مستوى في 
 التحفيز 

اليورو والين اليوم مع  مقابل  2021حوم الدوالر بالقرب من أعلى مستوى في 
ترقب المستثمرين بدء الفيدرالي األمريكي تقليص التحفيز الخاص بفترة الجائحة  
وطريقة تعامل رئيسه جيروم باول مع الضغوط التضخمية.واستقر مؤشر الدوالر  

والتي    94.563البالغة    2021، قريبا من ذروة عام  94.11دون تغير يذكر عند  
دوالر،    1.1579بل اليورو، استقر الدوالر أيضا عند  سجلها الشهر الماضي.ومقا

المسجل في أكتوبر والذي كان أقوى   1.1522قرب المستوى المتدني البالغ 
ين،  113.94.وجرى تداول الدوالر مقابل 2020مستوى للدوالر منذ يوليو 

بالمئة مقابل    1.2قرب أعلى مستوى في أربع سنوات.وتراجع الدوالر األسترالي  
دوالر. كما انخفض نظيره   0.7448ر الثالثاء واستقر اليوم عند الدوال

النيوزيلندي واحدا بالمئة لكنه تلقى دعما اليوم من بيانات توظيف قوية وحوم عند  
في المائة.وهبط الجنيه اإلسترليني إلى أدنى   0.3دوالر، مرتفعا  0.7134

 المصدر:رويترزدوالر. 1.3606مستوى في أسبوعين عند 

 ألف دوالر وعملة إيثر تقفز لذروة قياسية جديدة  63تتجاوز   بيتكوين 

سجلت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى على اإلطالق اليوم  
األربعاء، مقتفية أثر صعود بيتكوين، بعد أن تأثرت باألنباء عن اعتماد العمالت  

يثريوم للكتل، إلى  المشفرة على نطاق أوسع.وارتفعت إيثر، المرتبطة بسلسلة إ
 4600دوالرا في ساعات التداول اآلسيوية، محطمة رقم أمس البالغ  4643

.وجرى تداول بيتكوين %10دوالر، مما رفع مكاسبها خالل األسبوع إلى أكثر من  
هذا العام، بينما صعدت إيثر   %117دوالرا مرتفعة نحو  63078عند حوالي 

جليا المدير العالمي للتداول في منصة  إلى ستة أمثال قيمتها.وقال رايان رابا
أو.إس.إل لألصول الرقمية: “منذ انعكاس وضع السوق في نهاية سبتمبر، تتحرك  
قوة إيثر مواكبة بيتكوين وعمالت رئيسية أخرى”.تنامى االهتمام أيضا بعمالت  
رقمية أصغر بعدما غيرت شركة فيسبوك اسمها إلى ميتا للتركيز على  

 المصدر:جريدة حابيبيئة للواقع االفتراضي المشترك.“الميتافيرس”، وهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  36,157.58 0.3% أمريكا 

 S&P 500 4,660.57 0.7% أمريكا 

 NASDAQ 15,811.58 1.0% أمريكا 

 FTSE 100 7,248.89 -0.4% لندن

 DAX 15,959.98 0.0% أمانيا

 Nikkei 225 29,794.37 0.9% اليابان
 %0.2 1,772.89 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.6- 81.50 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %1.0- 80.07 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,686.00 -0.57% السعودية
 DFMGI 3,111.00 0.06% دبي

 ADI 7,985.00 0.23% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,182.58 0.15% الكويت 

 BSEX 1,773.08 -0.08% البحرين
 GENERAL 11,883.00 -0.02% قطر 

 MASI 13,569.00 0.05% المغرب 
 TUN20 7,030.00 0.25% تونس

 

 

 

 



 

 

 لشركات تحت التغطية 

 الشركةاسم 
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

المستهد

 ف

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 0.8 غ.م. غ.م. %6.6 3.55 حيادي 3،951.31 3.33 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 3.1 غ.م. %76.3 23.63 شراء  7،279.75 13.40 حديد عز شركة 

 1.6 1.7 20.4 32.1 %15.7- 11.34 بيع 419.81 13.45 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.1 7.7 13.7 31.2 %53.0 2.77 شراء  2،007.55 1.81 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.8 5.9 %43.9 12.03 شراء  5،560.30 8.36 النساجون الشرقيون

 1.2 1.4 7.5 8.9 %2.6 99.53 شراء  22،224.37 97.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.4 2.9 7.1 7.0 %27.1 24.64 شراء  24،467.77 19.39 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 4.8 7.0 %40.8 17.22 شراء  889.94 12.23 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 

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 10/11/2021  08/08/2021 جنيه القسط الثالث   0.0103 العالمية للطباعة ومواد التعبئة والتغليف  

 10/11/2021  07/11/2021 جنيه للسهم   4 ةالقاهرة لألدوية والصناعات الكيماوي

 10/11/2021  07/11/2021 جنيه للسهم   5 العربية لألدوية والصناعات الكيماوية 

 10/11/2021  07/11/2021 جنيه للسهم  2 النيل لألدوية والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة  اليوم
 باستخدام وسائل االتصالت الحديثة و التصويت االلكتروني عادية فوري للمدفوعات االلكترونية 04/11/2021

 القاهرة  -مصر القديمة  - دار السالم-ميدان اثر النبي  2بمقر الشركة  عادية/غير عادية إلستصالح الزراعي وادي كوم امبو ل 06/11/2021

 القاهرة  -شارع صالح سالم  – بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري  عادية مطاحن ومخابز األسكندرية   07/11/2021

 الجيزة  -اكتوبر 6 –بمصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية )احدي شركات جهينة(  عادية جهينة للصناعات الغذائية  07/11/2021

 الجيزة  -العمرانية  -شارع خاتم المرسلين بمقر نادي العاملين بالشركة  غير عادية ايسترن كومباني –الشرقية   11/11/2021

 القاهرة  -بقاعة اإلجتماعات الكبري بمقر شركة ايكون بوادي حوف حلوان  عادية مصر للشدات والسقالت المعدينية   اكرو  11/11/2021

 

 

 

 

   

 



 

 

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

 الكود  اسم الشركة
آخر 

 سعر

التغير نسبة 

 اليومي %

التغير من 

أول العام  

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 54.00 1.22 8.78- 5,251,698 282,878,944 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 14.55 0.41 19.69- 696,465 9,926,752 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.60 0.00 11.45- 1,247,428 14,474,663 15.39 10.17 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.75 -0.39 19.23 3,498,418 27,103,590 7.90 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.37 -0.07 47.96 211,186 289,975 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 13.06 0.00 8.83 3,646,110 47,386,940 13.42 9.97 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.39 -0.87 6.33- 598,160 11,624,139 24.24 17.89 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.50 -2.75 12.46- 3,012,537 25,859,272 10.65 7.15 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 97.00 0.05 64.97 49,004 4,734,488 106.00 46.50 2.68% موبكو

 ETEL 13.90 -0.29 15.83 1,567,684 21,848,704 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.98 0.00 7.33 1,082,820 5,332,466 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.54 2.58 4.98- 1,600,180 21,579,026 15.11 10.72 1.80% 

 CIEB 28.00 1.82 3.61- 261,456 7,311,484 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.18 0.63 36.90- 3,371,379 10,750,474 6.49 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 4.31 -1.37 37.70 2,629,718 11,317,014 4.48 2.31 1.46% المعدنيةاالسكندرية للزيوت  

 PHDC 1.92 -2.54 38.41 1,030,636 1,988,644 2.12 1.23 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.24 -3.45 38.53- 3,227,405 7,316,262 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 13.40 -1.69 25.70 2,376,060 31,798,866 16.75 6.43 1.36% حديد عز

 ORWE 8.36 -0.36 22.94 513,825 4,311,442 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 7.58 -5.60 17.88- 2,152,239 16,770,106 10.92 5.79 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.15 -6.11 31.74- 3,469,424 14,767,972 7.20 4.10 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 4.58 2.46 38.79 6,653,742 30,217,602 4.65 2.53 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.65 -2.93 -- 767,757 2,056,473 3.80 2.43 0.87% 

 MTIE 6.24 -0.32 1.14- 3,660,126 23,096,058 10.40 5.84 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.28 -4.35 11.08- 9,171,332 11,951,415 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.41 -0.55 12.01 1,285,009 6,980,852 6.23 3.32 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.81 0.33 10.97 6,627,020 11,936,311 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.72 -3.89 294.20 1,682,335 4,610,564 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 1.90 2.92 49.89- 3,704,693 7,011,385 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.12 -4.92 -- 1,136,009 1,293,154 1.84 1.06 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.42 -4.19 0.21 2,063,541 2,971,044 2.83 1.23 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.31 -3.18 -- 2,593,952 806,416 0.43 0.27 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
 
و بيع اال

 
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

 
لقد . فيه شراء ا

نها
 
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاموثوق فيها في وقت نشر   تم إعداد المعلومات واال

 
آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

 
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

 
و اال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
راء الواردة في هذا التقرير ا

 دون إشعار مسبق. 

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

شكا 
 
ي شكل من اال

 
ي جزء با

 
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 
 
و إعادة إنتاجه من قبل ا

 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
 المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

وراق
 
و الشركات( وا

 
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

 
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

 
عبير  هم المالية تم التيؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 قسم البحوث 

   research@ premiere-securities.comبريد الكـتروني:     37627581 (202+)تليفون: 


