
 

 

 

 
 

 
 
 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 85.13- % 0.62- 1,612.84 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 8.81- % 1.44- 2,038.38 50ا

ي جي اكس  
 
  % 0.91 % 2.67- 2,164.73 70ا

ي جي اكس  
 
  % 1.56 % 1.98- 3,146.03 100ا

  --  % 0.49 4,267.82 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

 CLHO  -شركة مستشفى كليوباترا  –سهم االحد  سهم االحد 

جواء الغذائية تتحول للربحية خالل  ▪
 
شهر 9ا

 
 ا

من الغذائي تتحول للخسائر خالل  الشرقية  ▪
 
شهر  9الوطنية لال

 
 ا

جريكول يحقق  ▪
 
رباح مجمعة الربع الثالث بارتفاع  1.2بنك كريدي ا

 
مليار جنيه ا

13.8 % 

رباح عبر المحيطات للسياحة تتراجع ه ▪
 
شهر  9امشيًا خالل ا

 
 ا

رباح القاهرة الوطنية في  27.7 ▪
 
 شهور  9مليون جنيه ا

نواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة  ▪
 
خالل   %6زيادة رسوم العبور لجميع ا

2022   

زمة سالسل التوريد العالمية  ▪
 
 القطاع الخاص غير النفطي يستشعر ا

 2021- 2020قطاع االتصاالت يتصدر مؤشر التعافي بالربع الرابع من  ▪

على مستوى في  ▪
 
سعار الغذاء العالمية تقفز ال

 
ك توبر  سنوات 10ا

 
 خالل ا

 

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 37 112 48 

  

 انواع المستثمرين  
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(بيع)|     شراء  
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19.8%
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69.2%
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30.8%
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 CLHO -شركة مستشفى كليوباترا  –سهم االحد 
 

 شركة مستشفى كليوباترا في سطور؟
كبر مجموعة مستشفيات تابعة للقطاع الخاص في مصر من   

 
تعد مجموعة مستشفيات كليوباترا ا

سرة، وكذلك المستشفيات التابعة. وتتخصص المجموعة في تقديم باقة واسعة من 
 
حيث عدد ال

مستشفيات رائدة في القاهرة  6خدمات الرعاية الصحية العامة وخدمات الطوارئ من خالل 
فى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي الكبرى، وهي مستش

ومستشفى الشروق ومستشفى الكاتب ومستشفى كوينز. وقد نجحت المجموعة في الستحواذ  
على حصة حاكمة بمستشفى "بداية" للخدمات الطبية الرائدة في مجال اإلنجاب واإلخصاب  

 .  2020المساعد بمصر في  

سست مجموعة مستشفيات 
 
بعد الستحواذ على شركة مستشفى القاهرة   2014كليوباترا في عام    تا

غلبية في شركة مستشفى كليوباترا، وذلك قبل قيامها في عام 
 
  2015التخصصي وحصة ال

غلبية في شركة 
 
غلبية في شركة مستشفى النيل بدراوي، ثم حصة ال

 
بالستحواذ على حصة ال

استحوذت المجموعة على مستشفى الكاتب    2019. وفي عام  2016مستشفى الشروق خالل عام  
ومستشفى كوينز، وقامت بإطالق اثنين من مشروعات العيادات المستقلة، ليبلغ بذلك إجمالي  

ت. وخالل عام 
 
ت الطبية التابعة ثمان منشا

 
. وتم قيد الشركة في بورصة مصر  2020عدد المنشا

 . 2016في عام 

 الضوء على األداء المالي والتشغيليالقاء 
سنويا،   %89، حيث بلغ النمو في اليرادات  2021حققت الشركة نموا واسعا في الربع الثاني من   

 سنويا، وتنوع الخدمات المقدمة  %72وكان ذلك مدفوعا بنمو في العمالء بنسبة 

ء وك فاءة  تحسنت جميع مستويات الربحية بشكل واضح، بفضل التحسن المستمر في ادا  
في الربع المماثل  % 28مقارنة ب  %37الشركة، حيث بلغ هامش مجمل الربح في الربع الثاني 

 في المماثل.  %4في ذات الربع مقارنة ب   %15، كما قفز هامش صافي الربح الى 2020
×، بينما يبلغ صافي الديون الى الربح ق.  0.42يبغ معدل الديون الى حقوق الملكية  

×، ويتداول سهم الشركة حاليا على مضاعف  Net Debt/EBITDA “0.37الستقطاعات "
 %. %17.8×، ويبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين  20.8ْربحية 

 رعاية صحية ومستشفيات القطاع / الصناعة 
 CLHO السهم كود
 4.91 السهم سعر

 1,600.0 بالمليون -عدد السهم  
س  800.0 بالمليون جنيه –المال  را 
س  7,856.0 م جنيه –المال السوقي  را 

 %61.1 الحر التداول 
 %3.2  السعر منذ سنة تغير
 %5.36 السعر منذ بداية السنة تغير

 20.77 الربحية مضاعف
 2.45 القيمة الدفترية مضاعف

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

 EGX 30 rebasedسهم جهينة مقابل 

 
 

 هيكل مساهمي الشركة 

 
 

 
 

 

 التغير السنوي 2021- 1النصف  2020- 1النصف  التغير السنوي 2020 2019 )مليون جنيه( البند

 %51.4 1,276.80 843.10 %10.6 1,989.50 1,798.10 اليرادات
 %79.8 480.70 267.40 %10.2 689.60 625.50 الربح مجمل

 نقطة مئوية  5.9 %37.6 %31.7 نقطة مئوية  0.1- %34.7 %34.8 هامش مجمل الربح
 %106.5 399.40 193.40 %26.1 435.87 345.70 الربح ق. الستقطاعات

 نقطة مئوية  8.3 %31.3 %22.9 نقطة مئوية  2.7 %21.9 %19.2 هامش الربح ق. الستقطاعات
 %98.0 202.00 102.00 %12.1 297.60 265.40 الربح صافي
 نقطة مئوية  3.7 %15.8 %12.1 نقطة مئوية  0.2 %15.0 %14.8 صافي الربح هامش
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 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  9للربحية خالل   أجواء الغذائية تتحول 

المالية المستقلة لشركة أ واء للصناعات الغذائية مصر، خالل  أظهرت القوائم 
  ، تحولها للربحية على أساس سنوي. 2020التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 

وأوضحت الشركة في بيا  لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحاً  
ل  رة م  يناير إلى سبتمبر الماضي، مقاب مليو   ني  خالل الفت  10.17بلغت 

وارتفعت   .2020مليو   ني  في الفترة المقارنة م   20.41خسائر بلغت 
 160.61 ني ، مقابل مبيعات بلغت   171.73مبيعات الشركة خالل الفترة إلى 

وحققت شركة أ واء للصناعات    مليو   ني  في الفترة المقارنة م  العام الماضي.
مليو     5.41ح بلغ  ، صافي رب 2021، خالل النصف األول م   مصر  - الغذائية  

مليو   18.06 ني  منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو، مقابل خسائر بلغت نحو 
وعلى   ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية. 2020 ني  بالفترة المقارنة م  

 ني ،    مليو   9.61أساس ربعي، حققت الشركة خسائر خالل الربع الثاني بلغت  
   ني  خالل نفس الفترة م  العام الماضي. مليو   6.72مقابل خسائر بلغت 

وارتفعت مبيعات الشركة خالل الستة أشهر األولى م  العام الحالي حيث س لت  
مليو   ني  خالل نفس   546.73مليو   ني  بنهاية يونيو، مقابل  806.36

 المصدر مباشر.  الفترة م  العام الماضي 

 أشهر  9ل  الغذائي تتحول للخسائر خال طنية لألمن الشرقية الو

أشهر   9كشفت القوائم المالية لشركة الشرقية الوطنية لألم  الغذائي، ع  أول 
  م  العام ال اري، تحول الشركة م  الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي. 
وأوضحت الشركة في بيا  لبورصة مصر، اليوم الخميس، أ  الشركة س لت  

الفترة م  يناير إلى نهاية سبتمبر مليو   ني  خالل  11.64ة بلغ صافي خسار
مليو   ني  خالل نفس الفترة م  العام  11.82الماضي، مقابل أرباح بقيمة 

 المصدر مباشر  الماضي.

مليار جنيه أرباح مجمعة الربع الثالث بارتفاع    1.2بنك كريدي أجريكول يحقق  
13.8 % 

بعد   فاعا في صافي األرباح الم معةحقق بنك كريدي أ ريكول مصر ارت 
مليار  ني  خالل الربع الثالث م    1.17، ليصل إلى %13.81الضريبة بنسبة 

  مليار  ني  مقارنة بالربع المناظر العام الماضي.  1.03العام ال اري، مقابل 
وترا عت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى  

نهاية سبتمبر الماضي، مقابل   ر  ني  بالفترة م  يوليو وحتىمليا 3.861.789
وانخفضت مصروفات الفوائد خالل   مليار  ني  بالفترة المقارنة. 3.886.581

مليار  ني  بالفترة    1.731.091مليار  ني  مقابل    1.672.731نفس الفترة إلى  
العام ال اري    وصعد هامش الفوائد خالل الربع الثالث م   المماثلة العام الماضي. 

مليار  ني  بالربع المقار    2.155.490مليار  ني  مقابل  2.189.058إلى 
وعلى صعيد األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح كريدي    .2020م  العام الماضي  

سبتمبر مقابل   –مليار  ني  بالفترة يوليو  1.167.317أ ريكول مصر إلى 
نخفضت إيرادات الفوائد خالل  او مليار  ني  بالفترة المناظرة. 1.031.284

مليار  ني  بالفترة    3.861.987مليار  ني  مقابل    3.826.684نفس الفترة إلى  
 نيهات    3 ني  مقابل    3.4وس ل النصيب األساسي للسهم في األرباح    المقارنة.

 المصدر:جريدة حابيبالفترة المماثلة العام الماضي.

 

 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  9.85   0.15  بى اى جى للتجارة واالستثمار 

  4.38   4.05  الدولية لألسمدة

  4.09   65.70  وادي كوم إمبو
  3.51   5.60  اوراسكوم للتنمية مصر 
  3.51   5.60  اوراسكوم للتنمية مصر 

 

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

 -20.00   23.04  زهراء المعادي

 -20.00   21.40  الرواد 

 -20.00   47.20  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

 -19.94   2.73  المجموعة المصرية العقارية 

 -15.80   5.17  شارم دريمز 

 

 قيمة التداولمن حيث أسهم  5أكبر 
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  53.50   483,827,520  البنك التجاري الدولي

  5.17   28,020,894  شارم دريمز 

  8.34   21,951,364  السويدى اليكتريك

  11.79   19,164,878  ايسترن كومباني

  4.30   14,703,411  أموك

 

 التداولكمية أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.25   48,450,976  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.39   29,195,186  ليفت سالب مصر

  0.61   17,712,611  بورتو القابضة

  0.23   16,732,736  اوراسكوم المالية القابضة

  0.15   12,505,828  بى اى جى للتجارة واالستثمار 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 أشهر  9امشياً خالل  أرباح عبر المحيطات للسياحة تتراجع ه

المؤشرات المالية لشركة عبر المحيطات للسياحة، خالل التسعة أشهر  كشفت 
  األولى م  العام الحالي، ع  ترا ع أرباحها هامشياً على أساس سنوي. 
وأوضحت الشركة في بيا  لبورصة مصر، اليوم، أنها س لت صافي ربح بعد 

مقابل    ،2021ر حتى نهاية سبتمبر  مليو   ني  منذ بداية يناي   1.17الضريبة بلغ  
فيما ارتفعت إيرادات   مليو   ني  خالل نفس الفترة م  العام الماضي. 1.2

مليو    5.52الشركة خالل التسعة أشهر األولى م  العام الحالي، حيث س لت 
مليو   ني  خالل نفس الفترة م  العام    4.98، مقابل  2021 ني  بنهاية سبتمبر  

 اشرالمصدر مب  الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهور   9مليون جنيه أرباح القاهرة الوطنية في  27.7

(، ع  نتائج KWINأعلنت شركة القاهرة الوطنية لالستثمار واألوراق المالية )
، والتي  30/09/2021أعمالها الم معة والمستقلة ع  الفترة المنتهية في 

كما أظهرت النتائج   مليو   ني .  27.764بلغ    معم أظهرت تحقيق صافي ربح  
مليو   ني  مقابل صافي خسارة مستقلة    28.257تحقيق صافي ربح مستقل بلغ  

في سياق أخر،   مليو   ني  ع  نفس الفترة م  العام السابق.  1.061بلغت 
إلى   01/01/2021أعلنت الشركة ع  نتائج أعمالها خالل الفترة م  

 27،792،461م مع بلغ  ظهرت تحقيق صافي ربح، والتي أ30/06/2021
 ني  خالل الفترة   5،162،893 ني  مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ 

وفي السياق ذات  حققت الشركة صافي    .30/06/2020إلى    01/01/2020م   
، قدر بنحو  30/06/2021إلى  01/2021/ 01ربح غير م مع ع  الفترة م  

 ني  ، خالل   3،715،595في خسائر بلغ  ني ، نظير صا 27،798،620
   الفترة المقارنة م  العام المالي السابق. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

خالل    %6زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة  
2022   

ة الُمقرر  أصدرت هيئة قناة السويس قرارات  ديدة بشأ  رسوم عبور السف  للقنا
يق أسامة ربيع، رئيس  ، وأعل  الفر2022تطبيقها خالل العام الميالدي الُمقبل 

رسوم العبور ل ميع أنواع السف  العابرة للقناة بنسبة الهيئة، اليوم الخميس، زيادة  
، على أ  يبدأ تطبيق  2021على ما كانت علي  خالل عام 2022خالل عام  6%

فبراير القادم، واستثناء كالً م  السف  السياحية   الزيادة الُمقررة بداية م  شهر 
وم عبورهما وناقالت الغاز الطبيعي المسال م  هذه الزيادة، حيث سيتم تثبيت رس

 ، حسبما ذكرت صفحة م لس الوزراء.2021على ما كانت علي  خالل عام 
وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتي ية تسعيرية وتسويقية  

ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعمالئها، وتراعي الظروف االقتصادية   متوازنة
تقدير رسوم عبور   يراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضم العالمية ومتغ

السف ، بما يتيح تقديم الخدمات المالحية لعبور القناة وفق سياسة نموذ ية تضم   
واألقصر للعمالء   الحفاظ على ريادة القناة وت علها االختياراألمثل واألسرع

مقارنة بالطرق المنافسة األخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات المالحية التي  
 ، وفق المتغيرات اآلنية لكل فئة م  فئات السف  العابرة.تصدرها وت ددها الهيئة

وأوضح رئيس الهيئة أ  قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات  
سات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة االقتصادية  التسويقية المرنة تخضع لدرا

ة والدراسة  عد المتابعة الدقيقالتابعة إلدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة ب 
المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات االقتصاد  

والتوصيات  العالمي وحركة الت ارة العالمية، فضالً ع  مرا عة التقارير الدورية  
الصادرة ع  المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات  

تشير توقعات صندوق النقد الدولى بنمو  المؤسسات المالية العالمية، حيث 
 2022و 2021% فى عامى  4.9% و 5.9االقتصاد العالمى بمعدالت تبلغ 

على الترتيب، كما يتوقع كالً م  صندوق النقد الدولى ومنظمة الت ارة العالمية  
استمرار نمو حركة الت ارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدالت  

، مما يتوقع مع   2022% على الترتيب فى عام  4.7% و 6.7تصل إلى 
 استمرار مستويات النوالي  المرتفعة وتحقيق الشركات المالحية ألرباح  يدة. 

وتعليقاً على قرار تثبيت رسوم عبورسف  الغاز الطبيعى المسال، أوضح رئيس  
الغاز  الهيئة أ  القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة ألحدث متغيرات ت ارة 

الطبيعــــي المســـــال المنقولة بحرا، وبما يتكامل مع مست دات السياسات  
التسويقية المرنة، حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقالت الغاز الطبيعي 

، والُمقرر  2015( لعام 2وفقاً لتعديل المنشور رقم ) %15إلى  % 25الُمسال م  
وأضاف الفريق ربيع أ  تثبيت رسوم   .تطبيق  بداية م  شهر نوفمبر ال اري

عبور السف  السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى كونها األكثر تأثراً بأزمة  
تفشي  ائحة كورونا مقارنة بباقي أنواع السف  األخري، حيث عانى قطاع  
السياحة والسفر م  خسائر طائلة على مستوى العالم، ومنها السف  السياحية  

المصدر  .2022ويتوقع أ  يستكمل هذا القطاع تعافي  فى عام  واليخوت البحرية 

 حابي

 

 2021- 2020قطاع االتصاالت يتصدر مؤشر التعافي بالربع الرابع من  

تصدر قطاع االتصاالت وتكنولو يا المعلومات في مصر مؤشر التعافي خالل الربع  
ة االقتصادية،  تلقت وزير التخطيط والتنمي   .2021  –  2020الرابع م  العام المالي  

هالة السعيد، تقريًرا م  وحدة االقتصاد الكلي بالوزراة حول مؤشر التعافي المصري  
  106بحسب التقرير س ل المؤشر ارتفاعا بمقدار ثالث نقاط مس اًل  للربع الرابع.

نقطة في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى   103نقطة مرتفًعا م  
احتلت قناة السويس المرتبة الثانية على مؤشر    اد المصري.. استمرار تعافي االقتص

نقطة، بعد   115التعافي، حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مس اًل 
كذلك ارتفع مؤشر تعافي قطاع   زيادة الطلب عالمًيا وانتعاش الت ارة مرة أخرى.

فيما    نقطة.  109تعليم نقطة، وال 111نقطة، والصحة  111الحكومة العامة مس اًل 
يتعلق بمؤشر االستهالك الحكومي، لفت التقرير إلى أ  النفقات الحكومية قدمت  

كا  االستهالك الحكومي    الدعم لالقتصاد المصري خالل مرحلة تفشي وباء كورونا. 
نقطة   114وس ل  20/2019العامل األسرع نًموا منذ الربع الرابع للعام المالي 

أظهرت القراءات المتتالية إنفاًقا  يع االقتصاديات عالمًيا.تباطؤ  م خالل ذروة 
حكومًيا أقل، إال أنها ال تزال تس ل أعلى قراءات م   انب الطلب لمؤشر التعافي  

استمر األداء    .21/2020نقطة بحلول الربع الرابع م  عام    116حيث وصلت إلى  
كومية المنفذة لدعم  ياسات الحالقوي لالستهالك الخاص في الصعود، متأثًرا بالس

  الشركات واألفراد المتضرري ، بحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. 
رصد التقرير كذلك زيادة تدفق تحويالت المصريي  العاملي  بالخارج، إلى  انب  
الضغوط التضخمية المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية مما ساهم في دعم القوة  

 Economy Plusصدر:الملألسر.الشرائية 

 القطاع الخاص غير النفطي يستشعر أزمة سالسل التوريد العالمية 

القطاع الخاص غير النفطي يترا ع إلى أدنى مستوى ل  في خمسة أشهر خالل  
شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر المزيد م  االنكماش في   أكتوبر:

سل التوريد العالمية في ارتفاع  أكتوبر، إذ تسببت االضطرابات المتواصلة في سال
وفق مؤشر مديري   الث سنوات،تكاليف المدخالت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر م  ث 

الذي تصدره م موعة آي إتش إس ماركت )بي دي إف( أمس. وانخفض   المشتريات
نقطة    48.9 نقطة م   48.7المؤشر إلى أدنى مستويات  في خمسة أشهر ليصل إلى  

نقطة الذي يفصل بي  النمو واالنكماش للشهر   50و  مستوى في سبتمبر، ليصل د 
 انتربرايز المصدر الحادي عشر على التوالي. 



 

 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 سنوات خالل أكتوبر  10أسعار الغذاء العالمية تقفز ألعلى مستوى في  

غذاء  قالت منظمة األغذية والزراعية التابعة لألمم المتحدة فاو، إ  أسعار ال
أعلى مستوياتها العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى  

و اء هذا االرتفاع بدعم م  زيادة أسعار الحبوب والزيوت   سنوات. 10في 
نقطة الشهر   133.2ألسعار الغذاء،  FAOهذا وبلغ متوسط مؤشر  النباتية.

بتمبر. كانت القراءة السابقة  نقطة في س 129.2الماضي مقابل قراءة معدلة عند 
 المصدر حابي  نقطة.  130لسبتمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  36,327.95 0.6% أمريكا 

 S&P 500 4,697.53 0.4% أمريكا 

 NASDAQ 15,971.59 0.2% أمريكا 

 FTSE 100 7,303.96 0.3% لندن

 DAX 16,054.36 0.2% أمانيا

 Nikkei 225 29,611.57 -0.6% اليابان
 %1.5 1,818.05 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %2.3 82.42 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %3.0 81.17 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,752.00 0.57% السعودية
 DFMGI 3,108.00 -0.05% دبي

 ADI 8,036.00 0.26% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,201.93 0.42% الكويت 

 BSEX 1,778.93 0.25% البحرين
 GENERAL 11,941.00 0.46% قطر 

 MASI 13,451.00 0.27% المغرب 
 TUN20 7,005.00 0.03% تونس

 

 

 

 



 

 

 لشركات تحت التغطية 

 كةاسم الشر
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 0.7 غ.م. غ.م. %9.2 3.55 حيادي 3،856.38 3.25 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 3.1 غ.م. %77.0 23.63 شراء  7،252.59 13.35 شركة حديد عز 

 1.6 1.7 20.4 32.1 %15.7- 11.34 بيع 419.81 13.45 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.0 7.7 13.6 31.1 %53.5 2.77 شراء  2،000.90 1.80 ميديكالشركة سبيد 

 0.7 0.8 5.8 5.9 %44.9 12.03 شراء  5،520.39 8.30 النساجون الشرقيون
 1.2 1.3 7.1 8.5 %8.3 99.53 شراء  21،065.04 91.94 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.4 2.9 7.0 6.9 %27.9 24.64 شراء  24،303.73 19.26 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 4.7 6.9 %43.0 17.22 شراء  876.11 12.04 المالية والصناعية المصرية

 هي في يونيوالعام المالي ينت* 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 ال يوجد توزيعات لهذا الشهر 

 

 الكوبونات )التوزيعات النقدية( جدول 

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

 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 

 العنوا  نوع ال معية الشركة  اليوم
 القاهرة  -شارع صالح سالم  – بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري  عادية مطاحن ومخابز األسكندرية   07/11/2021

 الجيزة  -اكتوبر 6 –)احدي شركات جهينة(  بمصنع الشركة الدولية للصناعات الغذائية 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  -ف حلوان بقاعة اإلجتماعات الكبري بمقر شركة ايكون بوادي حو عادية مصر للشدات والسقالت المعدينية   اكرو  11/11/2021

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 ( EGX 30 index)  30إكس لشركات المكونة لمؤشر إي جي 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 53.50 -0.93 9.63- 9,048,206 483,827,520 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 14.85 2.06 18.03- 959,871 13,884,744 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.79 1.64 10.00- 1,652,841 19,164,878 15.39 10.17 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.63 -1.55 17.38 634,487 4,804,264 7.90 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.37 -0.44 47.21 449,397 613,389 1.98 1.11 4.05% المصرية الكويتيةالقابضة 

 HRHO 12.95 -0.84 7.92 850,424 11,013,540 13.42 10.09 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.26 -0.67 6.96- 314,132 6,022,130 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.34 -1.88 14.11- 2,635,270 21,951,364 10.65 7.23 3.07% يدى اليكتريكالسو

 MFPC 91.94 -5.11 56.36 31,037 2,874,895 106.00 46.52 2.68% موبكو

 ETEL 13.84 -0.43 15.33 341,840 4,699,433 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.91 -1.41 5.82 493,262 2,421,162 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.73 1.40 3.65- 659,182 9,056,800 15.11 10.72 1.80% 

 CIEB 27.82 -0.64 4.23- 79,335 2,208,492 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.16 -0.63 37.30- 676,020 2,135,890 6.49 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 4.30 -0.23 37.38 3,478,124 14,703,411 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.92 0.16 38.63 1,639,892 3,120,461 2.12 1.25 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.23 -0.45 38.81- 1,753,182 3,892,902 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 13.35 -0.37 25.23 383,490 5,115,028 16.75 6.54 1.36% حديد عز

 ORWE 8.30 -0.72 22.06 166,363 1,373,609 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 7.41 -2.24 19.72- 1,405,581 10,480,019 10.92 5.87 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.22 1.69 30.59- 1,159,481 4,843,931 7.20 4.06 0.97% الجديدة لالسكان والتعمير صر م

 AUTO 4.40 -3.93 33.33 170,830 760,110 4.65 2.62 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.63 -0.75 -- 605,155 1,592,376 3.80 2.43 0.87% 

 MTIE 6.12 -1.92 3.04- 1,357,617 8,388,642 10.40 5.84 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.27 -0.31 11.36- 6,941,216 8,835,905 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.60 3.51 15.94 429,064 2,328,370 6.23 3.36 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.80 -0.33 10.61 6,573,775 11,808,489 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.80 2.94 305.80 985,443 2,698,587 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 1.89 -0.74 50.26- 795,991 1,506,591 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.12 -0.18 -- 584,400 654,531 1.84 1.06 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.40 -1.27 1.06- 1,719,450 2,419,225 2.83 1.23 0.37% لمنتجعات السياحيةالمصرية ل

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.30 -0.33 -- 1,344,269 405,771 0.43 0.27 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرالمعلومات المتاحة للجمهور. ل ُيقصد بهالتقرير إلى يستند هذا 
 
و بيع ال

 
و بيع ، كما ل يعتبر عرض شراء ا

 
لقد . فيه شراء ا

نها موثوق فيه
 
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

 
. ل تتحمل شركة بريميير هاا في وقت نشر تم إعداد المعلومات وال

 
 
و محتوياته. يحق ل شركة بريميير تغيير ال

 
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

 
و ال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
راء الواردة في هذا التقرير ا

 دون إشعار مسبق. 

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

شكا 
 
ي شكل من ال

 
ي جزء با

 
ل. إن الستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون الحتفاظ با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. ح به لهذا التقرير الغير المصر 
 
و إعادة إنتاجه من قبل ا

 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
 بحثي ا

وراق
 
و الشركات( وا

 
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

 
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

 
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو ال

 عنها بدقة. 

 

 

 االتصال مسؤولي 

 قسم البحوث 
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