
 

 

 

 
 

 
 
 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 6.55 % 0.49- 11,555.58 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 8.82- % 0.01- 2,038.11 50ا

ي جي اكس  
 
  % 0.88 % 0.04- 2,163.97 70ا

ي جي اكس  
 
  % 1.65 % 0.10 3,149.07 100ا

  --  % 0.83 4,303.22 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

سمنت« تحول  ▪
 
 شاحنة للعمل بالغاز الطبيعي  65»السويس لل

بن سينا فارما تؤسس شركة لتقديم الخدمات اللوجستية للغير   ▪
 
 ا

نباء االستحواذ على شركة قائمة  ▪
 
 حديد عز تكشف حقيقة ا

رباح ايبيكو خلل  6% ▪
 
شهر   9نمًوا في ا

 
 ا

 بتمويل ذاتي   Gulf CXمن    85راية لمراكز االتصاالت تنفذ صفقة استحواذها على % ▪

كبر مصنع غزل بالعالم في المحلة في النصف الثاني من  ▪
 
  2022افتتاح ا

وروبا عبر مصانع البحر المتوسط ▪
 
لى ا لية تصدير الغاز ا 

 
 وزير البترول يبحث ا

سترلينى لتمويل المشترين المصريين 2»الصادرات البريطانية« توفر  ▪  مليار جنيه ا 

مريكا يسجل  ▪
 
شهر 10مليار دوالر في  320الفائض التجاري للصين مع ا

 
 ا

 تريليونات دوالر 10و 4خسائر االقتصاد العالمي جراء كورونا تتراوح بين  ▪

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 73 57 65 

  

 المستثمرين انواع  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 شاحنة للعمل بالغاز الطبيعي   65»السويس لألسمنت« تحول 

التابعة لراية   – قامت مجموعة شركات السويس لألسمنت وشركة أسطول 
وتخدم   –شاحنة تابعة لشركة أسطول   65القابضة لالستثمارات المالية، بتحويل 

للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، بما يساهم بشكل   – عمليات السويس لألسمنت 
ي بيان اليوم إن  إيجابي في تقليل البصمة الكربونية.وقالت السويس لألسمنت ف

  – هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة المثمرة بين السويس لألسمنت وأسطول 
مليون   250بحجم استثمارات يتجاوز الـ  –والقائمة منذ أكثر من خمسة أعوام 

جنيه، والتي بموجبها تخصص أسطول شاحنتها من طرازي سايلو والشاحنات  
يس لألسمنت في القطامية، وحلوان  المسطحة لنقل األسمنت وخدمة مصانع السو

والسويس.وأشارت إلى أن خطوة تحويل الشاحنات تتسق مع المبادرة الرئاسية  
“إحالل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة” الهادفة إلى الحد من البصمة البيئية 
الناجمة عن أنشطة النقل البري وتشجيع الممارسات الخضراء. إذ يمثل قطاع  

ت البرية أحد أكبر التحديات البيئية على مستوى العالم، وينتج النقل والمواصال 
من إجمالي االنبعاثات الناتجة عن النشاط البشري.وانطلقت أولى   % 18عنه نحو 

شاحنة، ومن المقرر االنتهاء    65شاحنة من أصل   15مراحل المشروع بتحويل 
وعة خالل  من تحويل جميع الشاحنات التي يشملها التعاون بين أسطول والمجم 

.وتنعكس نتائج هذه المبادرة على البيئة، فتحول الشاحنة إلى الغاز  2022عام 
مما يجعله أحد أنواع الوقود    %13يخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة  

األكثر أماًنا ونظافًة التي ال ينتج عنها أي انبعاثات ضارة، خاصة في مجال النقل  
الخطوة، أعرب خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذي والموصالت.وتعقيًبا على هذه 

لمجموعة السويس لألسمنت، عن فخره بمبادرة إحالل الشاحنات للعمل بالطاقة  
النظيفة وتطبيقها على مستوى أعمال المجموعة، مؤكًدا أن المجموعة تدرك  
أهمية االستدامة البيئية. وقال: “ألننا من أكبر منتجي األسمنت في مصر، فنحن  

مسؤوليتنا حيال اآلثار الحالية والمستقبلية لألعمال على تغير المناخ، وأن  ندرك 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لها تأثير مباشر على تدهور الوضع البيئي في 
العالم”.وأكد خوسيه ماريا: “نحن جزء من هذا العالم، ونعيش التحديات التي 

ونسعى إلى إيجاد الحلول وتطبيقها تواجهه ونشتـرك جميـًعا في هذه المسؤوليـة 
عبر أعمالنا، إذ نسعى إلى المساهمة في تحقيق هدف أساسي يتمثل في خفض  
انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل انتهاج استراتيجية تحول نحو األخضر في  
مصانعنا وسالسل التوريد الخاصة بنا”.وأضاف خوسيه ماريا، “تتماشى جهود  

ألسمنت مع شركتنا األم هايدلبرج سيمنت، التي  مجموعة شركات السويس ل
التزمت بخفض صافي انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من األسمنت  

.وقد تمت الموافقة على  2030وذلك بحلول عام    1990مقارنة بعام    %30بنسبة  
هذا الهدف من خالل مبادرة األهداف العلمية والذي يتماشى مع أهداف اتفاقية  

مما يجعل هايدلبرج سيمنت هي أول شركة أسمنت في العالم تعتمد أهدافاً    باريس،
لخفض ثاني أكسيد الكربون على أساس علمي”.وأعرب تامر بدراوي، رئيس  
مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة أسطول للنقل البري، عن تفاؤله بهذه الخطوة،  

ستقبل  مشيًرا إلى أن أسطول تضع التحول األخضر في صدارة خططها للم
القريب.وقال: “إن تحويل الشاحنات إلى الغاز الطبيعي يساهم في خفض انبعاثات 
الكربون، نظًرا لكونه أحد أنواع الوقود صداقة للبيئة، ويوصى على المستوى  
القومي والعالمي باستخدامه في مجال النقل والمواصالت”.وأضاف متحدًثا عن  

رتقبة لتلك الخطوة قائاًل: “تشير  مراحل تحويل شاحنات أسطول والتأثيرات الم
التجارب التي أجريت خالل المرحلة األولى من تحويل الشاحنات إلى أداء أكثر  
استدامة وأقل ضرًرا على البيئة باإلضافة إلى خفض تكاليف التشغيل “.وتابع أن 

شاحنة في   259“أسطول تعمل على تحويل كافة شاحناتها التي يتجاوز عددها 
حالية، إذ ال يقتصر األمر على الشاحنات المشمولة بالشراكة مع  إطار خطتها ال

مجموعة شركات السويس لألسمنت. فإن الُبعد البيئي يأتي في صميم أولوياتنا، 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  8.83   19.72  العالمية لالستثمار والتنمية 

  5.48   2.00  راميدا 

  4.95   1.70  المصرية الحديد والصلب 
  4.53   105.43  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

  4.43   3.30  إبن سينا فارما

 

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

 -20.00   17.12  الرواد 

 -20.00   0.47  أصول للوساطة 

 -19.97   18.44  زهراء المعادي

 -19.78   2.19  المجموعة المصرية العقارية 

 -19.39   11.68  العبور لالستثمار العقارى 

 

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

  1.84   18,674,894  سبيد ميديكال

  13.09   18,569,038  هيرمس 

  2.58   17,300,458  إعمار مصر 

  11.80   16,024,384  كومبانيايسترن 

  13.81   15,701,886  حديد عز

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.24   37,022,467  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.39   18,052,587  ليفت سالب مصر

  1.84   10,305,876  سبيد ميديكال

  1.26   7,120,918  القلعة 

  2.58   6,751,359  إعمار مصر 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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ونعمل على مواكبة توجهات الدولة في تبني الممارسات الخضراء ورؤية مصر  
نؤمن  ، مما يساهم في تجسيد نموذج بيئي آمن، وصحي، ومستدام، كما2030

بأهمية تحقيق االستفادة االقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر وتعظيم  
  المصدر:جريدة حابي القيمة المضافة لهذه الثروات”.

 أبن سينا فارما تؤسس شركة لتقديم الخدمات اللوجستية للغير  

( عن تأسيس شركة رامب للخدمات  ISPHأعلنت شركة ابن سينا فارما )
اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجستية للغير، بما يشمل خدمات التخزين والنقل؛  
استجابًة للطلب المتزايد على تقديم الخدمات اللوجستية للغير.وأضافت في بيان  
للبورصة المصرية، إنه من المقرر نقل نشاط مجال تقديم الخدمات للغير من  

ذراع شركة   AIMفارما إلى الشركة الجديدة المملوكة لشركة  شركة ابن سينا
، الفته إلى أن الشركة الجديدة تبدأ خطة  %99ابن سينا فارما االستثماري بنسبة 

مليون جنيه إلنشاء مخزن ضخم لمضاعفة قدراتها   440التوسع باستثمار 
أنها  التخزينية.وفي هذا السياق صرح محسن محجوب، الرئيس التنفيذي للشركة 

حريصة دائًما على تقديم خدماتها لعمالئها بأعلى جودة وهو ما مَكن الشركة من  
تقديم خدمات التخزين والنقل لكثير من عمالئها وتحقيق نجاحات كبيرة في هذا  
المجال، التي يتمتع بهوامش ربحية جيدة ويشهد طلب متزايد من العمالء لمواجهة  

ع االستثماري بتأسيس شركة رامب  الذرا AIMالطلب المتزايد، حيث قامت 
للخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجستية لقطاع الدواء وقطاعات أخرى  
داخل مصر مع وجود خطة طموحة للتوسع اإلقليمي على خبرتنا في مجال  

 الخدمات اللوجستية. 

 حديد عز تكشف حقيقة أنباء االستحواذ على شركة قائمة  

على ما تم نشره بخصوص بخصوص )رغبة  (،  ESRSعلقت شركة حديد عز)
حديد عز في االستحواذ على حصة في واحدة من الشركات القائمة( موضحة إن  
استراتيجية الشركة الساعية للنمو تقوم على إضافة طاقات جديدة باستمرار إما  
من خالل االستثمار الذاتي في مشروعات جديد أو من خالل االستثمار في  

في بيان للبورصة المصرية، أنه في حال قيام السلطة  شركات قائمة.وأوضحت 
المختصة بالشركة وفي كل األطراف ذات الصلة باتخاذ قرار بشأن أي  
استثمارات في شركات قائمة، فإن الشركة سوف تفصح عنه في حينه، بعد إتمام  
التقييم المالي والتدقيق القانوني.كما أنها تنفذ استثماًرا يوشك على االكتمال  

هدف زيادة طاقتها اإلنتاجية من الصلب السائل بما يضمن استمرار إنتاج  يست 
 وتصدير الصلب المسطح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر   9نمًوا في أرباح ايبيكو خالل  6%

( عن نتائج PHARايبيكو )  - أعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية  
والتي أظهرت   30/09/2021إلى  2021/ 01/01أعمالها خالل الفترة من 

جنيه مقابل تحقيق الشركة   358،248،228تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  
إلى   01/01/2020جنيه خالل الفترة من  338،674،115لصافي ربح بلغ 

.وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة  30/09/2020
جنيه،   326،032،981، قدر بنحو 30/09/2021إلى  01/01/2021من 

جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام   281،519،756نظير صافي ربح بلغ 
المالي السابق.جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب  
مالكي الشركة األم.جدير بالذكر أن المؤشرات المجمعة أظهرت تحقيق صافي  

مليون جنيه،    189.098بح بلغ  مليون جنيه، مقابل صافي ر  178.067ربح بلغ  
 خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق. 

  Gulf CXمن  85راية لمراكز االتصاالت تنفذ صفقة استحواذها على %
 بتمويل ذاتي  

كشف المهندس أحمد رفقى، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة راية  
  85استحواذها على %  (، أنها نفذت صفقة RACCلخدمات مراكز االتصاالت )

( بتمويل ذاتى بالكامل.ُيذكر  Gulf CXمن أسهم »الخليج لخبرات العمالء« )
أن »راية لخدمات مراكز االتصاالت« وقعت مطلع يوليو الماضى عقود  

من أسهم شركة الخليج لخبرات العمالء، بتقييم إجمالى   85االستحواذ على %
 39.71لة للسهم تقدر بنحو مليون دوالر، بقيمة عاد 15.68للشركة بنحو 

دوالر.وأضاف »رفقى« أن »راية« تعتزم إعادة تمويل الصفقة من خالل  
االقتراض، إذ تتفاوض خالل الفترة الراهنة مع مؤسسات دولية ومحلية على  
بنود وتفاصيل القرض.وأشار إلى أن القرض المحتمل سيشتمل على جزء تنموى  

تحديًدا القدرات الرقمية ورفع مستوى  بهدف تنمية البنية التحتية للشركة، و
الكفاءة، الفًتا إلى أن المركز المالى يُعزز من قدراتها فى الحصول على تمويالت  
بنكية.ولفت »رفقى« إلى أن الشركة تعتزم استكمال خطتها التوسعية فى السوق  
 الخليجية، عبر افتتاح مركز جديد فى المملكة العربية السعودية، وتحديًدا بمدينة 
الُخبر، إضافة إلى مركزها فى الرياض.وأفصح »رفقى«، عن أن »راية«  

شركات ناشئة، وذلك عبر مسرعة األعمال   8أو  7تعتزم االستثمار فى 
«Raya FutureTECH  شركة ناشئة    120«، الفًتا إلى أنها تلقت طلبات من

ربع  لالنضمام اليها، وتمت تصفيتها، موضًحا أن المرحلة األولى ستنتهى فى ال
األول من العام المقبل.ولفت إلى أن »راية« تستهدف االستحواذ على حصص  

من الشركات الناشئة، موضًحا أن حجم التذكرة   7أقلية ال تزيد على %
 ألف ومليون جنيه للشركة الواحدة.  500االستثمارية تتراوح بين 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

   2022افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم في المحلة في النصف الثاني من  

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع  
تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمالبس التابعة للوزارة،  
وخاصة ما يتعلق باألعمال اإلنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع 

ت المقاوالت المنفذة  القائمة.جاء ذلك خالل اجتماع السيد الوزير مع شركا 
شركات كبرى ناتجة    8لألعمال اإلنشائية في مصانع الغزل والنسيج التابعة لعدد  

شركة للغزل والنسيج، وذلك بحضور قيادات الشركة القابضة للغزل    23عن دمج  
والنسيج واالستشاري الهندسي لإلنشاءات.وشدد "توفيق" على ضرورة إتمام كافة  

مبنى ما بين    65للجدول الزمني المحدد، والتي تشمل نحو    األعمال اإلنشائية وفًقا 
مليارات جنيه، وذلك تمهيًدا  7إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 

لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية.وقد شمل  
كة مصر  العرض الموقف الحالي ألعمال اإلنشاء / التطوير للمصانع في شر

للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصنع  
ألف متر   62.5( الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم على مساحة 1غزل )

ومن المتوقع االنتهاء من األعمال اإلنشائية في بداية تنفيذ شركة جاما لإلنشاءات، 
مليون جنيه.كما تضمن العرض  780 ، وبقيمة تعاقدية2022النصف الثاني من عام 

( بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 4موقف تطوير مصنع غزل )
مليون جنيه تنفيذ الشركة الهندسية لألعمال المتكاملة،   251ألف متر بقيمة تعاقدية    24.6

نسبة لتطوير ، وبال2022ومن المتوقع االنتهاء من أعمال اإلنشاءات في الربع الثاني من  
ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب  17.7(، تبلغ مساحته 6مصنع غزل )
مليون جنيه.أما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات  216بقيمة تعاقدية 

ألف  101.9والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 
مليار  1.1نشائية شركة أوراسكوم لإلنشاءات بقيمة تعاقدية متر، تتولى أعمالها اإل

 6جنيه.وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضا بكفر الدوار، والذي يضم 
مصانع هي: الغزل، النسيج، تحضيرات النسيج، الصباغة والتجهيز، التفصيل، البرم على 

والت العامة والتوريدات تنفيذ ألف متر، تتولى الشركة الوطنية للمقا 175مساحة نحو 
مليار جنيه.وتضمن العرض أيًضا الموقف التنفيذي  2.3األعمال اإلنشائية بقيمة 

مصانع جديدة  4للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، حيث سيتم إنشاء 
ألف متر، ويتمثل  103للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 

مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم  1.5النهائي في أقمشة الجينز، بقيمة منتجها 
لإلنشاءات.يشار إلى أن مشروع التطوير يشمل أيًضا الشركات التالية حلوان للغزل 

طنطا(، وجه قبلي، حيث   -والنسيج، الدقهلية للغزل والمالبس، الدلتا الجديدة )شبين الكوم  
التصميمات ويجري حالًيا الطرح والترسية على تم االنتهاء من مرحلة الدراسات و

 شركات المقاوالت.

 

 وزير البترول يبحث آلية تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصانع البحر المتوسط 

بحث المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مفوضة شئون الطاقة في 
االتحاد األوروبى، كادري سيمسون، التعاون والتنسيق بين مصر واالتحاد األوروبي في 
مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي إلي أوروبا، في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، ومن 

ر الغاز المصرية علي ساحل البحر المتوسط، كما بحث الوزير خالل مصانع إسالة وتصدي
مع المفوضة األوروبية سبل التعاون مع االتحاد األوروبى لدعم استضافة مصر لقمة المناخ 

في مدينة شرم الشيخ العام المقبل، في إطار العمل على إنجاح هذا  Cop 27المقبلة 
منطقة شرق المتوسط كداعم رئيسي  وقد تم خالل اللقاء استعراض دور مصر في.الحدث

لالستغالل األمثل لموارد الغاز الطبيعى التي تم اكتشافها بالمنطقة بما يعود بالرخاء على 
الشعوب، ويسهم في تأمين امدادات الغاز للسوق األوروبى، وأضاف أن البنية االساسية التي 

از الطبيعي المصرية على تنفرد بها مصر في المنطقة متمثلة في مصانع اسالة وتصدير الغ
ساحل البحر المتوسط تعد ركيزة اساسية في تعزيز خطط نقل الغاز الطبيعي الي أوروبا، 
وأكد المال ان دعم االتحاد األوروبى لمنتدى غاز شرق المتوسط منذ خطواته االولي يعكس 

القاهرة، عالقات التعاون المتميز مع مصر التي اطلقت مبادرة تأسيس المنتدي واستضافته ب
مؤكدا االهمية التي توليها للتعاون مع االتحاد األوروبى، خاصة وان السوق األوروبية هي 
المستهلك النهائي للغاز الطبيعى المنتج من حقول شرق المتوسط.وقد استعرض المهندس 
طارق المال خالل اللقاء ماتم عرضه من خطط لمصر في فعاليات قمة المناخ الحالية، مشيرا 

ستراتيجية مصر الحالية تجاه التحول في مجال الطاقة في اطار تنفيذ التزاماتها الدولية الي ا
لمكافحة التغير المناخى، مشيرا الي ان االستراتيجية المصرية تتبني التوسع في االعتماد 
على الغاز الطبيعى كوقود انتقالي نظيف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخفض 

المال عن تطلع مصر لمد نطاق التعاون مع االتحاد األوروبى في االنبعاثات.وأعرب 
في شرم الشيخ العام المقبل، بما يعزز فرص  Cop27استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة 

النجاح في استضافة الحدث الدولى الهام.كما تطرق اللقاء إلي سبل تعزيز التعاون الحالي 
ز كفاءة استخدام الطاقة في مصر للحفاظ على بين مصر واالتحاد األوروبي في مجال تعزي

الموارد، الي جانب مشروعات تطوير مصافي تكرير البترول إلنتاج منتجات عالية القيمة 
لمنع االنبعاثات، مؤكدا تطلع مصر الستمرار الدعم   5ومطابقة للمواصفات األوروبية يورو  

ية التي تهدف الى تحسين جودة الفني والمالى من االتحاد األوروبى لتلك المشروعات الحيو
 الوقود والحفاظ على البيئة والموارد.

 مليار جنيه إسترلينى لتمويل المشترين المصريين   2»الصادرات البريطانية« توفر  

قال محمد سعد، رئيس وكالة تمويل الصادرات البريطانية فى مصر، إنها وفرت ما يصل 
ن المصريين فى الوصول إلى التمويل الذى مليار جنيه إسترلينى، لمساعدة المشتري 2إلى 

يحتاجون إليه للتجارة مع المملكة المتحدة.وأضاف أن الوكالة تتواجد لضمان مطابقة جودة 
المنتجات والخدمات فى المملكة المتحدة بشروط دفع مقبولة وتمويل تنافسى.وتابع إنه يمكن 

ارى فى مصر على التأكد من أن للوكالة مساعدة المشترين فى كل من القطاعين العام والتج
السلع أو الخدمات األساسية من المملكة المتحدة تأتى بشروط تنافسية، مما يوفر لرعاة 
المشروعات فى الخارج تمويالً ُمغريا طويل األجل يتيح االستعانة بالمصادر البريطانية 

مشروعات المتعلقة األكثر تنافسية.وأكد استعداد الوكالة لدعم جميع القطاعات )باستثناء ال
بالوقود الحفري( مع التركيز بشكل كبير على الطاقة الخضراء ) الطاقة المتجددة( 

( التابعة للحكومة UKEFومشروعات التنمية.جدير بالذكر أن وكالة تمويل الصادرات )
البريطانية، أعلنت مؤخراعن تعيين »سعد« رئيسا جديدا لها فى مصر ، فى ظل قيامها 

تطوير األعمال الدولية الخاصة بها ومن أجل المساعدة فى ضمان عدم فشل بتوسيع شبكة 
وقال »سعد« إن إجمالى   أى تجارة مجدية مع المملكة المتحدة بسبب نقص التمويل أو التأمين.

حجم األنشطة التجارية فى السلع والخدمات )الصادرات باإلضافة إلى الواردات( بين البلدين 
.وبلغ إجمالى 2021إسترلينى حتى نهاية الربع األول من  مليار جنيه 2.7سجل نحو 

مليار جنيه إسترلينى حتى نهاية الربع األول من  1.8صادرات المملكة المتحدة إلى مصر 
وبحسب  مليون جنيه إسترلينى فى تلك الفترة. 917، بينما بلغ إجمالى وارداتها 2021

 0.2كة المتحدة التجاريين إذ تمثل %»سعد« احتلت مصر المرتبة الخمسين بين شركاء الممل
من إجمالى التجارة البريطانية، وبلغ إجمالى حصة المملكة المتحدة فى السوق المصرية 

 :جريدة المالالمصدرللسلع والخدمات. 2019فى عام  %3.4



 

 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 أشهر  10مليار دوالر في  320الفائض التجاري للصين مع أمريكا يسجل 

كان محللون في استطالع رأي أجرته رويترز قد توقعوا زيادة صادرات أكتوبر  
% في الشهر السابق.وكانت التقديرات في   28.1% بعد أن قفزت  24.5

% في   17.6% ، مقابل زيادة  25االستطالع تشير إلى أن الواردات ستصعد 
 3.201فاع من تريليون دوالر توقعها محللون وبارت  3.197يفوق ذلك  سبتمبر

تريليون دوالر في نهاية سبتمبر.وبلغت قيمة احتياطيات الصين من الذهب  
مليار دوالر قبل   109.18مليار دوالر بنهاية أكتوبر ، ارتفاعا من  110.83

شهر، وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب.يشار إلى أن بنك جي بي مورجان خفض  
الجمعة ، وذلك بسبب تضرر  توقعاته للنمو االقتصادي في الصين مجددا يوم 

وتظهر   االقتصاد الصيني من تداعيات فيروس كورونا السلبية على االقتصاد.
بيانات السلطات الصحية داخل الصين عن ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا  
داخل البالد خالل الفترة القليلة الماضية، وذلك على الرغم من محاوالت الحكومة  

تفشي الفيروس التاجي الخطير ومحاولة الوصول بوتيرة  الصينية للسيطرة على 
اإلصابات اليومية إلى المستويات الصفرية.وفي وقت سابق، قامت بعض البنوك  
االقتصادية بخفض توقعاتهم للنمو االقتصادي في الصين خالل الفترة المقبلة  

س  عام في ظل تضرر البالد اقتصاديا بسبب فيرو  30لتصل ألدنى مستوياتها منذ  
 المصدر:رويترزكورونا.

 تريليونات دوالر  10و  4خسائر االقتصاد العالمي جراء كورونا تتراوح بين 

شار رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين إلى أن خسائر  
تريليونات  10و 4االقتصاد العالمي على خلفية جائحة كورونا تتراوح بين 

المشاركين في المنتدى الدولي الثالث لبلدان “بريكس”:  وقال في رسالة إلى  . دوالر
“وفقا لتقديرات مختلفة، تتراوح الخسائر التي لحقت باالقتصاد العالمي جراء  

تريليونات دوالر، فيما تتحمل ميزانيات المناطق والبلديات   10و 4الوباء بين 
في  جزءا كبيرا من هذه الخسائر”.وأضاف: “أظهرت أنظمة الرعاية الصحية 

دول العالم عدم استعدادها لمواجهة الوباء”.وتابع: “تبين أن أنظمة الرعاية  
الصحية والدعم االجتماعي غير مستعدة للصدمات العالمية، واليوم، تتمثل مهمة  
سلطات الدولة ووكاالت الرقابة واإلشراف على جميع المستويات، في تطوير  

 المصدر:جريدة حابيمة وفعالية”.آليات تسمح لهذه األنظمة بأن تصبح أكثر استدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 29,507.05 -0.4% اليابان
 %0.0 1,816.72 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.1 83.66 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %1.2 82.24 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,842.00 0.76% السعودية
 DFMGI 3,119.00 0.67% دبي

 ADI 8,115.00 1.25% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,235.97 0.24% الكويت 

 BSEX 1,783.98 0.28% البحرين
 GENERAL 11,953.00 -0.17% قطر 

 MASI 13,414.00 -0.69% المغرب 
 TUN20 7,002.00 0.00% تونس

 

 



 

 

 لشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
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. %10.6 3.55 حيادي 3،808.92 3.21 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 3.2 غ.م. %71.1 23.63 شراء  7،502.49 13.81 شركة حديد عز 

 1.6 1.7 20.4 32.1 %15.7- 11.34 بيع 419.81 13.45 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.1 7.8 13.9 31.6 %50.9 2.77 شراء  2،036.39 1.84 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.8 5.9 %43.7 12.03 شراء  5،566.95 8.37 النساجون الشرقيون

 1.2 1.3 7.1 8.5 %8.2 99.53 شراء  21،078.79 92.00 لصناعة األسمدة "موبكو"مصر 
 2.4 2.9 7.1 7.0 %26.4 24.64 شراء  24،606.58 19.50 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 4.7 6.9 %43.5 17.22 شراء  873.20 12.00 المالية والصناعية المصرية

 يونيوالعام المالي ينتهي في * 
 

 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
 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 52.79 -1.33 10.83- 275,078 14,485,565 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 14.27 -3.91 21.23- 777,573 11,210,965 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.80 0.08 9.92- 1,362,486 16,024,384 15.39 10.17 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.65 0.26 17.69 1,179,245 9,057,896 7.90 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.36 0.00 46.67 17,814 24,223 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 13.09 1.08 9.08 1,424,032 18,569,038 13.42 10.12 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.50 1.67 5.80- 189,300 3,639,566 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.37 0.36 13.80- 755,578 6,340,354 10.65 7.35 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 92.00 0.07 56.46 58,463 5,429,057 106.00 46.52 2.68% موبكو

 ETEL 13.84 0.00 15.33 313,172 4,327,078 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 5.00 0.60 7.76 223,512 1,108,859 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.81 0.58 3.09- 94,327 1,309,345 15.11 10.72 1.80% 

 CIEB 27.95 0.47 3.79- 200,229 5,587,382 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.30 4.43 34.52- 2,371,467 7,693,108 6.49 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 4.35 1.16 38.98 1,185,627 5,132,722 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.88 -1.36 35.74 383,686 725,447 2.12 1.25 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.25 0.90 38.26- 633,940 1,420,821 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 13.81 3.45 29.55 1,144,242 15,701,886 16.75 6.55 1.36% حديد عز

 ORWE 8.37 1.45 23.09 87,250 730,644 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 7.54 1.75 18.31- 699,424 5,224,775 10.92 5.95 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.22 0.72 30.59- 244,097 1,019,985 7.20 4.06 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 4.18 -4.78 26.67 2,718,274 11,673,195 4.65 2.63 0.89% اوتوجى بى 

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.61 -0.76 -- 365,542 949,316 3.80 2.43 0.87% 

 MTIE 6.20 1.31 1.77- 374,162 2,318,873 10.40 5.84 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.26 -0.87 12.13- 7,120,918 8,977,400 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.49 -1.96 13.66 205,247 1,118,549 6.23 3.36 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.84 1.77 12.57 10,305,876 18,674,894 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.83 2.54 310.14 741,650 2,119,947 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.00 5.48 47.32- 4,925,673 9,802,830 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.12 -0.36 -- 185,800 206,951 1.84 1.06 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.38 -1.57 2.61- 2,236,723 3,078,301 2.83 1.23 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.31 1.65 -- 612,725 186,235 0.43 0.27 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلء المسؤولية  ا 

 

و بيع ، كما ال ب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
 
وراق المالية المذكورةشراء ا

 
و بيع اال

 
لقد . فيه يعتبر عرض شراء 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

ضرا
 
و اال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
راء الواردة في هذا التقرير ا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

 
ر الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

 دون إشعار مسبق. 

 
 
التقرير   و المتلقي لهذايحتوي 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 مح
 
و إعادة إنتاجه من قبل ا

 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
 ظور تماًما. غير 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

 
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 قسم البحوث 
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