
 

 

 

 
 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 6.01 % 0.50- 11,497.50 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 7.83- % 1.09 2,060.26 50ا

ي جي اكس  
 
  % 2.99 % 2.09 2,209.22 70ا

ي جي اكس  
 
  % 3.15 % 1.47 3,195.46 100ا

  --  % 1.03 4,347.47 زتمي  مؤشر

 عناوين االخبار 

رباح "ثمار" تقفز  ▪
 
شهر 9خالل   %162ا

 
 ا

رباح القناة  ▪
 
ول  %6للتوكيالت المالحية تتراجع ا

 
 في الربع ال

رباح 1 ▪
 
عمال وتوزيع ال

 
 ديسمبر.. مساهمو القاهرة لالستثمار يناقشون نتائج ال

صول للوساطة" ترتفع  ▪
 
رباح "ا

 
شهر  9خالل   %17ا

 
 ا

رباح بقيمة ة جهيعمومي ▪
 
 قرًشا للسهم 20نه ُتقر توزيع ا

رباح ايجيترانس خالل  11% ▪
 
شهر 9هبوًطا في ا

 
 ا

تريليون جنيه موازنة الهيائت القتصادية وبدء خطة لميكنتها عبر  2.4وزير المالية:  ▪
ي فاينانس  ا 

موك« للبترول تتحول للربحية بقيمة  ▪
 
ول 299»ا

 
 مليون جنيه خالل الربع ال

 قرًشا للسهم 20ة ُتقر توزيع ن السكندريعمومية مطاح ▪

لى ▪ رباح موبكو المستقلة ا 
 
شهر 9مليار جنيه في  1.04 ارتفاع سعر اليوريا يقفز با

 
 ا

دارة القاهرة للخدمات التعليمية يقترح توزيع كوبون جنيه للسهم ▪  مجلس ا 

  %18.2بنسبة  2021/ 2020الصادرات المصرية تشهد قفزة كبيرة خالل عام  ▪

 يليون جنيه ضرائب مهدرة على الدولة بالقتصاد غير الرسميتر  1.2ية: وزير المال ▪

 قش مع شركة طلبات الخطط التوسعية بالسوق المصريةرئيس هيئة الستثمار ينا ▪

 رئيس الوزراء: انشاء مجمع لمسطحات الصلب بهدف توطين الصناعة ▪

ك ثر من  ▪
 
سعار النفط تصعد با

 
سيا %1ا

آ
سعار الخام ل

 
  بعد رفع السعودية ل

ميركا يسجل  ▪
 
ك  40.75فائض تجارة الصين مع ا

 
 توبرمليار دولر في ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 109 36 59 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  9خالل   % 162أرباح "ثمار" تقفز 

ة العربية )ثمار( لتداول األوراق المالية،  الية لشركة المصري أظهرت القوائم الم
على  %162.3، بنسبة 2021أرباحها خالل التسعة أشهر األولى من ارتفاع 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت   أساس سنوي. 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر  10.79أرباحاً بلغت 

    . 2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  4.11اضي، مقابل أرباح بلغت الم
مليون جنيه بنهاية  32.5وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل 

وأرجعت   .2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من  19.41سبتمبر، مقابل 
راء والبيع خالل  الشركة نمو األرباح إلى زيادة إيرادات الشركة من عموالت الش

يضاً توزيعات األرباح  أالربع الثالث من العام الجاري لتحسن ظروف السوق، و
 المصدر مباشر الخاصة بصندوق ضمان التسويات وكذلك مصر المقاصة. 

 في الربع األول  % 6أرباح القناة للتوكيالت المالحية تتراجع 

عن الربع األول من العام    كشفت القوائم المالية لشركة القناة للتوكيالت المالحية،
وأوضحت   على أساس سنوي.  %6لشركة بنسبة المالي الحالي، تراجع أرباح ا

 38.53الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم االثين، أنها سجلت صافي ربح بلغ  
مليون   41.05مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

وارتفعت إيرادات الشركة    رة من العام المالي الماضي.جنيه أرباحاً خالل نفس الفت 
مليون   10.6مليون جنيه نهاية سبتمبر، مقابل    19.96هر لتسجل  خالل الثالثة أش

 المصدر مباشر جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 ديسمبر.. مساهمو القاهرة لالستثمار يناقشون نتائج األعمال وتوزيع األرباح   1

ركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية، إن الجمعية العامة العادية  ت ش قال
ديسمبر المقبل، انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة طبقاً للتصويت   1ستناقش يوم 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، أن الجمعية    التراكمي.  
أغسطس   31ية في نتهالمستناقش ترحيل/توزيع األرباح عن السنة المالية 

الماضي، والتصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية وتقرير مجلس  
وحققت شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية، أرباحاً بلغت   اإلدارة. 

، 2021إلى أغسطس  2020مليون جنيه خالل الفترة من سبتمبر  330.82
الفترة المقارنة من العام المالي   في  نيهمليون ج 267.25مقابل أرباح بلغت 

وزادت إيرادات الشركة خالل   الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية. 
مليار جنيه في الفترة   1.09مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  1.39الفترة إلى 

 المصدر مباشر  المقارنة من العام المالي السابق له. 

 أشهر   9خالل   %17  أرباح "أصول للوساطة" ترتفع

. للوساطة في األوراق المالية، خالل  E.S.Bكشفت القوائم المالية لشركة أصول  
بالمائة على    16.7التسعة أشهر األولى من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة  

وأوضحت البورصة في بيان اليوم االثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت    أساس سنوي.
من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح  رة  لفت مليون جنيه خالل ا  3.4

وفي المقابل تراجعت   .2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  2.9بلغت 
مليون   14.71إيرادات وعموالت السمسرة للشركة خالل التسعة أشهر لتسجل 

فيما   .2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من  17.6جنيه بنهاية سبتمبر،مقابل 
مليون جنيه بنهاية سبتمبر،  2.22اإليرادات األخرى خالل الفترة إلى  فعتإرت 

 المصدر مباشر مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  2.16مقابل 

 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  223.67   9.71  المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 

  14.22   2.41  العربية للصناعات الهندسية

  12.73   6.73  الشمس لالسكان 
  12.36   16.00  السويس لالسمنت 

  11.85   1.44  عتاقة

 

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

 -20.00   37.76  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

 -19.97   18.44  زهراء المعادي

 -16.95   0.49  أصول للوساطة 

 -13.70   9.89  ايجيفرت 

 -13.38   67.00  العامة للصوامع والتخزين

 

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

  52.35   63,364,016  ك التجاري الدوليبنال

  14.01   52,339,488  حديد عز

  7.56   43,458,340  طلعت مصطفى 

  13.86   31,701,066  المصرية لالتصاالت

  4.07   22,991,684  أموك

 

 كمية التداولأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.24   30,180,777  لقابضةاوراسكوم لالستثمار ا 

  0.41   28,658,387  ليفت سالب مصر

  0.17   13,451,776  المصرية لنظم التعليم الحديثة

  0.73   8,430,888  الوادى 

  0.23   8,325,409  اوراسكوم المالية القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 قرًشا للسهم  20عمومية مطاحن االسكندرية ُتقر توزيع  

(،  AFMCصدقت الجمعية العادية لـ شركة مطاحن ومخابز االسكندرية )
، على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل  7/11/2021بتاريخ    المنعقدة

وكذلك قوائم توزيعات األرباح عن الفترة   30/06/2021الفترة المنتهية 
جنيه بعائد على السهم   6،578،355حيث ستكون حصة المساهمين  المذكورة.

كانت    ة.ورة جديد قرًشا، كما وافقت الجمعية على تشكيل مجلس إدارة لد   20قدره  
الشركة قد أعلنت عن مؤشرات الموزانة التقدرية للشركة عن العام المالي  

مليون جنيه، والفائض   11، حيث قدرت االستثمارات بمبلغ 2021/2022
كما    مليون جنيه.  8مليون جنيه وبعد الضريبة    10.162المستهدف قبل الضريبة  
سهم،   32،891،778دد أسهم قرش عن إجمالي لع 12بلغ عائد السهم المتوقع 

 المصدر مباشر وفق ما أوضحته الشركة في بيانها للبورصة المصرية. 

 قرًشا للسهم  20عمومية جهينه ُتقر توزيع أرباح بقيمة 

(  JUFOصدقت الجمعية العامة العادية لـ شركة جهينة للصناعات الغذائية ) 
سنة  خالل ال  ، تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة7/11/2021المنعقدة 

، فضاًل عن حساب توزيعات األرباح عن السنة  31/12/2020لية المنتهية الما
عن    قرش للسهم(، وفًقا لبيان البورصة المصرية.  20جنيًها )  0.20الذاتية بقيمة  

، أظهرت تحقيق  31/12/2020نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة المنتهية في 
بنسبة  2019ه عن عام ليار جني م 7.63ل مليار جنيه مقاب  7.64إيرادات بقيمة 

، وقد سجل قطاع األلبان والزبادي ارتفاعا قابله انخفاض في قطاع  %0.1نمو 
العصير والمركزات ولزراعة، مما أثر على نمو المبيعات خالل العام، وبلغت  

مليار جنيه عن    1.8مقابل    2020مليار جنيه من عام    1.9إيرادات الربع الرابع  
كما حققت مبيعات الربع   .%4بة ارتفاع بلغت بنس 2019من عام  نفس الفترة

، وذلك وفقا  %20، ناتج عن نمو قطاع المبردات بنسبة %4الرابع نمو بنسبة 
 المصدر مباشر  للبيان المرسل إلى البورصة المصرية.

 أشهر  9هبوًطا في أرباح ايجيترانس خالل  11%

نتائج أعمال  شرات عن مؤ ايجيترانس  – أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل 
الشركة المجمعة وغير المجمعة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في  

حيث أظهرت المؤشرات المجمعة تحقيق صافي ربح بلغ   30/09/2021
  جنيه خالل الفترة  12،077،605جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  10،841،168

 مباشر المصدر .%10.2ت المقارنة من العام المالي السابق ، بنسبة تغير بلغ

 مجلس إدارة القاهرة للخدمات التعليمية يقترح توزيع كوبون جنيه للسهم 

وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات التعليمية، على مشروع توزيع األرباح  
وأوضحت   عية العمومية. لتوزيع كوبون جنيه للسهم، تمهيداً للعرض على الجم

ية  ليوم، أن المجلس وافق على دعوة الجمعالشركة في بيان لبورصة مصر، ا 
، للنظر في توزيع/ ترحيل  2021ديسمبر  2العمومية العادية للشركة يوم 

األرباح، والتصديق على الميزانية وقائمة الدخل وتقرير مجلس اإلدارة عن العام 
 المصدر مباشر .2021أغسطس  31المنتهي في 

 

 

 

 

 

وبدء خطة   يه موازنة الهيئات االقتصادية تريليون جن 2.4وزير المالية: 
 لميكنتها عبر إي فاينانس 

قال الدكتور محمد معيط، ، إن التغيرات في مجال ميكنة المالية العامة  
أن الموازنة  والضرائب والجمارك يؤثر في حياة الناس بالكامل، مشيرا إلي 

ت االقتصادية  قانون للهيئا  54قانون موازنة منها    55العامة للدولة تخضع لنحو  
وأضاف معيط خالل مؤتمر علي هامش    حيث أن كل هيئة لديها قانون منفصل.

”، أن ذلك يؤثر على حجم الموازنة حيث يبلغ حجم  Cairo ICTمعرض “
بلغ حجم موازنة الهيئات تريليون جنيه فيما ي  2.4الموازنة العامة للدولة 

وأوضح    تريليون.   4.5ي  تريليون جنيه ويبلغ حجم كالهما حوال  2.1االقتصادية  
تريليون   2.4وزير المالية أنه تم ميكنة الموازنة العامة للدولة بالكامل والتي تبلغ  

من حيث اإليرادات والمصروفات، والحسابات الختامية وكذلك حساب الخزانة  
هو ما ارتبط به استبدال الشيك الحكومي بمنظومة الدفع الموحدة  العامة الموحد؛ و

فيها الضرائب والجمارك؛ الفتا إلى أن الكاش والشيكات أوشكت  الحكومية بما 
حياتنا، وأن اإلنفاق سيتم كذلك بطريقة مميكنة سواء دفع   على االنتهاء من

ق بالهيئات وتطرق معيط إلى الجزء المتعل الموردين أوالمشتريات الحكومية.
عل في  االقتصادية قائال “تم الحصول على موافقة مجلس النواب وبدأت بالف

هي   إجراءات ميكنة الهيئات االقتصادية األخرى”؛ مشيرا إلى أن “إي فينانس” 
ذراع الدولة القوي والمرن والسريع لتنفيذ ميكنة الدولة، مشيدا بأداء الشركة في  

 المصدر حابي  .  من الشركة %26الطرح األخير بنسبة 

 ربع األول مليون جنيه خالل ال 299»أموك« للبترول تتحول للربحية بقيمة 

اموك، عن   –كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة االسكندرية للزيوت المعدنية  
وقالت   . 2022\2021تحولها للربحية خالل الربع األول من العام المالي 

 299.54االثنين، أنها حققت أرباحاً بلغت الشركة في بيان للبورصة اليوم 
 28.37بر، مقابل خسائر بقيمة مليون جنيه خالل الفترة من يوليو حتى سبتم

وقفزت مبيعات الشركة خالل الربع األول من العام   مليون جنيه بالفترة المماثلة.
مليار جنيه خالل   2مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  3.72المالي الجاري الى 

 ة الماليدالمصدر جر فس الفترة من العام المالي المقارن. ن 

  9مليار جنيه في    1.04أرباح موبكو المستقلة إلى  ارتفاع سعر اليوريا يقفز ب 
 أشهر 

موبكو، في أول   – قفزت صافي األرباح المستقلة لشركة مصر إلنتاج األسمدة 
مليار جنيه،   1.035.202ليصل إلى  %43أشهر من العام الجاري بنسبة  9

وصعدت اإليرادات وفقا لقائمة   مليون جنيه بالفترة المناظرة.  725.145مقابل 
مليار   2.292.998لتصل إلى  %37بة دخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسال

مليار  1.677.466جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 
ليصل   % 39مجمل الربح خالل نفس الفترة بنسبة جنيه بالفترة المقارنة.وارتفع 

فترة المماثلة  مليون جنيه بال 959.270مليار جنيه مقابل  1.334.677إلى 
جنيه مقابل   4.52العام الماضي.وسجل النصيب األساسي للسهم في األرباح 

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها نتيجة الرتفاع  رة المقارنة.جنيه بالفت  3.16
 المصدر حابي ا. سعر اليوري 



 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

ة  بنسب 2021/ 2020عام خالل الصادرات المصرية تشهد قفزة كبيرة 
18.2 %   

المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء    نشر
اإلنتاجية  على تحقيق الصادرات المصرية قفزة تاريخية بفضل دعم المشروعات  
وأظهر   والتصديرية، لتنجح مصر في معركة التنمية وفي الحرب ضد كورونا.

الصادرات المصرية بعد صمودها أمام أزمة   التقرير القفزة الكبيرة التي شهدتها
لتجارة العالمية، الفتاً إلى تحسن وضع التجارة الخارجية المصرية خالل عام  ا

، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة  2019/2020مقارنة بعام  2020/2021
مليار  29.1مقارنة بـ  2020/2021مليار دوالر عام  34.4، مسجلة 18.2%

.كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة  2019/2020دوالر عام 
 44.6مقارنة بـ  2020/2021مليار دوالر عام  41.6، حيث سجلت 6.7%

أشار التقرير إلى أن هناك قفزة كبيرة في قيمة  و  .2019/2020مليار دوالر عام  
، حيث زادت بنسبة  2021أشهر األولى من عام    7الصادرات المصرية خالل الـ  

مليار دوالر   16.6مليار دوالر، وذلك مقارنة بـ  22.5ا سجلت ، بعدم35.5%
 .2020في السبع أشهر األولى من 

الدولة باالقتصاد غير   تريليون جنيه ضرائب مهدرة على  1.2وزير المالية: 
 الرسمي 

كشف محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل هي ومصلحة الضرائب منذ  
ر الرسمي إلي االقتصاد الرسمي، مشيرا إلي  سنوات على جذب االقتصاد غي  3

وأضاف    ة الحالية. من اإلجمالي خالل الفتر  %55أن األنشطة غير الرسمية تمثل  
”، أن الوزارة  Cairo ICTلي هامش معرض “معيط خالل مؤتمر صحفي ع

تستهدف جمع تريليون جنيه ضرائب خالل العام المالي الجاري، موضًحا أنه  
تريليون ضرائب مهدرة على الحكومة في االقتصاد   1.2إلى  1.1يوجد حوالي 

وذكر أن االقتصاد غير الرسمي   غير الرسمي تواجه صعوبات في تحصيلها.
من الشركات وليس ورش ومطاعم وبعض المجاالت  يتضمن أيًضا عدد كبير 

األخرى فقط، مؤكًدا أن ذلك يشوه كافة المؤاشرات المالية للدولة بسبب عدم  
وأوضح أنه منذ إطالق منظومة الفاتورة اإللكترونية في   القدرة على الحصر.

آالف شركة، متوقعا أن   5ألف فاتورة يوميا لحوالي  40البداية كان يأتي نحو 
الل شهر مارس أبو أبريل المقبل إلي مليون فاتورة يوميا وبذلك سنصل  تصل خ

 المصدر حابي الف شركة.  100إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس هيئة االستثمار يناقش مع شركة طلبات الخطط التوسعية بالسوق المصرية 

والمناطق  التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار  
رة مع توماسو رودريغيز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات وذلك لمناقشة خطط  الح

الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المصري وتقديم حلول مبتكرة لتوسيع قاعدة  
ووفق بيان  عمالئها بمصر والتي تعتبر السوق األكبر لنشاط الشركة في المنطقة. 

ية دور الشركة في دعم جهود التحول  لقاء على أهمالهيئة، أكد عبد الوهاب خالل ال
الرقمي وذلك من خالل التقنيات الجديدة التي تقدمها في هذا المجال، والذي من شأنه  
أن يسهم في جذب المزيد من االستثمارات، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة  

ت الرقمية  نوعية في عدد مستخدمي الخدمات االليكترونية التي تقدمها المنصا
مختلفة في مصر خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في تطوير البنية  ال

وناقش الجانبان الخطط المستقبلية للشركة داخل مصر في   التكنولوجية والرقمية. 
مجال الخدمات اإللكترونية بجانب االستفادة من الخبرات الشابة المصرية وتوظيفها  

على التوسع في تقديم خدماتها وذلك    ملة وتشجيعهاعبر دعم الشركات الصغيرة العا
تماشيا مع جهود الدولة لتحفيز تلك الشركات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، كما 
تضمن اللقاء مناقشة خطة توسعات الشركة لزيادة قدراتها التشغيلية من خالل إقامة  

تلف  او متاجر افتراضية جديدة بمخ dark storesمراكز توزيع تسمي بال 
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طلبات على أهمية السوق   الجمهوريةمحافظات 

المصري خاصة في ظل خطة التحول الرقمي الطموحة التي تقوم الدولة المصرية  
فرصة عمل إلى جانب   2000بتنفيذها، موضحا أن الشركة تقوم بتوفير أكثر من 
ضالً عن  مقدم خدمة ف  ألف  12مجموعة من شركاء التوصيل وتتعاون مع حوالي 

تواجد مركز خدمات مشترك اقليمي يدعم العمالء للشركة بمصر والذي يقدم خدمة  
 المصدر حابي العمالء و دعم المطاعم لجميع دول المنطقة. 

 بهدف توطين الصناعة ء مجمع لمسطحات الصلب رئيس الوزراء: انشا

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع عمرو قنديل، رئيس مجلس  
صلب، مقترح المجموعة إلنشاء مجمع لمسطحات الصلب  إدارة مجموعة قنديل لل

بهدف توطين الصناعة ومستلزمات اإلنتاج، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة  
ة المصانع الحالية من  والصناعة. وقال “قنديل” إن المقترح يستهدف تعظيم إنتاجي 

لدرفلة    الصلب المسحوب على البارد والمجلفن والملون، إلى جانب إقامة مجمع جديد
وطالء المعادن، ودعم وتطوير صناعة االستانلس ستيل، بحسب بيان لمجلس  

  economy plusصدرالم الوزراء 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 بعد رفع السعودية ألسعار الخام آلسيا   %1أسعار النفط تصعد بأكثر من  

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 
 3.201تريليون دوالر توقعها محللون وبارتفاع من  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

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

وتظهر   قتصاد.االقتصاد الصيني من تداعيات فيروس كورونا السلبية على اال 
بيانات السلطات الصحية داخل الصين عن ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا  

ماضية، وذلك على الرغم من محاوالت الحكومة  داخل البالد خالل الفترة القليلة ال
الصينية للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي الخطير ومحاولة الوصول بوتيرة  

الصفرية.وفي وقت سابق، قامت بعض البنوك    اإلصابات اليومية إلى المستويات
االقتصادية بخفض توقعاتهم للنمو االقتصادي في الصين خالل الفترة المقبلة  

عام في ظل تضرر البالد اقتصاديا بسبب فيروس    30دنى مستوياتها منذ  لتصل أل
 حابيالمصدر:كورونا.

 ر مليار دوالر في أكتوب 40.75فائض تجارة الصين مع أميركا يسجل  

مليار دوالر في شهر أكتوبر الماضي، فيما    84.54سجلت الصين فائضا تجاريا  
مليار دوالر، هكذا ذكرت   40بلغ فائض تجارتها مع الواليات المتحدة أكثر من 

فقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة اليوم األحد، أن   سكاي نيوز.
ئة عن الفترة نفسها من  في الم 27.1صادرات الصين في أكتوبر زادت بنسبة 

وتتجاوز هذه النسبة توقعات المحللين، حيث كانوا قد توقعوا في   العام الماضي.
في   28.1في المئة بعد أن قفزت  24.5رات أكتوبر استطالع رأي زيادة صاد

في المقابل، قفزت واردات الصين في أكتوبر الماضي   المئة في شهر سبتمبر.
كانت التقديرات في االستطالع تشير إلى أن  في المئة، بينما  20.6بنسبة 

 في المئة في سبتمبر. 17.6في المئة، مقابل زيادة  25الواردات سترتفع بنسبة 
مليار دوالر،   84.54أكتوبر المنصرم، سجلت الصين فائضا تجاريا بلغ وفي 

مليار  65.55مقارنة مع توقعات االستطالع بتسجيل فائض تجاري يصل إلى 
وخلصت    مليار دوالر في سبتمبر.  66.76ن كانت قد سجلت فائضا  دوالر، بعد أ

ى أن فائض  حسابات أجرتها رويترز، استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، إل
مليار دوالر في أكتوبر، انخفاضا    40.75تجارة الصين مع الواليات المتحدة بلغ  

العام، بلغ وفي األشهر العشرة األولى من  مليار دوالر في سبتمبر.  42من 
وكانت الممثلة التجارية األميركية كاثرين تاي   مليار دوالر. 320.67الفائض 

واردات الصينية من الرسوم الجمركية،  قد تعهدت في أكتوبر باستثناء بعض ال
وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها  

وفيما   أُبرم في ظل إدارة دونالد ترامب.  " الذي1في اتفاق التجارة "المرحلة 
يتعلق باحتياطيات النقد األجنبي في الصين، أفادت بيانات صادرة عن بنك الشعب  

تريليون دوالر في   3.218الصيني، اليوم األحد، بأن هذه االحتياطيات بلغت 
يشار إلى أن احتياطيات النقد األجنبي في الصين هي األكبر في   نهاية أكتوبر.

أما احتياطات الصين من الذهب بنهاية أكتوبر  الم، بحسب وكالة رويترز.الع
يار دوالر في سبتمبر، مل 109.18مليار دوالر، ارتفاعا من  110.83فبلغت 

 المصدر رويترز وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب. 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  36,432.22 0.3% أمريكا 

 S&P 500 4,701.70 0.1% أمريكا 

 NASDAQ 15,982.36 0.1% أمريكا 

 FTSE 100 7,300.40 -0.1% لندن

 DAX 16,046.52 -0.1% أمانيا

 Nikkei 225 29,285.46 -0.8% اليابان
 %0.0 1,824.15 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.1 83.47 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.1 81.99 البرميل  ر( نايمكس )دوال

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,847.00 0.04% السعودية
 DFMGI 3,116.00 0.37% دبي

 ADI 8,171.00 -0.14% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,230.59 0.21% الكويت 

 BSEX 1,781.57 -0.02% البحرين
 GENERAL 11,968.00 -0.02% قطر 

 MASI 13,428.00 0.11% المغرب 
 TUN20 7,002.00 0.00% 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. %2.3 3.55 حيادي 4،117.43 3.47 *كيما – لكيماوية المصرية الصناعات ا
 غ.م. غ.م. 3.2 غ.م. %68.7 23.63 شراء  7،611.14 14.01 حديد عز شركة 

 1.5 1.5 19.0 29.9 %9.3- 11.34 بيع 390.47 12.51 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.1 8.0 14.2 32.4 %47.2 2.77 شراء  2،087.41 1.88 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.8 5.9 %43.7 12.03 شراء  5،566.95 8.37 النساجون الشرقيون

 1.1 1.3 7.0 8.3 %10.5 99.53 شراء  20،632.01 90.05 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 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 %42.3 17.22 شراء  880.48 12.10 مالية والصناعية المصريةال

 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 كة أسم الشر
 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 المرسلينبمقر 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 %

ر من التغي

أول العام  

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 52.35 -0.83 11.57- 1,214,092 63,364,016 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 14.26 -0.35 21.29- 1,270,700 18,309,538 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.65 -1.27 11.07- 660,698 7,705,457 15.39 10.17 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.56 -1.43 16.31 5,673,856 43,458,340 7.90 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.37 0.88 47.96 430,709 586,537 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.85 -1.83 7.08 905,484 11,755,915 13.42 10.12 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.50 0.00 5.80- 130,480 2,544,525 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.41 0.48 13.39- 821,347 6,907,450 10.65 7.35 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 90.05 -0.85 53.15 104,503 9,407,764 106.00 46.52 2.68% موبكو

 ETEL 13.86 0.14 15.50 2,293,325 31,701,066 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 5.05 1.00 8.84 520,681 2,642,037 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.70 -0.80 3.86- 93,552 1,281,287 15.11 10.72 1.80% 

 CIEB 27.82 -0.47 4.23- 324,673 9,089,253 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.38 3.36 32.94- 6,193,536 20,790,460 6.49 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 4.07 -6.44 30.03 5,524,091 22,991,684 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.87 -0.53 35.16 619,524 1,170,222 2.12 1.25 1.44% مير بالم هيلز للتع

 MNHD 2.29 2.23 37.16- 2,747,509 6,247,998 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 14.01 1.45 31.43 3,722,826 52,339,488 16.75 6.55 1.36% حديد عز

 ORWE 8.37 -0.48 23.09 278,619 2,330,604 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 7.43 -1.46 19.50- 1,386,858 10,347,171 10.92 5.95 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.22 1.44 30.59- 733,399 3,096,097 7.20 4.06 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 4.10 -2.15 24.24 2,986,001 12,296,372 4.65 2.63 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.70 3.45 -- 522,055 1,371,217 3.80 2.43 0.87% 

 MTIE 6.22 0.32 1.46- 494,698 3,073,980 10.40 5.84 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.27 0.48 11.71- 3,209,731 4,053,899 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.39 -1.82 11.59 518,298 2,797,874 6.23 3.36 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.88 2.51 15.39 4,891,998 9,137,230 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.84 0.35 311.59 853,928 2,401,048 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.13 6.39 43.95- 7,778,740 16,062,514 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.14 1.79 -- 450,271 510,660 1.84 1.06 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.43 3.77 1.06 7,947,663 11,264,994 2.83 1.23 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.31 1.97 -- 1,154,200 354,928 0.43 0.27 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرللجمهور. ال ُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة 
أ
و بيع اال

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

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

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
بريميير . ال تتحمل شركة  هالمعلومات واال

و محتوياته. يحق لـشركة بريميير ت
أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و اال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير ا

آ
غيير اال

 دون إشعار مسبق. 

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

شكال. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

و تو 
أ
و نشره ا

أ
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
 زيعه ا

و الشركات 
أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
وراقهم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
( المذكورة في هذا التقرير ا

 عنها بدقة. 
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