
 

 

  

 
 

 
 
 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 5.24 % 0.73- 11,413.20 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 13.50- % 3.53- 1,933.56 50ا

ي جي اكس  
 
  % 5.32- % 4.63- 2,031.01 70ا

ي جي اكس  
 
  % 3.47- % 3.73- 2,990.32 100ا

  --  % 1.48- 4,135.47 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

رباح بالم هيلز  ▪
 
يرادات مليار جنيه  2شهور.. و 9خالل  %13نمو ا جمالي الإ  اإ

لى  ▪ شهر  9مليون جنيه خالل   143ارتفاع خسائر جنوب الوادي لالسمنت اإ
 
 ا

رباح سيرميكا ريماس تقفز  ▪
 
ضعاف خالل   4ا

 
شهر   9ا

 
 ا

سماعيلية مصر للدواجن  ▪ شهر  9خالل   %34تراجع خسائر الإ
 
 ا

لى  ▪ يرادات »راميدا« تقفز اإ شهر 852.4اإ
 
 مليون جنيه فى تسعة ا

م جروب  ▪ م.اإ قامة معرض للسيارات مقابل اإ دارية لإ رض بالعاصمة الإ
 
مليون  132تشتري ا

 جنيه

رباح شركة  ▪
 
شهر 9خالل  %206بنسبة  IDHنمو صافي ا

 
 ا

شهر المقبلة  ▪
 
 معيط: التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خالل ال

نجاح قمة المناخ  ▪  المقبلة بشرم الشيخمصر تبحث مع وكالة الطاقة الدولية التعاون لإ

سعار الذهب للصعود ▪
 
زمة التضخم العالمي تدفع ا

 
 ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 21 133 44 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 مليار جنيه إجمالي اإليرادات  2شهور.. و 9خالل   %13نمو أرباح بالم هيلز  

أعلنت بالم هيلز للتعمير عن قوائمها المالية المجمعة، خالل الفترة من يناير حتي  
.وأوضحت بالم  %13نهاية سبتمبر الماضي، تحقيق ارتفاع فى األرباح بنسبة 

مليون جنيه خالل أول   635بيان لها اليوم، تحقيق ارباح بنحو هيلز للتعمير فى 
مليون جنيه خالل فترة المقارنة من   514أشهر من العام الجاري، مقابل  9

مليار جنيه خالل الفترة، مقابل    2.وسجلت بالم هيلز صافي ايرادات بنحو  2020
لمالية  .وعلى صعيد القوائم ا2020مليار جنيه في الفترة المقارنة من  1.3

  445مليون جنيه خالل الفترة، مقابل  337المستقلة، تراجع صافي الربح إلى 
.يشار إلى أن وافق مجلس إدارة شركة  2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  

بالم هيلز للتعمير، على قيام اإلدارة بتنفيذ عملية توريق وتفويض رئيس المجلس  
عمرو حسن مصطفى مجتمعين في التوقيع  منفرداً أو كالً من علي ثابت فرغلي و
على إبرام  الشركة وافق مجلس إدارة  وقد على العقود واالتفاقات الالزمة لذلك.

(.وأفادت الشركة في  ETELعقد معاوضة مع الشركة المصرية لالتصاالت )
بيان للبورصة اليوم، أن العقد يقضي بشراء شبكات اتصاالت داخلية وإتاحه تقديم  

.وفوض المجلس رئيسه  PKIخدمات االتصاالت للعمالء النهائيين بمشروع 
  المصدر:جريدة اموال الغدلدعوه الجمعية العامة العادية للشركة والعرض عليها.

   أشهر   9مليون جنيه خالل   143السمنت إلى  ارتفاع خسائر جنوب الوادي ل

أعلنت جنوب الوادى لالسمنت عن قوائمها المالية، خالل الفترة من يناير حتي نهاية 
.وأوضحت جنوب الوادى لالسمنت %13سبتمبر الماضي، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 

العام  أشهر من 9مليون جنيه خالل أول  143فى بيان لها اليوم، تكبد خسائر بنحو 
.وسجلت 2020مليون جنيه خالل فترة المقارنة من  132الجاري، مقابل خسائر بقيمة 

مليون   258مليون جنيه خالل الفترة، مقابل    180جنوب الوادى لالسمنت مبيعات بنحو  
.يشار إلى أن  قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية 2020جنيه خالل الفترة المقارنة من  

 20راس المال المرخص به لشركة جنوب الوادى لالسمنت من الموافقة على تخفيض 

   المصدر:جريدة اموال الغد.مليار جنيه  12مليار جنيه الى 

   أشهر 9أضعاف خالل   4أرباح سيرميكا ريماس تقفز  

سيراميكا ريماس عن قوائمها المالية، خالل الفترة من يناير  –كشفت العربية للخزف 
.وأوضحت العربية للخزف فى %401الماضي، ارتفاع أرباحها بنسبة  حتي نهاية سبتمبر  

أشهر من العام الجاري،   9مليون جنيه خالل أول    43بيان لها اليوم، تحقيق أرباح بنحو  
 –.وسجلت العربية للخزف 2020مليون جنيه خالل فترة المقارنة من  8.6مقابل 

مليون   438الل الفترة، مقابل  مليون جنيه خ  611سيراميكا ريماس صافي مبيعات بنحو  
.يشار إلى أن وافقت الجمعية العامة غير العادية 2020جنيه خالل الفترة المقارنة من 

لشركة العربية للخزف )سيراميكا ريماس( على تجزئة القيمة االسمية للسهم من جنيه 
 718.75قرشاً للسهم.وقالت الشركة في بيان  أن عدد االسهم سوف يصبح   25إلى 

مليون سهم بناًء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية  179.68ليون سهم بداًل من م

المصدر:جريدة  من النظام األساسي للشركة”. 7و 6وما يترتب على ذلك من تعديل المادتين 

 اموال الغد

   أشهر 9خالل   % 34تراجع خسائر اإلسماعيلية مصر للدواجن  

ة لشركة اإلسماعيلية مصر للدواجن، عن أول  أظهرت المؤشرات المالية المجمع 
على أساس   %34شهور من العام الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة  9

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثالثاء، أنها سجلت  
مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي،    10.96خالل الفترة صافي خسارة بلغ  

ون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ  ملي   16.62مقابل  
في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة في القوائم المجمعة خالل  

مليون جنيه، مقابل   317.6التسعة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  19.99   102.09  مطاحن شرق الدلتا

  19.95   1.05  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

  8.68   109.61  مطاحن وسط وغرب الدلتا 
  7.17   1.21  إيكمى 

  5.00   2.31  الحديد والصلب المصرية 

 

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

 -20.00   11.84  الرواد 

 -20.00   9.76  العبور لالستثمار العقارى 

 -19.99   23.97  لالسكانالقاهرة 

 -19.99   11.65  زهراء المعادي

 -19.99   16.33  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 

 

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

  53.00   178,572,592  البنك التجاري الدولي

  12.60   58,047,356  فوري

  11.77   35,508,464  كومبانيايسترن 

  6.47   21,347,076  سيدى كرير للبتروكيماويات

  11.84   20,404,376  الرواد 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.23   46,860,635  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.36   26,750,762  ليفت سالب مصر

  0.54   11,117,450  بورتو القابضة

  1.20   10,406,535  عتاقة

  0.34   10,087,660  العربية لالستثمارات 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مستقلة،  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وعن القوائم ال   243.98
مليون جنيه بنهاية سبتمبر   10.96تراجعت خسائر الشركة خالل الفترة، لتسجل  

  مليون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.   16.61الماضي، مقابل  

 المصدر:جريدة اموال الغد

 مليون جنيه فى تسعة أشهر  852.4إيرادات »راميدا« تقفز إلى  

لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  أظهرت أحدث نتائج أعمال 
مليون جنيه خالل التسعة أشهر المنتهية  852.4“راميدا”، ارتفاع إيراداتها إلى 

مليون جنيه الفترة المقارنة من   672.8سبتمبر الماضى، مقابل نحو 
.وكشفت نتائج راميدا المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الثالثاء، ارتفاع  2020

مليون جنيه خالل الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح    106.6ها إلى  صافي أرباح
.وارتفعت تكاليف الشركة  2020مليون جنيه فى الفترة المقارنة من    68.1بلغت  

مليون    355.7مليون جنيه خالل الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت    463إلى  
ة المستقلة للشركة األم،  .فيما أظهرت القوائم المالي 2020جنيه بنفس الفترة من 

مليون جنيه خالل الفترة المشار إليها مقارنة   107.5ارتفاع صافى أرباحها 
وارتفع   .2020مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من  69.1بصافى ربح قدره 

جنيه بنهاية سبتمبر الماضى   0.107نصيب السهم من األرباح المجمعة إلى 
لسهم خالل الفترة المقارنة من العام  جنيه ل 0.068مقارنة بنصيب بلغ 

  المصدر:جريدة المالالماضى.

إم.إم جروب تشتري أرض بالعاصمة اإلدارية إلقامة معرض للسيارات مقابل  
 مليون جنيه  132

وافق مجلس إدارة شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية في جلسته  
ية الجديدة إلقامة معرض  المنعقدة أمس على شراء قطعة أرض بالعاصمة اإلدار

ومركز خدمة وصيانة للسيارات.وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن  
مليون   132ألف متر مربع بإجمالي مبلغ    7.897األرض تبلغ مساحتها التقديرية  

من إجمالي القيمة والباقي سيتم   %20جنيه.وأعلنت أنه تم الدفعة المقدمة وقدرها 
وتنتهي في أغسطس   2022ية تبدأ في أغسطس أقساط سنو 4سداد على 

أشهر   9مليار جنيه في أول  7.1.وحققت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 2025
، 2020مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام  6.6من العام الجاري، مقابل 

مليون جنيه   328.وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة %8.1مسجله نمو بنسبة 
ملوين جنيه   297مقابل    %10.7العام الجاري بارتفاع نحو  أشهر من    9في أول  

  المصدر:جريدة حابي خالل نفس الفترة العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر  9خالل  %206بنسبة  IDHنمو صافي أرباح شركة  

“المدرجة في بورصة لندن والبورصة المصرية   IDHأعلنت اليوم شركة 
المتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر  
واألردن والسودان ونيجيريا، عن المؤشرات المالية والتشغيلية والقوائم المالية  

مليون   3.767أشهر المنتهية في الماضي، حيث بلغت اإليرادات  9لفترة أول 
.كما 2020مقارنة بنفس الفترة من عام  %126سنوي بمعدل  جنيه وهو نمو

بلغت معدالت الربحية أعلى مستوياتها، حيث تضاعف صافي الربح بواقع ثالث  
مليون جنيه   1.148مرات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجل 

  خالل أول تسعة أشهر من العام الجاري.وعن المؤشرات المالية من بداية العام 
مليون جنيه بزيادة   2،167وحتى سبتمبر الماضي، بلغ مجمل الربح أكثر من 

مليون جنيه بزيادة    1.823عن العام الماضي، وأرباح التشغيل أكثر من    161%
، واألرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 217%

باح أكثر من ، وصافي األر%180مليون جنيه بزيادة  1.992واالستهالك 
مليون جنيه   1.807، واألرصدة النقدية %375مليون جنيه بزيادة  1،148
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويعكس النمو القوي   %288بزيادة 

، قدرة الشركة على  2021لمؤشرات األداء خالل أول تسعة أشهر من عام 
  7.5جاحها في خدمة  فرًعا، ون   507تعظيم االستفادة من نمو شبكة فروعها إلى  

مليون حالة عبر خدمة الزيارات المنزلية خالل نفس الفترة، بزيادة سنوية قدرها  
  % 33مليون اختبار تشخيصي بمعدل نمو سنوي    25.0، فضالً عن إجراء  56%

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما يعكس نمو اإليرادات المجمعة  
ارات المنزلية التي تقدمها الشركة في مصر  استمرار المساهمة القوية لخدمة الزي 

خالل أول تسعة   %146واألردن، والتي ارتفعت إيراداتها بنسبة سنوية بلغت 
من إجمالي   %20أشهر من العام الجاري، حيث مثلت إيرادات هذه الخدمة 

من إجمالي اإليرادات خالل أول تسعة أشهر من   %19إيرادات نفس الفترة و
األسواق التي تعمل بها الشركة، سجلت اإليرادات   .وعلى صعيد 2020عام 

على    %62و  %172و  %122بأسواق مصر واألردن ونيجريا نمًوا سنوًيا بنسب  
.وتضمنت أبرز تطورات الشركة  2021التوالي خالل أول تسعة أشهر من عام  

خالل الربع الثالث من العام الجاري، استمرار النمو القوي لمراكز البرج سكان  
بالتزامن مع إطالق فرعه الثالث، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الزيارات  لألشعة  

المنزلية التي أجرتها شركة وياك التابعة والمتخصصة في تطبيقات الذكاء  
االصطناعي، إلى جانب المساهمة القوية في اإليرادات التي سجلها مختبر  

تيرة نموها  بيوالب الطبي في األردن.وفي نيجريا واصلت إيرادات الشركة و
بفضل الجهود التي يبذلها فريق اإلدارة الجديد لتْسِيير العمليات التشغيلية بكفاءة 
عالية، أما في السودان فقد تأثر أنشطة الشركة بانخفاض قيمة الجنيه السوداني  

عن   %169خالل العام السابق، غير أن اإليرادات مثلت نمو سنوي بنسبة 
 مصدر:جريدة حابيال احتسابها بالجنيه السوداني.



 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 معيط: التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خالل األشهر المقبلة  

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن 
اإلصالحات الهيكلية؛ باعتباره امتداًدا لما الحكومة تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ برنامج 

حققناه من نجاح فى تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادى، انعكس إيجابًيا فى مؤشرات األداء 
المالى واالقتصادى، على نحو أشادت به مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، الفًتا إلى 

الل تنمية القطاعات الحيوية، أننا نستهدف تحقيق نقلة نوعية فى االقتصاد المصرى من خ
مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات؛ بما يسهم فى استمرار دوران عجلة 
اإلنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير 

فير نوفمبر.قال الوزير، فى لقائه بالس  16فرص العمل، حسبما ذكر البيان المرسل بتاريخ  
الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، إن ما قامت به الدولة من إنجازات فى مجال اإلصالح 
االقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أى تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك 

من الناتج المحلى اإلجمالى كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية   %2فى تخصيص  
تى أثرت على العديد من اقتصادات العالم.أضاف أن القيادة السياسية لجائحة »كورونا«، ال

ُتولى اهتماًما كبيًرا بتهيئة مناخ االستثمار على نحو يسهم فى تعظيم مشاركة القطاع 
الخاص المصرى واألجنبي فى المشروعات التنموية العمالقة التى تتبناها الدولة، وجذب 

باشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على المزيد من االستثمارات األجنبية الم
توسيع أنشطتها بمصر.استعرض الوزير، خالل اللقاء، التطور اإليجابى لمؤشرات الدين 

، خالل %7إلى  %6الخارجى وخطط الدولة لتحقيق معدالت نمو مستدامة تتراوح من 
، 2030رؤية مصر السنوات المقبلة، تحقيًقا ألهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفًقا ل

مشيًرا إلى التوسع فى برنامج الطروحات للشركات بالبورصة، خالل األشهر المقبلة، 
لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة 
فى مجاالت عملها.أضاف الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول 

سنوات بداًل من  10مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات، خالل  الزمنى، لمد
عاًما؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة  15

ومتكاملة لجميع أفراد األسرة، موضًحا أنه من المستهدف االنتهاء من تطبيق نظام التأمين 
لى، يونيه المقبل، واستمرار السعى نحو التعاقد الصحى الشامل فى محافظات المرحلة األو

مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور 
اعتمادها من الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية، بما يؤدى إلى توسيع شبكة خدمات 

سى بالقاهرة، خالل التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.أعرب السفير الفرن
اللقاء، على ترحيب بالده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجاالت 
ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة فى مجاالت النقل والمواصالت ومشروع 
التأمين الصحى الشامل، باعتباره من المشروعات الرائدة ونموذًجا يحتذى به على مستوى 

األوسط وأفريقيا، مشيًدا بالتعاون الدؤوب لمختلف قطاعات وزارة المالية منطقة الشرق 
مع المؤسسات الفرنسية.أشار إلى النتائج المثمرة لزيارة وزير المالية الفرنسى األخيرة 
لمصر، التى تم خاللها توقيع حزمة تمويلية بين البلدين لتعزيز فرص االستثمار بين 

 البلدين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبحث مع وكالة الطاقة الدولية التعاون إلنجاح قمة المناخ المقبلة بشرم  مصر 
 الشيخ 

عقد المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من المباحثات واللقاءات 
مع عدد من رؤساء الشركات العالمية وقيادات المنظمات الدولية للطاقة، وذلك على هامش 

"، لبحث العالقات  2021معرض ابوظبى الدولى للبترول " أديبك مشاركته في مؤتمر و
الثنائية ومجاالت التعاون المشترك بين الجانبين.وعقد المهندس طارق المال لقاءاً مع الدكتور 
فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث أشار المال الى ان اللقاء تناول بحث 

ن مصر ووكالة الطاقة الدولية إلنجاح مؤتمر األطراف في اتفاقية سبل التعاون المشترك بي
الذي تستضيفه مصر العام المقبل بمدينة   COP27األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  

شرم الشيخ، حيث تحرص مصر على التعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية كمنظمة دولية 
ا المجال مع الدول المستضيفة للدورات السابقة من ذات ثقل عالمى وسبق لها التعاون في هذ

المؤتمر.وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الى حرصها على تعزيز التعاون مع 
مصر وتقديم كافة سبل الدعم، وأشار الى أنه ناقش مع المهندس طارق المال وزير البترول 

، COP27لقمة المقبلة بشرم الشيخعوامل النجاح الالزمة لتعزيز فرص نجاح مخرجات ا
الفتا الى أن الدول األعضاء في الوكالة رحبوا جميعا باستضافة مصر لهذا الحدث الدولى 
بالغ األهمية.واتفق المال وبيرول على اعداد مقترح لخطة عمل محددة للتعاون بين مصر 

رة المدير التنفيذي ليتم مناقشتها خالل زيا  COP27ووكالة الطاقة الدولية في الترتيب لقمة 
" في  2022لوكالة الطاقة الدولية لمصر لحضور مؤتمر مصر الدولى للبترول " ايجبس 

القاهرة، حيث ابدى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ترحيبه بالمشاركة كمتحدث رئيسي 
هر ( المقرر عقده في ش2022في الدورة القادمة من مؤتمر مصر الدولي للبترول )إيجبس 

فبراير المقبل.كما عقد المال اجتماعات مع رؤساء كبريات شركات البترول االمريكية شملت 
شركات هاليبرتون وبيكرهيوز لبحث أنشطتها الحالية في مصر وتعزيز التعاون مع قطاع 
البترول.وأشار المال الى انه ناقش خالل اجتماعه مع جو رايني الرئيس التنفيذي لشركة 

م الشرقى من العالم خطط الشركة في الفترة القادمة في مجال زيادة معدالت هاليبرتون للقس
انتاج الزيت الخام، وامكانية االستفادة من امكانات بوابة مصر لالستكشاف واالنتاج في 
دراسة وتحديد جميع الفرص المتاحة والمناطق الواعدة، وأشار المال خالل اللقاء إلى أن 

السنوات الماضية في قطاع البترول جذبت أنظار الشركات النجاحات التي تحققت خالل 
العالمية الكبرى، مثل اكسون موبيل وشيفرون وشجعتها على الدخول والعمل في مجال 
البحث واالستكشاف في مصر، مشيراً إلى أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أظهرت 

ات والجهات المعنية لمواجهة هذه مدى أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الشرك
التحديات والعودة الزدهار صناعة البترول العالمية.من جانبه، أكد راينى على اهتمام الشركة 
بالتوسع في أنشطتها في مصر واستمرار التزامها بتطبيق معايير السالمة والصحة المهنية 

من معرض ومؤتمر مصر بجميع أنشطتها، معرباً عن تطلعه للمشاركة في النسخة القادمة 
( المقرر عقده في شهر فبراير المقبل.وخالل لقاءه مع 2022الدولي للبترول )إيجبس 

لورينزو سيمونيلي رئيس شركة بيكر هيوز بحث المال أوجه التعاون بين قطاع البترول 
والشركة العالمية وتوسيع نطاق التعاون الحالي في مجال البترول والغاز ليشمل المكانية 

تعاون في مجال تحول الطاقة وخفض االنبعاثات وسبل التعاون ودعم استضافة مصر ال
المقبل بشرم الشيخ، كما استعرض الجانبان  COP27لمؤتمر األطراف للتغيرات المناخية 

سبل االستفادة من المقومات التي يتمتع بها قطاع البترول خاصة في مجال البنية التحتية 
مجال تنمية المهارات والتدريب في اطار مشروع تطوير وتحديث باإلضافة إلى التعاون في  

 قطاع البترول وبرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 أزمة التضخم العالمي تدفع أسعار الذهب للصعود  

بالتضخم التي  ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثالثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة  
تزيد االقبال على المعدن النفيس كأداة تحوط من ارتفاع مستويات األسعار على  

وارتفعت أسعار الذهب في  .الرغم من ارتفاع الدوالر وعوائد السندات األمريكية 
دوالر لألوقية )األونصة(   1866.62في المئة إلى  0.2المعامالت الفورية 

جرينتش، في حين زادت العقود األمريكية اآلجلة  بتوقيت  0519بحلول الساعة 
بالمئة منذ صدور    1.8دوالر.وصعد الذهب    1868.62في المئة إلى    0.1للذهب  

بيانات يوم األربعاء أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين األمريكية الشهر الماضي  
  شهرا وارتفاع عائدات   16على الرغم من ارتفاع الدوالر إلى أعلى مستوياته في  

السندات األمريكية ألجل عشر سنوات.وارتفاع الدوالر يجعل الذهب أغلي  
لحاملي العمالت األخرى في حين أن ارتفاع عائدات السندات يزيد من تكلفة  
الفرص الضائعة بشراء الذهب الي ال يدر عائدا.ويترقب المتعاملون اآلن بيانات  

بتوقيت جرينتش    1330  مبيعات التجزئة األمريكية المتوقع صدورها في الساعة 
والتي تأتي بعد تراجع مفاجئ في ثقة المستهلكين األسبوع الماضي.وبالنسبة  

في المئة   0.4للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة في المعامالت الفورية 
دوالر   1085.61في المئة إلى  0.1دوالر لألوقية.وهبط البالتين  25.13إلى 

المصدر:جريدة دوالر لألوقية.  2136.52في المئة إلى    80.لألوقية. وتراجع البالديوم  

 حابي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  36,142.22 0.2% أمريكا 

 S&P 500 4,700.90 0.4% أمريكا 

 NASDAQ 15,973.86 0.8% أمريكا 

 FTSE 100 7,326.97 -0.3% لندن

 DAX 16,247.86 0.6% أمانيا

 Nikkei 225 29,688.33 -0.4% اليابان
 %0.3 1,855.35 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.6- 81.91 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.7- 80.21 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,827.00 -0.08% السعودية
 DFMGI 3,264.00 -0.70% دبي

 ADI 8,357.00 0.06% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,277.81 0.18% الكويت 

 BSEX 1,792.58 0.29% البحرين
 GENERAL 11,976.00 -0.15% قطر 

 MASI 13,263.00 -0.25% المغرب 
 TUN20 7,044.00 0.08% تونس

 



 

 

 التغطية لشركات تحت 

 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. %10.9 3.55 حيادي 3،797.05 3.20 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %89.8 23.63 شراء  6،763.65 12.45 شركة حديد عز 

 1.3 1.3 16.3 25.7 %5.3 11.34 بيع 336.16 10.77 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.2 8.4 14.8 33.8 %41.3 2.77 شراء  2،173.92 1.96 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.8 6.0 6.1 %39.9 12.03 شراء  5،719.92 8.60 النساجون الشرقيون

 1.1 1.3 5.8 8.5 %19.6 110.53 شراء  21،170.43 92.40 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.5 3.0 7.3 7.2 %23.2 24.64 شراء  25،237.51 20.00 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.6 5.4 6.7 %47.2 17.22 شراء  851.37 11.70 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( 

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 24/11/2021  21/11/2021 جنيه للسهم 13 مطاحن وسط و غرب الدلتا

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة  اليوم
 الجديدة  اللقاني مصر  شارع ابراهيم 28مقر الشركة  غير عادية مصر الجديدة لالسكان 18/11/2021

 بفندق فيرمونت ابراج نايل سيتي كورنيش النيل القاهرة  عادية نايل سيتي لالستثمار  21/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( EGX 30 index)  30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس 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 53.00 0.49 10.47- 3,368,678 178,572,592 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 12.60 -5.97 30.45- 4,582,633 58,047,356 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.77 -0.68 10.15- 2,996,781 35,508,464 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.50 1.35 15.38 552,496 4,105,296 7.99 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.44 0.14 54.97 127,645 182,709 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.91 0.00 7.58 1,129,533 14,557,571 13.42 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 20.00 -2.34 3.38- 543,700 10,880,295 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.20 -1.20 15.55- 2,174,181 17,783,714 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 92.40 0.13 57.14 15,586 1,445,669 106.00 46.65 2.68% موبكو

 ETEL 14.21 -0.56 18.42 711,060 10,123,320 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.89 -0.20 5.39 203,101 976,296 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.58 0.59 4.70- 54,349 734,451 15.11 10.72 1.80% 

 CIEB 28.61 -1.38 1.51- 19,171 550,036 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.38 -0.29 32.94- 1,297,714 4,364,947 6.36 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.74 -1.06 19.49 642,733 2,374,931 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.71 -2.40 23.32 1,472,183 2,543,062 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.30 -5.35 36.89- 4,296,492 10,008,844 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 12.45 -1.27 16.79 868,450 10,846,216 16.75 7.00 1.36% حديد عز

 ORWE 8.60 0.82 26.47 1,774,989 15,138,454 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 6.47 -6.10 29.90- 3,249,787 21,347,076 10.92 6.40 1.25% كرير للبتروكيماوياتسيدى 

 HELI 4.05 -4.26 33.39- 854,512 3,505,810 7.20 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 3.80 -1.30 15.15 976,344 3,710,449 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

بروبرتيز للتنمية بايونيرز 

 العمرانية
PRDC 2.32 -7.20 -- 1,265,082 3,011,725 3.80 2.30 0.87% 

 MTIE 5.89 -2.48 6.69- 2,459,244 14,541,313 10.40 5.81 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.18 -2.49 18.12- 3,555,463 4,212,834 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.52 2.41 14.29 366,151 2,005,809 6.23 4.16 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.96 -0.05 20.17 5,472,994 10,668,292 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.56 -1.16 271.01 330,580 839,979 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.25 -2.17 40.79- 2,299,562 5,233,233 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.03 -5.18 -- 1,098,180 1,134,817 1.84 1.02 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.28 -6.79 9.82- 3,830,506 4,937,288 2.83 1.15 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 

0.27 -6.87 -- 5,337,779 1,486,337 0.43 0.27 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
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  
أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاإعداد المعلومات واال

و محتوياته. يحق لـشركة بر
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
يميير تغيير اال

 دون إشعار مسبق. 

 
أ
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

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

أ
ي جزء با

أ
الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. 
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

و  
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
الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

 عنها بدقة. 
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