
 

 

  

 
 
 

 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 4.74 % 0.76 11,359.03 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 16.11- % 0.27 1,875.14 50ا

ي جي اكس  
 
  % 8.97- % 0.45 1,952.82 70ا

ي جي اكس  
 
  % 5.20- % 1.75 2,936.72 100ا

 --  % 0.43 4,137.93 مؤشر تميز
 

 عناوين االخبار 

دارة باكين تقترح توزيع كوبون بقيمة  ▪  قرش لكل سهم 75ا 

وضاع وتجزئة القيمة السمية للسهم عمومية  ▪
 
 نايل سيتي ُتقر توفيق ال

س المال المرخص  ▪
 
يجيترانس ُتقر تجزئة السهم وتخفيض را دارة ا   ا 

سكندرية لتداول الحاويات خالل  21.5% ▪ رباح ال 
 
شهر  4ارتفاًعا في ا

 
 ا

رباح باكين تقفز لـ  ▪
 
 2021مليون جنيه بنهاية يونيو  52.7ا

نشاء تجمع سكني متكامل مع ليوباردزهراء المعادي لالستثمار ت ▪  وقع عقد ا 

 ايكون تتلقى عرًضا لتحالف استراتيجي من مجموعة كينج سبان العالمية ▪

على معدل نمو فى صادرات الغاز عالميًا بالربع الثالث من   ▪
 
 2021وزير البترول : مصر تحقق ا

 مصر ومدغشقر تبحثان ُسبل التعاون في مختلف مجالت التصنيع ▪

ن اتفاقية للتجارة الحرة  ▪
 
 بريطانيا تتفاوض مع مجلس التعاون الخليجى بشا

سعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ▪
 
 البنك المركزي الصيني يبقي على ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 سعرهايتغير 

 105 35 59 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 قرش لكل سهم  75إدارة باكين تقترح توزيع كوبون بقيمة 

(، في تقريره PACHباكين ) -اقترح مجلس شركة البويات والصناعات الكيماوية 
مليون جنيه.حيث  18توزيع أرباح على المساهمين بقيمة  2021-2020السنوي 

مليون سهًما   24سيكون الكوبون المقترح توزيعه لكل سهم من األسهم البالغ عددها 
جنيًها.وكشفت النتائج المجمعة )وفًقا لمساهمي الشركة القابضة( تحقيق  0.75هو 

مليون جنيه  4.568مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  52.728صافي ربح بلغ 
العام المالي السابق للفترة المذكورة.وعلى صعيد المؤشرات  خالل الفترة المقارنة من  

جنيه، مقابل صافي ربح بلغ   39،955،053المستقلة أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ  
جنيه خالل الفترة المقارنة من العام المالي الذي يسبقه، وفًقا لبيان  3،285،960

مجمعة وغير البورصة المصرية.أعلنت الشركة عن مؤشرات نتائج األعمال ال
، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح 03/2021/ 31المجمعة عن الفترة المنتهية في 

مليون  4.143مليون جنيه مقابل صافي خسارة مجمعة بلغت  50.131مجمع بلغ 
 . جنيه عن نفس الفترة من العام السابق

 عمومية نايل سيتي ُتقر توفيق األوضاع وتجزئة القيمة االسمية للسهم 

(، المنعقدة  NCINوافقت الجمعية العامة غير العادية لـ شركة نايل سيتي لالستثمار ) 
على اعتماد الخطة الزمنية لتوفيق األوضاع الستمرار القيد  21/11/2021بتاريخ 

بالبورصة المصرية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اختيار أحد بنوك  
لتحقيق شروط استمرار القيد.كما وافقت على االستثمار والتعاقد معها لترويج لألسهم  

جنيهات تنفيًذا للفقرة األخيرة من    10جنيه إلى    100تجزئة القيمة االسمية للسهم من  
( من النظام األساسي للشركة، بحسب  7-6من قواعد القيد وتعديل المواد )  48المادة  

أجل الشركة   بيان البورصة المصرية.وفي السياق ذاته وافقت الجمعية على عدم مد
لمدة أخرى مماثلة نتيجة عدم موافقة مساهمون مع العلم أن أجل الشركة ممتد إلى  

 .2022أكتوبر 

 إدارة إيجيترانس ُتقر تجزئة السهم وتخفيض رأس المال المرخص 

(، المنعقد ETRSايجيترانس ) -وافق مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل 
سهم لتصبح قيمته االسمية جنيًها واحًدا بدالً من على تجزئة ال  21/11/2021بتاريخ  

جنيهات.وأضافت في بيان للبورصة المصرية، إن المجلس وافق كذلك على  5
لسنة  138تخفيض رأس المال المرخص به وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 

 ديسمبر المقبل. 16، والدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية يوم 2020

 أشهر  4اًعا في أرباح اإلسكندرية لتداول الحاويات خالل  ارتف % 21.5

أظهرت المؤشرات المالية لشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 
(ALCN أنها حققت  أرباح بنحو ،)مليون جنيهد خالل الفترة من   448.15

مليون جنيه في الفترة   368.8بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، مقابل أرباح 
 718.14المقارنة من العام المالي السابق له.كما تراجعت إيرادات النشاط لـ  

 721.3جاري، مقابل  مليون جنيه، خالل األربعة أشهر األولى من العام المالي ال
مليون جنيه في الفترة المقارنة، بحسب بيان البورصة المصرية.ووافق مجلس  

على زيادة رأس مال الشركة في الشركة   21/11/2021اإلدارة المنعقد بتاريخ 
ألف جنيه قيمة ما    733المصرية للمشروعات المتكاملة )ترجمان جروب( بمبلغ  

زمة لرفع كفائة األجهزة الكهروميكانيكية، يخص الشركة في أعمال التطوير الال
ألف متر مربع بأرض التجارية   33وكذلك على االستمرار في استغالل ساحة 

لألخشاب، مع تحفظ ياسر محمد مرسى هيكل العضو المنتدب التنفيذي على  
االستمرار.يشار إلى أن »اإلسكندرية للحاويات« فازت باألرض فى مارس  

سنوات قابلة للتجديد   5لكل متر مربع شهريا، لمدة جنيها  70الماضى، بسعر 
.في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها غير المدققة  7بزيادة سنوية %

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  20.00   11.16  زهراء المعادي

  19.93   6.62  ايكون

  18.99   32.20  االسماعيلية الجديدة للتطوير 
  18.69   1.23  المجموعة المصرية العقارية 

  18.29   61.88  وادي كوم إمبو

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5اقل 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  20.00   11.16  زهراء المعادي

  19.93   6.62  ايكون
  18.99   32.20  االسماعيلية الجديدة للتطوير 
  18.69   1.23  المجموعة المصرية العقارية 

  18.29   61.88  وادي كوم إمبو

 

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

  12.00   142,615,856  ايسترن كومباني

  52.53   80,014,040  البنك التجاري الدولي

  12.42   42,510,088  فوري

  1.23   38,657,620  المجموعة المصرية العقارية 

  13.84   38,167,256  الرواد 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.21   55,821,791  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.23   36,269,874  المجموعة المصرية العقارية 

  12.00   11,958,561  ايسترن كومباني

  0.36   11,938,686  ليفت سالب مصر

  0.21   11,231,531  اوراسكوم المالية القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 336.332، تحقيق صافي ربح بلغ  30/09/2021عن الفترة المالية المنتهية في  
نة  مليون جنيه، خالل الفترة المقار  277.763مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  

 .%21.9من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 

 2021مليون جنيه بنهاية يونيو  52.7أرباح باكين تقفز لـ 

أعلنت مؤشرات نتائج األعمال غير المدققة المجمعة وغير المجمعة لـ شركة  
ة فى  (، عن السنة المالية المنتهي PACHباكين )  - البويات والصناعات الكيماوية  

، حيث كشفت النتائج المجمعة )وفًقا لمساهمي الشركة القابضة(  30/06/2021
 4.568مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  52.728تحقيق صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة.وعلى  
جنيه،    39،955،053بلغ  صعيد المؤشرات المستقلة أظهرت تحقيق صافي ربح  

جنيه خالل الفترة المقارنة من العام المالي   3،285،960مقابل صافي ربح بلغ 
الذي يسبقه، وفًقا لبيان البورصة المصرية.أعلنت الشركة عن مؤشرات نتائج 

، والتي  31/03/2021األعمال المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المنتهية في 
مليون جنيه مقابل صافي خسارة    50.131بلغ  أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع  

مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، حسبما   4.143مجمعة بلغت 
 أوضحت الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالستثمار توقع عقد إنشاء تجمع سكني متكامل مع ليوبارد زهراء المعادي  

أعلنت شركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير، عن توقيع عقد مع شركة  
ليوبارد لتطوير وإنشاء تجمع سكني متكامل على أرص الشركة بمدينة 

فدان.وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم،   34هليوبوليس الجديدة بمساحة 
لشركة زهراء المعادي لالستثمار ونسبة   %50قد يتضمن نسب مشاركة أن الع

مليار جنيه.وأوضحت أن    3.29للمطور بقيمة تقديرية لمبيعات المشروع    50%
ذلك التعاقد جاء طبقا لموافقة مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة نهاية  

 211.01أكتوبر الماضي.الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 
مليون   128.5مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل  
مليون    122.86مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل    113.44الفترة إلى  

  المصدر:جريدة حابي .2020جنيه خالل نفس الفترة من 

 ايكون تتلقى عرًضا لتحالف استراتيجي من مجموعة كينج سبان العالمية 

(، ENGCإيكون )   –الصناعات الهندسية المعمارية لإلنشاء والتعمير  أعلنت شركة  
تلقى مخاطبة رسمية من شركة كينج سبان لتصنيع البانلز إحدى شركات مجموعة 

ان للبورصة المصرية، إن المخاطبة تتضمن كينج سبان العالمية.وأضافت في بي 
عرضاً لتحالف استراتيجي في مجال تصنيع الساندوتش بانلز واألنشطة المرتبطة 

من قطاع  %65به، عن طريق استحواذ محتمل غير ملزم على حصة ال تقل نسبة 
الساندويتش بانلز بعد إتمام إجراءات فصلة في شركة متخصصة ومستقلة تابعة 

، 30/06/2021نتائج أعمال الشركة المجمعة عن الفترة المنتهية في    للشركة.وحول
مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ  73.671أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 

، %174مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت    26.910
 وفق ما ذكرته الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية. 

 



 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

وزير البترول : مصر تحقق أعلى معدل نمو فى صادرات الغاز عالمياً بالربع  
 2021الثالث من 

أكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول حقق  
رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب  
الدول العربية التي حققت النمو األكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خالل  

ون طن بنسبة زيادة بلغت  ، بواقع تصدير نحو ملي 2021الربع الثالث من عام 
على أساس سنوي، وهو معدل النمو األعلى عالميا خالل الربع   %900حوالي 

وقال وزير البترول والثروة المعدنية ، إن التحديات التى  .2021الثالث من عام 
تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خالل الحوار والنقاش المثمر بين كل  

التى صاحبها   2013يونيو  30يتحقق منذ ثورة األطراف فى الدولة وهو ما 
إطالق برنامج اإلصالح االقتصادى متضمناً إصالح دعم الطاقة من خالل برامج  
الحماية االجتماعية .وأوضح خالل الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر االقتصادى  

مليار دوالر صادرات .. الحلم ممكن” أن   100الثامن لمؤسسة أخبار اليوم ” 
 2011البترول عانى مثل باقى قطاعات الدولة فى أعقاب ثورة يناير قطاع 

وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحورى فى تأمين امدادات  
الطاقة.وقال إن تلك األمور مثلت تحديا للقطاع ولالقتصاد القومى نتيجة  

اكم  للصعوبات االقتصادي وعدم االستقرار السياسى واألمنى مما أدى لتر
مستحقات الشركاء األجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ االستثمارات وتوقف  
العديد من المشروعات.وأضاف المال أنه علي الرغم من كل تلك التحديات انتفض  

، وبفضل قيادة سياسية لها    2013شعب مصر العظيم في الثالثين من يونيو عام  
في تخطي العديد من التحديات   رؤية ثاقبة نجحت مصر خالل السنوات الماضية 

التي واجهت الدولة.ولفت إلى أن الدولة نجحت كذلك في صون مقدرات الشعب  
المصري وترسيخ االستقرار األمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية  
بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي الفت.وأشار إلى تنفيذ برنامج شامل لإلصالح  

ن إصالح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه ، مما  االقتصادي واالجتماعي تضم
أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدالت النمو وخفض عجز  
الموازنة، وكذلك خفض معدالت البطالة والحد من التضخم ، فضال عن تنفيذ 

ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا    یمشروعات قومية کبر 
 جريدة المالالمصدر:األمن واالستقرار والتنمية.يحتذى به في تحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر ومدغشقر تبحثان ُسبل التعاون في مختلف مجاالت التصنيع 

 Patrickبحث محمد أحمد مرسي وزير الدولة لإلنتاج الحربي، مع 
Ralolina    وزير خارجية مدغشقر، ُسبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر

ديوان عام وزارة اإلنتاج الحربي، بحضور محمد محمد صالح الدين مصطفى  
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي والعضو المنتدب.وقال  

بين في  الوزير مرسي، إن اللقاء استهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجان 
مختلف مجاالت التصنيع محل االهتمام المشترك حيث تم عرض فيلم عن 
"اإلنتاج الحربي" الستعراض اإلمكانات الفنية والتكنولوجية والتصنيعية 
والبشرية للوزارة والجهات التابعة،وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة  

قرية في المجاالت  اإلستراتيجية بين شركات اإلنتاج الحربي والشركات المدغش
المختلفة والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كال الجانبين.وأكد انفتاح الوزارة  
على تبادل الخبرات وتحقيق التكامل مع األشقاء بالقارة األفريقية، الفتاً إلى  
حرص الوزارة على توجيه القدرات الصناعية المتوفرة بالشركات والوحدات  

لحربي بما يلبي احتياجات مدغشقر في مختلف المجاالت  التابعة لوزارة اإلنتاج ا
وذلك وفقاً ألحدث التكنولوجيات المستخدمة في تلك المجاالت.من جانبه، أعرب  
وزير خارجية مدغشقر عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع "اإلنتاج 

ات الحربي" في مختلف المجاالت التصنيعية، مثنياً على الخبرات الفنية واإلمكاني 
التكنولوجية المتميزة لشركات اإلنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة  
المصرية في التنمية والتطوير، كما أثنى على االستقرار الذي تشهده مصر حالياً  
نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة األمنية وإجراءات اإلصالح  

جنبية.وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي  االقتصادي لجذب المزيد من االستثمارات األ
على هامش زيارته لمصر للتنسيق بشأن القمة المقبلة لتجمع السوق المشتركة  
للشرق والجنوب األفريقي "قمة الكوميسا الحادية والعشرين"، والتي تستضيفها 
مصر غدا وتتسلم خاللها رئاسة التجمع من مدغشقر والذي يعد أحد أهم تجمعات  

قتصادي اإلقليمي فى القارة.وأوضح المستشار اإلعالمي لوزير  التكامل اال
الدولة لإلنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم خالل  
اللقاء التأكيد على دور وزارة اإلنتاج الحربي األساسي والذي يتمثل في تلبية  

دات، وأنه تتم  مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر واألسلحة والمع
االستفادة من فائض الطاقات اإلنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة  

 المصدر:مباشرفي تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة. 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 بريطانيا تتفاوض مع مجلس التعاون الخليجى بشأن اتفاقية للتجارة الحرة  

قال وزير االستثمار البريطاني، جيري جريمستون، اليوم االثنين، إن بريطانيا 
تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.وذكر  

شهرا.وأظهر    12ون  جريمستون في مؤتمر في دبي أن االتفاقية ستبرم في غض 
موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل  

  22شريك تجاري مهم لبريطانيا إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 
مليار دوالر(، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين  29.57مليار جنيه إسترليني )

 المصدر:جريدة البورصة.2020يني في عام مليار جنيه إسترل 30الجانبين 

 البنك المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير 

أبقى البنك المركزي الصيني، اليوم االثنين، على أسعار الفائدة الرئيسية دون  
وقرر البنك استمرار الفائدة الرئيسية  تغيير للشهر التاسع عشر على التوالي.

، وفائدة قروض الخمس  %3.85ام الواحد األولية عند مستوى على قروض الع
.وتحدد الفائدة على القروض األولية بشكل  %4.65سنوات األولية عند مستوى 

بنكا إلى البنك المركزي في الصين،   18شهري على أساس الطلبات المقدمة من  
 يالمصدر:جريدة حابرغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  35,601.98 -0.8% أمريكا 

 S&P 500 4,697.96 -0.1% أمريكا 

 NASDAQ 16,057.44 0.4% أمريكا 

 FTSE 100 7,223.57 -0.5% لندن

 DAX 16,159.97 -0.4% أمانيا

 Nikkei 225 29,774.11 0.1% اليابان
 %0.0 1,844.05 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.3- 78.62 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %3.7- 76.10 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,486.00 -1.92% السعودية
 DFMGI 3,244.00 -0.43% دبي

 ADI 8,301.00 -0.43% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,248.99 -0.09% الكويت 

 BSEX 1,792.69 -0.05% البحرين
 GENERAL 11,899.00 -0.12% قطر 

 MASI 13,340.00 0.38% المغرب 
 TUN20 7,033.00 0.03% تونس

 



 

 

 شركات 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. %10.9 3.55 حيادي 3،797.05 3.20 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %89.3 23.63 شراء  6،779.95 12.48 شركة حديد عز 

 1.4 1.4 17.5 27.5 %1.4- 11.34 بيع 358.94 11.50 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.1 8.0 14.1 32.2 %48.1 2.77 شراء  2،074.10 1.87 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.9 6.0 %42.4 12.03 شراء  5،620.16 8.45 النساجون الشرقيون

 1.1 1.3 5.8 8.5 %20.3 110.53 شراء  21،055.87 91.90 "موبكو"مصر لصناعة األسمدة 
 2.4 2.9 7.0 7.0 %27.1 24.64 شراء  24،455.15 19.38 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 5.7 7.1 %40.0 17.22 شراء  895.03 12.30 المالية والصناعية المصرية

 العام المالي ينتهي في يونيو* 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 2/12/2021 1/12/2021 سهم مجاني لكل سهم 0.09 ثمار

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع 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
 أ شارع غرناطة روكسي مصر الجديدة5بمقر الشركة  عاديةغير  العقارية للبنوك الوطنية  24/11/2021

 الصناعية الثانية محافظة االسماعيليةبقمر الشركة الكائن في المنطقة  غير عادية ابن سينا فارما 25/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 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 52.53 1.00 11.27- 1,519,541 80,014,040 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 12.42 -1.66 31.44- 3,425,276 42,510,088 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 12.00 0.00 8.40- 11,958,561 142,615,856 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.49 1.49 15.23 571,790 4,218,736 7.99 5.41 4.13% مصطفى طلعت 

 EKHO 1.43 -2.06 54.22 341,319 487,742 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.80 5.87 6.67 898,181 11,429,136 13.42 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.38 0.26 6.38- 428,810 8,339,120 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.10 1.25 16.58- 1,312,976 10,614,646 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 91.90 0.98 56.29 79,263 7,294,962 106.00 47.03 2.68% موبكو

 ETEL 14.34 -0.07 19.50 579,530 8,307,727 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.80 0.21 3.45 1,280,713 6,088,481 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.40 2.29 5.96- 45,837 614,063 15.00 10.72 1.80% 

 CIEB 28.87 0.00 0.62- 2,846 82,193 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.39 0.59 32.74- 612,585 2,071,650 5.95 2.99 1.48% سينا فارماابن 

 AMOC 3.67 2.51 17.25 322,731 1,170,750 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.71 0.77 23.47 2,563,195 4,308,907 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.31 1.76 36.61- 1,245,357 2,862,576 3.96 2.16 1.36% والتعمير مدينة نصر لالسكان 

 ESRS 12.48 -0.24 17.07 1,485,746 18,360,170 16.75 7.00 1.36% حديد عز

 ORWE 8.45 -0.59 24.26 252,385 2,147,440 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 6.63 1.38 28.17- 850,670 5,613,930 10.92 6.33 1.25% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

 HELI 4.09 -0.24 32.73- 2,407,741 9,717,116 7.20 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 3.65 0.55 10.61 816,610 2,980,821 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

للتنمية بايونيرز بروبرتيز 

 العمرانية
PRDC 2.35 3.52 -- 390,371 899,087 3.80 2.22 0.87% 

 MTIE 5.80 -0.34 8.11- 559,181 3,241,776 10.40 5.71 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.14 2.24 20.42- 4,165,498 4,688,807 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.50 1.48 13.87 128,199 694,553 6.23 4.30 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.87 2.69 14.65 4,931,439 9,059,381 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.50 3.31 262.32 77,093 190,006 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.19 6.83 42.37- 2,690,163 5,674,541 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.01 2.02 -- 3,292,894 3,320,440 1.84 0.95 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.28 1.83 9.61- 1,860,379 2,362,761 2.83 1.15 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.25 2.86 -- 4,565,054 1,137,693 0.43 0.24 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

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

راء  
آ
نها موثوق فيها في وقت نشر تم إعداد المعلومات واال

أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هاالواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

 
آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و اال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
ية مسؤولية قانونية ا

أ
دة في هذا التقرير راء الوار ا

 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 الفور ، ويجب مسح هذا ال
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
تقرير 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 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. 

 

 

 مسؤولي التصال 

 قسم البحوث 

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


