
 

 

  

 
 
 

 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 4.83 % 0.09 11,369.20 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 13.61- % 1.79 1,931.10 50ا

ي جي اكس  
 
  % 5.17- % 2.47 2,034.25 70ا

ي جي اكس  
 
  % 3.38- % 1.92 2,993.16 100ا

 --  % 0.57 4,170.25 شر تميزؤم
 

 عناوين االخبار 

شهر  9المصرية للمنتجعات السياحية تتحول للخسارة خالل   ▪
 
 ا

جباري على "سوديك" غدًا.. بدء  ▪  فترة سريان عرض الشراء الإ

شهر   4خالل  %54خسائر مطاحن شمال القاهرة ترتفع   ▪
 
 ا

سكوم تتراجع  ▪
 
شهر  9خالل  %59خسائر ا

 
 ا

مين الت"الكهرباء" توّقع مع ا ▪
 
داريةلسويدي عقود تا  غذية لمشروع مونوريل العاصمة الإ

طيان خالل مليار جنيه حصيلة الضرائب العقارية من  1.5 ▪
 
خرات ال

 
المباني والمالهي ومتا

شهر 4
 
 ا

 شركات حكومية بالبورصة في العام المالي الجاري  6-5رئيس وزراء مصر: نعتزم طرح  ▪

وروبية ل ▪
 
سهم ال

 
دنى مستوى في مخاوف كورونا تدفع ال

 
سابيع 3لتراجع ل

 
 ا

ميركا تسجل زيادة غير متوقعة ▪
 
ك توبر مبيعات المنازل القائمة في ا

 
 في ا

 

 تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( صافي   

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 110 32 58 

  

 انواع المستثمرين  
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 شركة بريميير -إدارة البحوث  –باحي الصالتقرير 

24/11/2021 



 

 

 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  9المصرية للمنتجعات السياحية تتحول للخسارة خالل  

القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية، خالل  ظهرت 
وأوضحت   ، تحولها للخسارة على أساس سنوي. 2021التسعة أشهر األولى من 

  4.33الثالثاء، أنها حققت خسائر بقيمة  الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم
رباح بقيمة  ليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أم

وترجع إجمالي إيرادات نشاط   .2020مليون جنيه بالفترة المقارنة من  22.18
 162.1مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة  97.09الشركة خالل الفترة إلى 

وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت   .2020لفترة المقارنة من مليون جنيه با
  8.02ل الفترة، مقابل أرباح بلغت  مليون جنيه خال   17.75الشركة خسائر بلغت  

وحققت شركة المصرية للمنتجعات   .2020مليون جنيه بالفترة المقارنة من 
ليون م 13.56السياحية، خالل النصف األول من العام الجاري، خسائر جنيه 

مليون جنيه    23.64جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح  
وتراجعت إيرادات الشركة خالل النصف   من العام الماضي. ارنة بالفترة المق

مليون جنيه    117.43مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل    35.19األول لتسجل نحو  
صعيد القوائم المستقلة، سجلت   لىوع في الفترة المقارنة من العام الماضي.

يه،  مليون جن   17.85الشركة خالل النصف األول من العام الجاري خسائر بلغت  
  مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي  21.57مقابل أرباح بلغت 

 المصدر مباشر

 غداً.. بدء فترة سريان عرض الشراء اإلجباري على "سوديك" 

اء اإلجباري المقدم من  إن فترة سريان عرض الشرقالت البورصة المصرية، 
هولدينجز أر إس سي ليمتد وشركة  تحالف شركة الدار فنتشرز انترناشيونال 

من أسهم   %90مليون سهم، بنسبة  320.57جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد  
من أسهم الشركة المصدرة،   %51رأسمال الشركة المصدرة، وبحد أدنى للتنفيذ 

ديسمبر   7حتى نهاية جلسة تداول  2021نوفمبر  24لسة تداول تبدأ من ج
جنيهاً   20ان اليوم، أن سعر عرض الشراء يبلغ  وأضافت البورصة في بي   .2021

للسهم، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خالل الخمسة أيام عمل بعد انتهاء 
سرة  وأوضحت البورصة، أنه على جميع شركات السم فترة سريان العرض.

ذا العرض في النظام الخاص بذلك  تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة به
( خالل الفترة المذكورة أعاله على أن تكون جميع األوامر  OPRبالبورصة ) 

( وكذلك بالنسبة ألوامر حجز الكميات المسجلة، كما  OPENمفتوحة المدة ) 
بائعين تؤدي إلى إيقافها  يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديالت على أكواد العمالء ال

سمسرة مراجعة  وتابعت، أنه على جميع شركات ال   وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
  7أوامرها من خالل شاشات متابعة األوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 

على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديالت في أوامرها قبل    2021ديسمبر  
بإجراء أي تعديالت على بيانات األوامر بعد نهاية  نهاية هذا الموعد ولن يسمح

للرقابة المالية، أمس على عرض الشراء  ووافقت الهيئة العامة  هذا الموعد. 
اإلجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز  

مليون   320.57أر إس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 
من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار   %90هم، بنسبة  س

لقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في سبتمبر الماضي مشروع  وت  "سوديك".
عرض الشراء اإلجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز  

متد لشراء حتى  انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليميتد وشركة جاما فورج لي 
وقالت   من أسهم رأسمال شركة سوديك. %90مليون سهم بنسبة  320.57عدد 

ورصة، إنه على جميع شركات السمسرة والمتعاملين االلتزام بكافة قواعد  الب 
التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية  

  روط التي وردت باإلعالن.وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، وكافة الش

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  18.23   4.15  ريكاب 

  18.01   38.00  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

  15.39   25.72  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
  15.12   12.87  العقارى العبور لالستثمار  

  14.95   66.50  وادي كوم إمبو

 

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

  18.23   4.15  ريكاب 

  18.01   38.00  االسماعيلية الجديدة للتطوير 
  15.39   25.72  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

  15.12   12.87  لالستثمار العقارى العبور  
  14.95   66.50  وادي كوم إمبو

 

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

  52.20   156,178,512  البنك التجاري الدولي

  1.39   71,162,800  قارية المجموعة المصرية الع

  12.54   52,295,292  زهراء المعادي

  12.40   39,973,972  فوري

  15.05   33,595,404  الرواد 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  1.39   52,605,746  المجموعة المصرية العقارية 

  0.39   50,204,369  ليفت سالب مصر

  0.21   31,242,989  القابضةاوراسكوم لالستثمار 

  0.21   12,490,630  اوراسكوم المالية القابضة

  2.99   9,100,323  العربية للصناعات الهندسية

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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الل التسعة  وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"، خ
 549.45مليون جنيه، مقابل    346.95، صافي ربح بلغ  2021أشهر األولى من  

 المصدر مباشر مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق له.

 أشهر  4ل خال %54خسائر مطاحن شمال القاهرة ترتفع  

كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ارتفاع خسائر 
، على %54.24الشركة خالل األربعة أشهر األولى من العام المالي الجاري، بنسبة 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنها سجلت   أساس سنوي.
لفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مليون جنيه خالل ا 4.99خسائر بقيمة 

 نفس الفترة من العام المالي السابق له. مليون جنيه خالل 3.24مقابل خسائر بلغت 
مليون جنيه خالل   2.61وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خسائر بقيمة  

جنيه مليون  1.27الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 
لثالثة وتراجعت إيرادات الشركة خالل ا  خالل نفس الفترة من العام المالي السابق له.

مليون جنيه خالل  142.29مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  132.2أشهر إلى 
 المصدر مباشر نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 أشهر  9خالل   % 59خسائر أسكوم تتراجع  

أسكوم، عن التسعة أشهر   -ك للتعدين ة المجمعة لشركة أسي كشفت القوائم المالي 
  ، على أساس سنوي. %59.12تراجع خسائرها بنسبة األولى من العام الجاري، 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي خسائر بلغ  
 93.48مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل  38.21

مليون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار 
وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام  ألقلية. حقوق ا

مليون  613.89مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  713.66الجاري لتسجل 
قلة، حققت  ألعمال المست وعلى مستوى ا  جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

 49.28خسائر بلغت    مليون جنيه، مقابل  4.45الشركة خالل الفترة أرباحاً بقيمة  
أسكوم،    - وحققت شركة أسيك للتعدين    .2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  

مليون جنيه خالل   36.25خالل النصف األول من العام الجاري، خسائر بلغت 
مليون جنيه في   58.14لجاري، مقابل خسائر بلغت النصف األول من العام ا

وارتفعت   ي االعتبار حقوق األقلية.، مع األخذ ف2020النصف المقارن من 
 386.8مليون جنيه، مقابل  467.7إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 

وفيما يخص األعمال المستقلة،   . 2020مليون جنيه في النصف المقارن من 
 44.32قابل مليون جنيه خالل الفترة م 12.04باحاً بقيمة حققت الشركة أر

 المصدر مباشر  ف األول من العام الماضي.مليون جنيه خسائر في النص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العاصمة    "الكهرباء" توّقع مع السويدي عقود تأمين التغذية لمشروع مونوريل 
 اإلدارية 

ويدي إلكتريك للتجارة  وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقداً مع شركة الس 
والتوزيع لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع قطار مونوريل العاصمة اإلدارية  

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان اليوم الثالثاء، أن   بمنطقة كهرباء القاهرة. 
مليون جنيه مصري،   50مليون دوالر و 1.50التكلفة اإلجمالية للمشروع تبلغ 

أشهر من   8روعات االستراتيجية بمدة تنفيذ تبلغ نحو ويتم التمويل ضمن المش
وأكدت الوزارة أن هذه األعمال   تاريخ استالم أمر القبول واعتماد التصميمات.

تأتي تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية 
بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع  
الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر  

  المصدر:جريدة حابي . المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية.

 



 

 

 

 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

الضرائب العقارية من المباني والمالهي ومتأخرات  مليار جنيه حصيلة  1.5
 أشهر  4األطيان خالل 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في تسريع وتيرة العمل  
بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز  

والتيسير على المواطنين  ة اإلجراءات لتعزيز الحوكمة،  على تبسيط ودمج ورقمن 
بالتوسع فى الخدمات اإللكترونية من خالل منصة »مصر الرقمية«، بمراعاة 
تعزيز التعاون مع شركة »إى. تاكس« فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية  

واستعرض الوزير الموقف التنفيذى للمشروع القومي   للضرائب العقارية. 
ائب العقارية، موجًها بإتاحة خدمات سداد  ديث وميكنة منظومة إدارة الضرلتح

الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التى قررتها لجان »الحصر والتقدير« لـ  
»الضريبة« المترتبة على القيمة اإليجارية »وعاء الضريبة« عبر منصة  

المرحلة   »مصر الرقمية«، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في
  ون الُمكلفون بأداء الضريبة العقارية فى حاجة للجوء للمحاكم اإلدارية؛ حتى ال يك

أضاف معيط، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى األنظمة  
الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات  

«، 2030ة »مصر  اف التنمية المستدامة وفق رؤي المميكنة؛ ويسهم في تحقيق أهد
وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة األداء بأعلى درجات  
الدقة؛ وفًقا ألحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى ُيساعد فى توطين 

؛ ويؤدى  الصناعات الرقمية المتطورة عالمًيا، ودعم االنتقال إلى االقتصاد الرقمي 
وأوضح الوزير، أنه تيسيًرا على   مقدمة للمواطنين.إلى تحسين الخدمات ال

المواطنين، فقد تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة  
الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ باألندية  

ين  الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالي، والع
در، مع السماح أيًضا بالسداد فى مأموريات الضرائب العقارية  السخنة، ورأس س

التي يقع في دائرتها العقارات من خالل طرق التحصيل اإللكتروني المقررة على  
 جريدة المالالمصدر:.قسطين متساويين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركات حكومية بالبورصة في العام   6- 5رئيس وزراء مصر: نعتزم طرح 
 المالي الجاري 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة المصرية   قال مصطفى 
شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي    6أو    5تعتزم طرح  

لحكومة تدرك أهمية  وأوضح مدبولي في بيان لمجلس الوزراء، أن ا الجاري.
 زيادة طروحات الشركات العامة؛ من أجل تعزيز دور سوق األوراق المالية،
وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس األموال والتداول بالبورصة  

جاء ذلك على    المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين
المصري، مع المجموعة المالية   هامش لقاء موسع عقده رئيس مجلس الوزراء 

لكة العربية  مؤسسة مالية واستثمارية من المم 28هيرميس القابضة، وممثلي 
السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، والمملكة  
المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب  

وفي أكتوبر الماضي،   مباشرة إلى السوق المصري. االستثمارات األجنبية ال
كة إي فاينانس لالستثمارات  استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، شر

ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق   - 241الوافد رقم  - المالية والرقمية 
وإي فاينانس هي شركة رائدة في تطوير وإدارة   مالية بجداول البورصة. 

لشبكات التكنولوجية للمعامالت الرقمية، وسيتم تداولها تحت رمز  وتشغيل ا
(EFIH.CA.) ت البورصة المصرية عن تصدر شركة  وكشفت أحدث بيانا

إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية قائمة أكبر الطروحات في البورصة  
مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة   5.8المصرية وذلك بقيمة طرح 

 المصدر:مباشرمليار جنيه. 5.1بقيمة  2005رية لالتصاالت عام المص

 

 



 

 

 ة العالمية والعربي ألخبارا

 أسابيع   3مخاوف كورونا تدفع األسهم األوروبية للتراجع ألدنى مستوى في  

هبطت األسهم األوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ ثالثة أسابيع اليوم الثالثاء، 
بعد أن أدت عودة ظهور اإلصابات بفيروس كورونا والمخاوف المتعلقة برفع  

ءات سريعة عن النشاط  ويات قبل صدور قراأسعار الفائدة إلى تراجع المعن 
إقرأ أيضا.. الواليات المتحدة توصي رعاياها  التجاري في منطقة اليورو. 

وانخفض مؤشر   بتجنب السفر إلى ألمانيا والدانمارك بسبب كورونا
STOXX600  بتوقيت جرينتش  08:15بحلول الساعة  %1األوروبي بنسبة

ط نتيجة إعادة ترشيح ول ستريت في الهبوبعد أن حذت األسواق اآلسيوية حذو و
رئيس مجلس االحتياطي االتحادي جيروم باول لفترة جديدة، مما عزز الرهانات  

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا   .2022على رفع أسعار الفائدة في عام 
مع تأثير احتمال أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على جاذبية قطاع   2.5%

بعد    %0.9تراجعت أسهم شركات السياحة  و   ينمو بشكل كبير. التكنولوجيا الذي  
أن وجهت الواليات المتحدة تحذيرا من السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع 

نتيجة تراجع   %0.3في حين تراجعت أسهم شركات النفط  19-إصابات كوفيد
يابان أسعار النفط الخام وسط توقعات متزايدة بأن تفرج الواليات المتحدة وال

المصدر:جريدة .ميات من احتياطياتها من النفط الخام لخفض األسعار.والهند عن ك

 حابي

 مبيعات المنازل القائمة في أميركا تسجل زيادة غير متوقعة في أكتوبر  

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الواليات المتحدة على غير المتوقع في  
كل تحديا  المعروض ما زال يشأكتوبر، لكن ارتفاع األسعار وسط شح في 

  ألولئك الذين يشترون للمرة األولى، حسبما نشرت سي ان بي سي العربية.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أمس االثنين، إن مبيعات المساكن 

مليون وحدة الشهر   6.34إلى معدل سنوي قدره  %0.8القائمة ارتفعت 
تثمرين بالسوق، على  زيادة ملحوظة في المسمن ناحية أخرى، هناك  الماضي.

وشكل   األرجح مدفوعة باإليجارات المرتفعة لمنازل األسرة الفردية. 
في    %14في سبتمبر و    %13من مشترين أكتوبر، أعلى من    %17المستثمرون  

 :جريدة حابي.2020أكتوبر من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  35,813.80 0.6% ريكا أم

 S&P 500 4,690.70 0.2% أمريكا 

 NASDAQ 15,775.14 -0.5% أمريكا 

 FTSE 100 7,266.69 0.2% لندن

 DAX 15,937.00 -1.1% أمانيا

 Nikkei 225 29,302.66 -1.6% اليابان
 %0.2 1,793.96 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.6 82.80 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.6 79.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,257.00 0.76% السعودية
 DFMGI 3,161.00 0.54% دبي

 ADI 8,383.00 -0.30% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,207.74 0.43% الكويت 

 BSEX 1,786.07 0.02% البحرين
 GENERAL 11,805.00 0.08% طر ق

 MASI 13,307.00 -0.34% المغرب 
 TUN20 7,055.00 0.28% 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 

 0.8 0.7 غ.م. غ.م. %11.3 3.55 حيادي 3،785.19 3.19 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %89.2 23.63 شراء  6،785.38 12.49 شركة حديد عز 

 1.4 1.4 17.3 27.2 %0.4- 11.34 بيع 355.51 11.39 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.1 8.0 14.1 32.2 %48.1 2.77 شراء  2،074.10 1.87 ميديكالشركة سبيد 

 0.7 0.8 5.9 6.0 %42.5 12.03 شراء  5،613.51 8.44 النساجون الشرقيون
 1.1 1.3 5.8 8.5 %19.1 110.53 شراء  21،262.08 92.80 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.4 2.9 7.0 6.9 %28.3 24.64 شراء  24،228.01 19.20 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 5.8 7.1 %38.8 17.22 شراء  902.31 12.40 المالية والصناعية المصرية

 العام المالي ينتهي في يونيو* 
 

 المجانية توزيعات االسهم 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  عاديةر غي 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 

 ليومي %ا

التغير من 

أول العام  

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 52.20 -0.63 11.82- 2,976,597 156,178,512 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 12.40 -0.16 31.56- 3,246,603 39,973,972 25.99 12.03 7.60% فوري

 EAST 11.91 -0.75 9.08- 2,486,474 29,636,866 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.68 2.54 18.15 2,405,342 18,392,992 7.99 5.41 4.13% مصطفى طلعت 

 EKHO 1.42 -1.05 52.60 152,498 216,942 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 13.00 1.56 8.33 2,401,511 31,176,990 13.42 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.20 -0.93 7.25- 425,941 8,218,639 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.22 1.48 15.35- 659,206 5,408,114 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 92.80 0.98 57.82 31,179 2,865,953 106.00 48.21 2.68% موبكو

 ETEL 14.57 1.60 21.42 568,478 8,242,716 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.70 -2.08 1.29 51,000 241,392 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.40 0.00 5.96- 740,917 9,927,481 15.00 10.72 1.80% 

 CIEB 29.00 0.00 0.17- 20,306 589,429 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.41 0.59 32.34- 1,445,027 4,928,251 5.95 2.99 1.48% سينا فارماابن 

 AMOC 3.74 2.47 19.49 479,873 1,804,245 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.79 5.53 29.53 5,458,559 9,845,147 2.12 1.27 1.44% تعمير بالم هيلز لل

 MNHD 2.31 0.00 36.61- 2,410,778 5,603,670 3.96 2.16 1.36% والتعمير مدينة نصر لالسكان 

 ESRS 12.49 0.08 17.17 1,027,203 12,810,680 16.75 7.00 1.36% حديد عز

 ORWE 8.44 -0.12 24.12 259,268 2,189,423 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 6.70 1.06 27.41- 1,060,569 7,118,313 10.92 6.33 1.25% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

 HELI 4.19 2.44 31.09- 2,428,470 10,139,548 7.20 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 3.70 1.37 12.12 1,344,491 5,000,202 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

بروبرتيز للتنمية بايونيرز 

 العمرانية
PRDC 2.41 2.55 -- 994,770 2,398,465 3.80 2.22 0.87% 

 MTIE 5.77 -0.35 8.59- 965,283 5,555,640 10.40 5.71 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.16 1.14 19.51- 1,510,380 1,739,730 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.60 2.19 15.94 616,168 3,453,293 6.23 4.30 0.68% للتنمية مصر اوراسكوم 

 SPMD 1.87 0.92 14.65 3,653,523 6,786,060 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.51 3.72 263.77 137,164 345,560 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.20 0.46 42.11- 927,705 2,041,705 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.00 0.00 -- 1,672,336 1,693,558 1.84 0.95 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.29 0.47 9.19- 1,054,828 1,355,687 2.83 1.15 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.26 2.38 -- 3,852,954 978,275 0.43 0.24 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
د لق. 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 لـشر 
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 كة برا

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  ر علىالبحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميي
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

بحاث الذين يغطون  
أ
وراقهم المالية تم التعبير    الشركةيؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
)ا

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي التصال 

 قسم البحوث 

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


