
 

 

  

 
 
 

 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 4.68 % 0.69 11,352.60 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 11.70- % 2.01 1,973.77 50ا

ي جي اكس  
 
  % 2.91- % 2.51 2,082.70 70ا

ي جي اكس  
 
  % 1.23- % 2.28 3,059.58 100ا

 --  % 0.85 4,196.87 شر تميزؤم
 

 عناوين االخبار 

 OIH  – أوراسكوم لالستثمار القابضة  – سهم االحد 

سهم الشروق  ▪
 
 للطباعة البورصة تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة على ا

لى غرض نايل سات ▪ نشطة ا 
 
ضافة ا  البورصة تقر ا 

راب ديري  130البورصة تقرر قيد  ▪
 
سمال ا

 
سهم زيادة را

 
 مليون حق اك تتاب ل

س المال ديسمبر.. مساهمو "شيني" يناقشون استمرار ا 16 ▪
 
 لنشاط وزيادة را

رض تابعة بالشيخ زايد ▪
 
طلس لالستثمار تنفي تلقي عروض شراء قطعة ا

 
 ا

عمال المدنية%  100 ▪
 
سمال النصر لال

 
 نسبة اك تتاب زيادة را

مليار جنيه لصالح مؤسسة الرعاية السكنية  1.1ايجيتك للكابالت توقع ثالث عقود بقيمة  ▪
 بدولة الكويت

عمال: نجاح تجربة  ▪
 
 2021شرق العوينات موسم زراعة القطن قصير التيلة بقطاع ال

بنهاية العام المالي   %5.7و  %5.5النمو السنوي بين  وزيرة التخطيط: توقعات بارتفاع معدل   ▪
 الجاري 

سعار ▪
 
نتاج النفط لتهدئة ال  الوليات المتحدة تحث روسيا على زيادة ا 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 ي ارتفع سعرهام التاالسه 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 125 18 54 

  

 انواع المستثمرين  
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 OIH –أوراسكوم لالستثمار القابضة  –سهم االحد 

 

 من هي شركة اوراسكوم في سطور؟ 

ورأسكوم لالستثمار ألقابضة هي شركة عامة مدرجة في ألبور  
 
صة ألمصرية منذ يناير  أ

تعمل   قطاع تطوير الوجهات الحضرية والثقافية". تعمل ألشركة في قطاعين "2012
هرأمات ."ألشركة علي  تطوير مشروع ألصوت وأ

 
تصالت"  لضوء في منطقة أل قطاع ال 

نشطة ألتصالت  :لبنان :شركات في ثالث دول حول ألعالم 3يوجد للشركة 
 
وبالنسبة ل

ورأسكوم لالستثمار ألقابضة في لبنان، تمألخاصة بشركة 
 
سهم في  أ

 
تلك ألشركة غالبية أل

ورأسكوم تيلكوم لبنان ) 
 
لفا ألتي    (، وهي شركة مساهمة لبنانية،OTLشركة أ

 
وتدير شركة أ

ومجموعة  عمان : تعد إحدى شرك تي ألمحمول ألمملوك تين لوزأرة ألتصالت أللبنانية. 
ومزيست ألتي يقع مقرها في سلطنة عم 

 
ورأسكوم لالستثمار ألقابضة أ

 
  ان، وتمتلك شركة أ

غلبية بشركة )
 
ن شركة   %51( وألتي تبلغ TWAحصة أل

 
سهم. وتجدر أإلشارة إلى أ

 
من أل

سوشياتس ألخاصة ألمحدودة )"ترأن
 
(" تمتلك وتشغل نظام ألكابالت  TWAس وورلد أ

ألمباشر  ، وتوفر ألشركة خدمات ألنطاق ألوأسع TW1ألخاص بها، وألذي يطلق عليه 
سرعة لشركات ألتصالت، ومقدمي خدمات أإلنترنت،  "برودباند" وألتصال فائق أل 

سوشياتس ألخاصة ألمحدودة  شركة "ترأنس المملكة المتحدة : وكبرى ألشركات. 
 
وورلد أ

(TWA عام ")ورأستار ليمتد  2006
 
في  كوريا الشمالية : كمشروع مشترك مع شركة أ

ورأسكوم لال 2009
 
طلقت شركة أ

 
ول شركة  ستثمار ألقابضة شركة "كوريولينك"،أ

 
، وهي أ

تليفون محمول تقدم خدمات ألجيل ألثالث في كوريا ألشمالية، بالشرأكة مع شركة  
KPTC  سهم تبلغ  أ

 
ول مركز لخدمة ألعمالء وكانت  %75لمملوكة للدولة بحصة أ

 
ت أ

 
نشا

 
. وأ

ول شركة تعلن عن إطالق خدماتها في وسائل أإلعالم ألرئيسية في 
 
نحاء ألبالد  أ

 
جميع أ

ولى في ألعاصمة بيونغ يانغ. 
 
 بما في ذلك لوحة أإلعالنات أل

 القاء الضوء على األداء المالي والتشغيلي 
شهر  

 
وراسكوم لالستثمار القابضة،خالل التسعة ا

 
ظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ا

 
ا

ولى من 
 
ساس سنوي.   %157.5،ارتفاع خسائرها بنسبة 2021ال

 
 على ا

ولى من  46.07بلغت  خسائر حققت 
 
شهر أل

 
، 2021مليون جنيه، خالل ألتسعة أ

  2020مليون جنيه في ألفترة ألمقارنة من    17.89مقابل خسائر بلغت 
يرادات وأرتفعت   مليون جنيه، مقابل إيرأدأت  613.48ألشركة خالل ألفترة إلى  ا 

   %24.4تفاع نسبة أر مليون جنيه في ألفترة ألمقارنة من ألعام ألماضي ب 493.3بلغت 

 وتكنولوجيا اتصالت القطاع / الصناعة 

 OIH كود ألسهم 

 0.26 سعر ألسهم 

 5,245.7 بالمليون -عدد ألسهم 

س ألمال   577.0 بالمليون جنيه   –رأ 

س ألمال ألسوقي   1,185.5 بالمليون   –رأ 

 % 45.0 ألتدأول ألحر 

 % 70.2 تغير ألسعر منذ سنة 

 % 55.20 ذ بدأية ألسنة تغير ألسعر من

 غ.م. مضاعف ألربحية 

 1.05 مضاعف ألقيمة ألدفترية 

 شهر ارباح فعلية  12النسب محسوبة آلخر 

 EGX 30 rebasedمقابل  OIHسهم 
 

 

 هيكل مساهمي الشركة 
 

 

 التغير السنوي 9M2021 9M2020 2020 2019 2018 البند

 % 24.4 493.33 613.48 730.49 1,168.97 1,326.69 المبيعات

 % 50.4 226.13 340.20 355.16 710.23 765.49 مجمل الربح

 % 157.5 17.89- 46.07- 60.81- 417.77- 42.07- صافي الربح

 نقطة موئية   0.5- % 3.6- % 7.5- % 8.3- % 35.7- % 3.2- هامش صافي الربح
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 أخبارالشركات المقيدة 

 البورصة تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة على أسهم الشروق للطباعة

( على  OPRقالت البورصة المصرية، إنه تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة ) 
نوفمبر    25بداية من جلسة تداول    لحديثة للطباعة والتغليف،أسهم شركة الشروق ا

لتسجيل أوامر البيع والشراء   2021نوفمبر  1وحتى نهاية جلسة تداول  2021
وأوضحت البورصة، أنه على جميع شركات   جنيه سهم.  74.50وذلك بسعر 

السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة  
(OPR على )  أن ت ( كون جميع األوامر مفتوحة المدةOPEN وكذلك )  بالنسبة

ألوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديالت على  
وأشارت،   أكواد العمالء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة. 

متابعة األوامر    إلى أنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خالل شاشات 
على أن تقوم الشركات بإجراء   2021يسمبر د 1بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 

أي تعديالت في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديالت  
وذكرت البورصة، أنه على جميع  على بيانات األوامر بعد نهاية هذا الموعد. 

زام بكافة قواعد القيد واإلفصاح المعمول بها  شركات السمسرة والمتعاملين االلت 
بورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق  في ال

يشار إلى أن الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، سجلت صافي    ضمان التسويات. 
 140.73مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل    156.25ربح بلغ  
ارتفع صافي مبيعات  و جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.  مليون

 1.21مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل    1.47الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل  
 مباشرمليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 البورصة تقر إضافة أنشطة إلى غرض نايل سات 

تعديل غرض   ية بالبورصة المصرية، على قيدوافقت لجنة قيد األوراق المال
من ( 3الشركة المصرية لألقمار الصناعية نايل سات في ضوء تعديل المادة )

وقالت البورصة في بيان اليوم، إن ذلك بإضافة نشاط   النظام األساسي للشركة.
المتكاملة في مجال مواصفات األقمار  تقديم الخدمات واالستشارات والحلول 

متعلقة بها وإقامة القنوات  الوتشغيلها والمحطات األرضية واألعمال  الصناعية
وأضافت: "مع التنبيه على الشركة   الفضائية التليفزيونية إلى غرض الشركة.
(   26( من قواعد القيد و المادة )  26بمراعاة االلتزام مستقبالً بأحكام المادة ) 

ركة المصرية لألقمار  ت لشوحقق  من االجراءات التنفيذية لها وتعديالتهم".
مليون دوالر خالل الفترة من يناير  20.3سات(، أرباحاً بلغت الصناعية )نايل 

مليون دوالر بالفترة   26.07حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
وتراجعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل   .2020المقارنة من 

مليون دوالر خالل نفس   93.89مبر، مقابل مليون دوالر بنهاية سبت  86.66
 المصدر مباشر  .لفترة من العام الماضي.ا

 مليون حق اكتتاب ألسهم زيادة رأسمال أراب ديري  130البورصة تقرر قيد 

مليون حق  130قررت لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد عدد 
 -نتجات االلبان "آراب ديري" اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة العربية لم

مليون جنيه مصري بزيادة قدرها   290مليون جنيه مصري إلى  160باندا، من 
وقالت البورصة في بيان اليوم، إن الزيادة موزعة على  مليون جنيه مصري. 130
مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة االسمية جنيه مصري للسهم الواحد، ومع  130عدد 

صالً عن السهم األصلي )بالسوق االكتتاب في أسهم الزيادة منفالسماح بتداول حق 
وأوضحت أن ذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية الالزمة   الرئيسي(.

للقيد وعلى األخص دعوة قدامى المساهمين لالكتتاب في أسهم الزيادة المعتمدة من  
، وكذا صدور موافقة  2021فمبر  نو  14الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ  

شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزي على قيد حقوق االكتتاب بنظام اإليداع  

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  17.17   6.96  للدواجنعيلية االسما

  11.24   16.72  الرواد 

  10.57   1.60  العربية للمحابس 
  10.25   3.98  المصرية للدواجن 

  8.81   4.57  مصر الجديدة لالسكان

 

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

 -17.55   5.12  اسمنت سيناء

 -9.14   0.75  اليونيفرس

 -4.08   7.29  روبكس

 -2.09   21.50  جالكسو سميثكالين

 -1.35   11.00  بى بى اى القابضة لالستثمارات المالية 

 

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

  14.01   94,535,464  هيرمس 

  51.51   89,570,672  البنك التجاري الدولي

  12.30   43,066,268  فوري

  8.15   42,395,552  طلعت مصطفى 

  13.39   32,072,844  زهراء المعادي

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.23   44,493,310  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.26   36,928,873  أطلس 

  0.41   34,959,956  ليفت سالب مصر

  0.75   32,064,150  يونيفرسال

  0.21   27,922,594  اوراسكوم المالية القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول

 

 

 

 

182.7

155.2

124.4

90.0

77.5

0 100 200

العقارات

وكباستثناء البن-خدمات مالية 

أغذية و مشروبات وتبغ

بنوك

سياحة و ترفيه
بالمليون جنيه

Millions



 

 

 

ونوهت البورصة، بأن الحق في االكتتاب )في    .2021نوفمبر    23المركزي بتاريخ  
من األسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامي المساهمين في  %81.25حدود نسبة 
ري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم  لشركة قبل الزيادة( يكون لمشت رأس مال ا

، وأنه سيتم تداوله خالل الفترة من يوم األحد 2021نوفمبر  30الثالثاء الموافق 
)تاريخ فتح باب االكتتاب( تنتهي في يوم الخميس الموافق   2021ديسمبر    5الموافق  

ووافقت البورصة  ثالثة أيام(.)قبل تاريخ غلق باب االكتتاب ب  2021ديسمبر  30
  130على إدراج حقوق االكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 

مليون حق على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم االربعاء الموافق  
)تاريخ ـول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في االكتتاب(  2021ديسمبر  1

مال السوقي، أو فور تحقق ان السعر السوقي عدم التأثير سلباً على راس البهدف 
وقالت، إنه يتم إتاحة  للسهم أكبر من سعر االكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.

حقوق االكتتاب المشار إليها للتداول اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم األحد الموافق  
سعر االكتتاب على    ن السعر السوقي للسهم اكبر منأو فور تحقق أ  2021ديسمبر    5

أن يتم إيقاف التداول على حقوق االكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 
)نهاية فترة تداول الحق( و ال يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات   2021ديسمبر    30

التأثير سلباً على البورصة إال في ذات يوم إدراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم 
وقرر البورصة إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على   السوقي.رأس المال  

االلتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خالل ثالثة أشهر من تاريخ غلق باب االكتتاب 
المصدر   .من اإلجراءات التنفيذية  26( من قواعد القيد؛ المادة رقم  26طبقاً لنص المادة )

 اشرمب

 " يناقشون استمرار النشاط وزيادة رأس المال ديسمبر.. مساهمو "شيني  16

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إن الجمعية العامة العادية  
ديسمبر المقبل، النظر في استمرارية الشركة وزيادة رأس المال    16ستناقش يوم  

وأضافت   شركة الرئيسي المصرح به والمصدر والمدفوع وتغيير عنوان مقر ال
ي بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الجمعية العامة العادية ستناقش في  الشركة ف

 .2021يونيو  30اليوم ذاته، اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 
-2020وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني خالل العام المالي 

مليون جنيه    54.3جنيه مقابل خسائر بلغت  مليون    62.33، خسائر بلغت  2021
مليون جنيه   217.8وحققت الشركة إيرادات بلغت  في العام المالي المقارن. 

مليون جنيه في العام المالي   267.48خالل العام الماضي مقابل إيرادات بقيمة 
 المصدر مباشر. المقارن

 زايد  أطلس لالستثمار تنفي تلقي عروض شراء قطعة أرض تابعة بالشيخ

الستثمار والصناعات الغذائية، إنها لم تتلَق عروض شراء  قالت شركة أطلس ل
فدان بالشيخ زايد بعد دخولهم حيز البناء في المدينة بسعر   12.5لقطعة أرض 

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس، رداً على استفسارات   مليون جنيه.  430
ر  غذائية خالل التسعة أشهوحقق شركة أطلس لالستثمار والصناعات ال  البورصة.
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى   2.69، خسائر بلغت 2021األولى من 

ألف جنيه بالفترة المقارنة من   172.59سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 
 المصدر مباشر.2020

 

 

 

 

 % نسبة اكتتاب زيادة رأسمال النصر لألعمال المدنية   100

م زيادة  اكتتاب أسه قالت شركة النصر لألعمال المدنية، إن نسبة التغطية في 
وأضافت الشركة    من إجمالي االكتتاب.   %100س المال المصدر وصلت إلى  رأ

في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنه تم االكتتاب في المرحلة الثانية من  
نوفمبر الجاري،   23، وتم اإلقفال 2021نوفمبر  21االكتتاب والتي بدأت في 

ألف   370.29سهم قيمة ألف  74.06المطروحة لعدد وتمت تغطية الكمية 
من األسهم المطروحة، حيث إن    %100وأوضحت أن بذلك تصبح النسبة    .جنيه

  مليون جنيه.  26.79مليون سهم بقيمة  5.34عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 
وحققت شركة النصر لألعمال المدنية، عن الربع األول من العام الحالي، خسارة  

الماضي، مقابل    حتى نهاية مارس  2021ناير  مليون جنيه منذ بداية ي   2.54بلغ  
وتراجعت   مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام السابق له.  4.04

 46.65إيرادات الشركة خالل الثالثة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 
وفي   .2020مليون جنيه خالل  56.64مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 

، على نشر تقرير اإلفصاح بغرض  العامة للرقابة المالية  أغسطس، وافقت الهيئة
السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر لألعمال  

 25.62مليون جنيه بزيادة قدرها  98.82مليون جنيه إلى  73.2المدنية من 
  المصدر:جريدة حابي مليون جنيه.

ة  مليار جنيه لصالح مؤسس 1.1ت توقع ثالث عقود بقيمة ايجيتك للكابال
 الرعاية السكنية بدولة الكويت 

وقعت شركة ايجيتك للكابالت ) إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي  
إليكتريك( ثالث عقود لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت،  

ركة  وأفادت الش  مليار جنيه.  1.065مايعادل    –مليون دينار كويتي    20.4بقيمة  
ن للبورصة اليوم، أن المشروع سيسهم في توفير التيار الكهربائي لمدينة  في بيا

المطالع السكنية أحد المشاريع المهمة التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية  
السكنية حاليا للتطوير والتحديث ولخلق مصادر بديلة للدخل الوطني في دولة  

شركة ايجيتك للكابالت التصميم وبحسب البيان، يشمل نطاق أعمال  كويت.ال
وأوضحت أن المشروع بنظام تسليم   التوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع.و

ك ف على أن يتم التشغيل خالل   132المفتاح، ويشمل أعمال الكابالت جهد 
 المصدر جريدة حابي شهرا من تاريخ بدء األعمال.  18



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

بة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات موسم  قطاع األعمال: نجاح تجر 
2021 

أعلنت وزارة قطاع األعمال العام، عن نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة  
بالتعاون مع جهاز   2021فدان( للعام الحالي  218.7بمنطقة شرق العوينات )

وقد بلغ   ح األراضي.الوطنية ووزارة الزراعة واستصال مشروعات الخدمة
قنطار في العام   5.7قنطار زهر مقارنة بـ 9.85متوسط اإلنتاجية للفدان الواحد 

، ويرجع ذلك إلى الدروس المستفادة من التجربة في عامها األول،  2020الماضي  
 صحراوية  والخبرات المتراكمة عن زراعة األقطان قصيرة التيلة آلياً في أراض  

ن القرار باالستمرار في نفس موقع الزراعة لعامي  وكا ألول مرة في مصر.
وباستخدام نفس البذور لبناء المعرفة المطلوبة للوصول الى   2021و 2020

جدير بالذكر أن الطلب المحلي والعالمي على المالبس المصنعة   أفضل النتائج.
مالي األقطان المزروعة مقارنة  ( من إج%97:98من األقطان قصيرة التيلة يمثل )

وتقوم مصر باستيراد المالبس الجاهزة والغزول    ( لألقطان طويلة التيلة.%2:3ـ)ب 
السميكة واألقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع  
في زراعة األقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ 

كيد على أن تكون الزراعة في مناطق  كما تم التأ مليار دوالر سنويا.  2قيمتها 
بعيدة عن الوادي والدلتا، ضماناً لعدم الخلط مع األقطان المصرية طويلة التيلة،  
وعليه كان اختيار مزرعة الشركة الوطنية الستصالح وزراعة األراضي  

ر الوفر المحقق  تجدر اإلشارة إلى أن مقدا الصحراوية بمنطقة شرق العوينات.
قطان حوالي ألف جنيه مصري في القنطار الشعر أو ما يمثل  من زراعة تلك األ

 2330من تكلفة استيراد القطن اليوناني الذي وصل سعره هذا الموسم إلى    43%
جنيها للقنطار، مما يمثل ضغًطا على العملة المحلية، وجعل الصناعة الوطنية  

ة قطاع  وتوكد وزار توافر األقطان فيها. عرضة لتقلبات األسواق العالمية و
األعمال العام، حرصها الكامل على استمرار التوسع في زراعة األقطان طويلة  
التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات  
للحفاظ على نظافة القطن المصري وتحسين جودته وربطه باألسعار العالمية، 

ألقطان إلى جانب تطوير المحالج  تم تطبيق منظومة جديدة لتجارة احيث 
بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة إلعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة  

 حابيجريدة المصدر:للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

 

  % 5.7و  %5.5وزيرة التخطيط: توقعات بارتفاع معدل النمو السنوي بين 
 بنهاية العام المالي الجاري 

أن االقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات    ورة هالة السعيدالدكت   تؤكد
وأوضحت أن المؤشرات المبدئية توضح أن االقتصاد   فيروس كورونا.

خالل الربع األول من العام المالي الجاري،    %9.8المصري حقق معدل نمو بلغ  
معدل  على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة ب وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي 

، ما يؤكد تحسن  2020/2021خالل الربع األول من العام المالي  %0.7نمو 
وأضافت السعيد أنه   أداء االقتصاد، واالتجاه نحو التعافي من جائحة “كورونا”. 

 %5.7و %5.5من المتوقع تواُصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 
حققة في معدالت النمو بالربع  عام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُ بنهاية ال

األول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف األنشطة االقتصادية نجحت في  
وتابعت السعيد أن قطاع المطاعم    تحقيق معدالت نمو موجبة خالل الربع األول. 

ا يعكس التعافي  بم %181.8والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 
قناة السويس حققت معدل   د تداعيات جائحة “كورونا”. الملحوظ لهذا القطاع بع

 %20كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ  خالل الربع األول %20نمو بلغ 
، بتعاف ملموس مقارنة بالربع  2021/2022خالل الربع األول من العام المالي  

لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن   المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك
لحمولة، كما حافظ قطاع االتصاالت على معدالت نمو مرتفعة حيث حقق  وا

نتيجة لزيادة مستخدمي اإلنترنت فائق السرعة، والمشتركين   %16.3معدل نمو  
في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة لالستثمار في البنية  

عات التحويلية حقق  وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاع الصنا  ة.التحتية الرقمي 
خالل العقدين الماضيين، بعد انكماشه    %15.2أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو  

خالل الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في   %12.7بنحو 
  أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والمالبس. 

مقارنة بـ   %10.5معدل نمو بلغ نوهت إلى أن قطاع التشييد والبناء حقق و
؛ وذلك نظرا لزيادة  2020/2021في الربع المناظر من العام المالي  2.6%

قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة االنتاج 
  نشطة االقتصادية. في قطاع التشييد وزيادة االستثمارات الموجهة إلى األ

همات األنشطة االقتصادية المختلفة في الناتج المحلي  واستعرضت السعيد مسا
اإلجمالي خالل الربع األول للعام المالي الجاري، موضحة أن القطاعات األكثر  
إسهاما هي قطاعات : الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، واألنشطة  

ي إلى  عدل مشاركة األفراد في النشاط االقتصادوأشارت إلى ارتفاع م  العقارية. 
% في الربع المماثل من العام    41.1% خالل الربع األول مقارنًة بنحو    43.7

ارتفاع معدل   السابق، نتيجة الرتفاع معدل المشاركة لكل من اإلناث والذكور. 
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع    %  8.0التضخم خالل سبتمبر الماضي إلى  

عدل التضخم خالل سبتمبر لي والنقدي، أشارت السعيد إلى ارتفاع مالما
% على أساس   1.6% على أساس سنوي، فيما بلغ  8.0الماضي، ليصل إلى 

أضافت    شهري، نتيجة ارتفاع األسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن.
إلى  ، حتى وصل 2019أن  سعر الصرف شهد انخفاًضا مستمرا منذ سبتمبر 

واستمرت احتياطات النقد األجنبي في   جنيه/دوالر في سبتمبر الماضي، 15.7
مليار دوالر في   40،8االرتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 

نمو احتياطات النقد األجنبي للشهر السادس عشر على   . 2021شهر سبتمبر 
  جريدة حابي  المصدرر. مليار دوال 40.8التوالي إلى 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 حدة تحث روسيا على زيادة إنتاج النفط لتهدئة األسعار الواليات المت

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الخميس،  
إن الواليات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض  

متحدة ستطلق  وقال البيت األبيض يوم الثالثاء إن الواليات ال العالمية. األسعار 
مليون برميل من الخام من االحتياطي البترولي االستراتيجي األمريكي  50

للمساعدة في خفض أسعار النفط، والتي سيبدأ طرحها في السوق بين منتصف  
الثاء، من جديد  واّتهم الرئيس األمريكي جو بايدن، يوم الث  ديسمبر وأواخره.

المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار  شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزًءا من  
الوقود، فيما تستخدم إدارته كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك محزونها  

وقال بايدن إن “أسعار الوقود في سوق الجملة   االحتياطي، لخفض األسعار.
ية، لكن السعر في محطات الوقود  خالل السنوات الماض %10انخفضت بنحو 

أضاف الرئيس األمريكي: ” تدفع مجموعات التزويد و لم يتحرك فلًسا واحًدا”. 
بالوقود أقّل وتربح أكثر بكثير” مّتهًما الشركات بـ”كسب الفرق” بين سعَري  

 المصدر جريدة حابي الجملة والتجزئة. واعتبر أن ذلك “غير مقبول”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 )%(التغير  القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,899.34 -2.5% أمريكا 

 S&P 500 4,594.62 -2.3% أمريكا 

 NASDAQ 15,491.66 -2.2% أمريكا 

 FTSE 100 7,044.03 -3.6% لندن

 DAX 15,257.04 -4.2% أمانيا

 Nikkei 225 28,751.62 -2.5% اليابان
 %0.2 1,792.69 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %11.4- 72.89 برميل ال خام برنت )دوالر(
 %12.7- 68.15 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,299.00 -0.62% السعودية
 DFMGI 3,170.00 0.43% دبي

 ADI 8,454.00 0.66% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,153.27 0.18% الكويت 

 BSEX 1,779.23 -0.72% البحرين
 GENERAL 11,791.00 0.01% قطر 

 MASI 13,341.00 0.26% المغرب 
 TUN20 7,073.00 0.12% 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. %8.6 3.55 حيادي 3،880.11 3.27 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 3.0 غ.م. %82.3 23.63 شراء  7،040.71 12.96 شركة حديد عز 

 1.3 1.4 16.9 26.7 %1.6 11.34 بيع 348.33 11.16 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.1 7.9 13.9 31.7 %50.5 2.77 شراء  2،041.93 1.84 سبيد ميديكالشركة 

 0.8 0.8 5.9 6.0 %41.7 12.03 شراء  5،646.76 8.49 النساجون الشرقيون
 1.1 1.3 5.9 8.6 %18.8 110.53 شراء  21،307.90 93.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.4 2.9 7.0 6.9 %28.6 24.64 شراء  24،177.54 19.16 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 5.7 7.0 %41.1 17.22 شراء  887.75 12.20 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 
 30/11/2021  25/5/2021 جنيه 0.15القسط الثالث  زهراء المعادي

 1/12/2021 28/11/2021 جنيه للسهم 12 مطاحن شرق الدلتا

 1/12/2021 28/11/2021 جنيه للسهم 3.25 مطاحن مصر الوسطى 

 1/12/2021 28/11/2021 جنيه للسهم القسط األول 1 الشرقية ايسترن كومباني

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة  اليوم
 بقمر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية الثانية محافظة االسماعيلية غير عادية ابن سينا فارما 25/11/2021

 بقمر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادس من اكتوبر  عادية راميدا  25/11/2021

 القصر العيني –بمقر الجمعية المصرية للدرسات التعاونية  عادية الحديد و الصلب المصرية  30/11/2021

 اتون هيليوبلسشير  –د الوهاب البشري  ش عب1146بمقر مدرسة فيوتشرزتك رقم  عادية القاهرة للخدمات التعليمية  2/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ( 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 51.51 -0.69 12.99- 1,741,184 89,570,672 54.15 36.52 36.11% التجاري الدوليالبنك 

 FWRY 12.30 1.74 32.11- 3,486,562 43,066,268 25.99 12.03 7.60% فوري

 EAST 11.95 0.25 8.78- 1,909,474 22,977,410 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 8.15 6.40 25.38 5,310,086 42,395,552 8.35 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.40 0.00 50.44 67,453 93,842 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 14.01 1.01 16.75 6,768,107 94,535,464 14.19 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.16 -0.31 7.44- 392,259 7,549,547 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.56 2.39 11.84- 1,726,481 14,671,567 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 93.00 0.02 58.16 33,846 3,164,410 106.00 50.00 2.68% موبكو

 ETEL 14.60 0.69 21.67 1,459,499 21,525,324 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.80 0.00 3.45 285,586 1,364,375 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.89 2.43 2.53- 461,071 6,421,033 15.00 10.72 1.80% 

 CIEB 29.00 1.29 0.17- 602,753 17,480,590 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.51 1.45 30.36- 4,028,554 14,092,676 5.80 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.70 0.00 18.21 529,738 1,966,701 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.83 2.70 31.77 1,192,857 2,173,107 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.39 3.91 34.42- 8,136,207 19,538,120 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 12.96 3.93 21.58 2,037,401 25,831,466 16.75 7.26 1.36% حديد عز

 ORWE 8.49 0.35 24.85 442,834 3,770,806 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 6.80 1.80 26.33- 1,051,111 7,120,630 10.92 6.33 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.57 8.81 24.84- 6,591,531 29,320,780 7.12 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 3.90 1.30 18.18 704,697 2,746,064 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.43 2.10 -- 607,566 1,475,811 3.80 2.22 0.87% 

 MTIE 5.87 1.03 7.00- 4,266,786 25,327,558 10.40 5.71 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.16 0.96 19.16- 3,045,280 3,552,671 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.80 3.02 20.08 363,586 2,108,762 6.23 4.30 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.84 -1.34 12.88 14,608,987 26,929,956 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.59 3.19 275.36 99,108 253,626 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.23 5.69 41.32- 5,070,768 11,276,230 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.05 2.14 -- 1,658,570 1,741,648 1.84 0.95 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.32 4.10 6.64- 2,174,597 2,837,728 2.83 1.15 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.26 2.72 -- 2,073,707 547,274 0.43 0.24 0.12% 



 

 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

ورأق ألمالية ألمذكورةب توصية ذأ ألتقريرللجمهور. ل ُيقصد بهأ ألتقرير إلى ألمعلومات ألمتاحة يستند هذ
 
و بيع أل

 
و بيع ، كما ل يعتبر عرض شرأء أ

 
لقد . فيه شرأء أ

نها موثوق ف
 
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أ

 
رأء ألوأردة في هذأ ألتقرير من قبل إدأرة أ

آ
بريميير . ل تتحمل شركة  هايها في وقت نشر تم إعدأد ألمعلومات وأل

 
آ
و محتوياته. يحق ل شركة بريميير تغيير أل

 
ضرأر ألناتجة عن أستخدأم هذأ ألمنشور أ

 
و أل

 
و مسؤولية عن ألخسائر أ

 
ية مسؤولية قانونية أ

 
رأء ألوأردة في هذأ ألتقرير أ

 دون إشعار مسبق. 

و ألمتلقي لهذأ ألتقرير ق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إيحتوي هذأ ألتقرير ألبحثي )بما في ذلك جميع ألمالح
 
لى ألمستقبلين ألمقصودين ، إذأ لم يكن ألقارئ أ

شكا 
 
ي شكل من أل

 
ي جزء با

 
ل. إن ألستخدأم ألبحثي هو ألمتلقي ألمقصود ، يرجى إخطار بريميير على ألفور ، ويجب مسح هذأ ألتقرير ألبحثي دون ألحتفاظ با

و تو غير ألمصرح به ل
 
و نشره أ

 
ي شخص بخالف ألمتلقي ألمقصود محظور تماًما. هذأ ألتقرير ألبحثي أ

 
و إعادة إنتاجه من قبل أ

 
 زيعه أ

ورأق
 
و ألشركات( وأ

 
ن وجهات نظرهم حول ألشركة )أ

 
و ألشركات( ألمذكورة في هذأ ألتقرير أ

 
بحاث ألذين يغطون ألشركة )أ

 
هم ألمالية تم ألتعبير  يؤكد محلل/محللو أل

 دقة. عنها ب

 

 

 مسؤولي التصال 

 البحوث قسم 
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