
 

 

  

 
 
 

 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 3.38 % 0.58- 11,212.30 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 11.65- % 1.41 1,974.96 50ا

ي جي اكس  
 
  % 2.05- % 2.09 2,101.18 70ا

ي جي اكس  
 
  % 1.13- % 1.41 3,062.73 100ا

 --  % 0.21 4,196.87 مؤشر تميز
 

 عناوين االخبار 

هلي لالستثمار تتضاعف   ▪
 
رباح ال

 
شهر  9مرات في  8ا

 
 ا

يرادات من تحاليل كورونا لمسافري السعودية   2.8تستهدف "سبيد"  ▪ مليار جنيه ا 
 وليبيا

 جنيه 23.42المستشار المالي المستقل يحدد القيمة العادلة لسهم سوديك عند  ▪

وراسكوم المالية القابضة بنهاية سبتمبر  54.58 ▪
 
رباح ا

 
 2021مليون جنيه ا

ك توبرمليون جنيه مبيعات الحديد والصلب  9.5 ▪
 
 للمناجم خالل ا

 ديسمبر.. مساهمو كيما يناقشون اعتماد القوائم المالية السنوية 22 ▪

 وزير المالية: تعديل بعض فائت التعريفة الجمركية تشجيعا للصناعة الوطنية ▪

وميكرون ▪
 
من في ظل المخاوف من متحور ا

آ
 الذهب يرتفع مع اتجاه المستثمرين للمالذ ال

 

 ن )مليون جنيه( صافي تعامالت المستثمري 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 98 48 54 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  9مرات في   8أرباح األهلي لالستثمار تتضاعف  

لشركة األهلي للتنمية واالستثمار، خالل التسعة  أظهرت القوائم المالية المجمعة 
  على أساس سنوي.  808، ارتفاع أرباحها بنسبة 2021أشهر األولى من عام 

مليون   10.5وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم إن صافي الربح سجل  
مليون جنيه   1.15جنيه من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بأرباح بقيمة 

  ، مع األخذ في االعتبار حقوق االقلية. 2020الفترة المقارنة في عام  خالل نفس 
 57.01مليون جنيه في الفترة، مقابل  44.27وتراجعت يإيرادات الشركة إلى 

وعلي مستوى األعمال المستقلة حققت    .2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  
ى سبتمبر الماضي،  ألف جنيه حت   379.627الشركة خالل نفس الفترة ربح بقيمة  

مليون جنيه ألف جنيه خالل الفترة ذاتها من العام  6.2مقابل صافي خسارة بلغ 
مليون جنيه من يناير   10.36وكانت األهلي حققت صافي الربح سجل    الماضي.

مليون جنيه خالل نفس الفترة   4.75مقارنة بأرباح بقيمة حتى يونيو الماضي، 
وتراجعت يإيرادات    في االعتبار حقوق االقلية.   ، مع األخذ2020المقارنة في عام  

  44.2، مقابل 2021مليون جنيه في النصف األول من  31.32الشركة إلى 
 مباشرالمصدر.2020مليون جنيه في النصف األول من 

مليار جنيه إيرادات من تحاليل كورونا لمسافري   2.8"سبيد" تستهدف 
 السعودية وليبيا 

مليار جنيه خالل العام المقبل   2.8ميديكال إيرادات بقيمة تستهدف شركة سبيد 
نتيجة خدمات طبية تقدمها للعمالة المتوقع سفرها إلعمار ليبيا، إضافة إلى  
القادمين والمسافرين إلى المملكة العربية السعودية بشكل عام وتأدية مناسك 

ها تستهدف  وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم االثنين، إن   العمرة بشكل خاص.
التوسع خالل الفترة الحالية في تقديم خدمات مسحات فيروس كورونا والتحاليل  

وأوضحت سبيد   الطبية لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
مليون جنيه إيرادات من مسحات فيروس   400ميديكال، أنها تستهدف نحو 

ستلتزم بها العمالة المسافرة  مليون جنيه لتحاليل الدم، والتي  900كورونا ونحو 
وأكدت الشركة، أنها أبرمت    من مصر إلى ليبيا، وذلك وفق عقود وقعتها الشركة.

عقوداً تمنحها امتيازاً لتقديم خدمات مسحات كورونا للمسافرين والقادمين من 
المملكة العربية، السيما الراغبين في تأدية مناسك العمرة، خاصة بعد أن أعلنت  

يوماً، بشرط   14سماح للقادمين إليها بالدخول مباشرة دون مدة حجر المملكة ال
ونوهت سبيد ميديكال، بأنها تقدم خدماتها في    تقديم إفادة بسلبية مسحات كورونا. 

فرع معامل تحاليل، وتمتلك أيضاً مجمعين من العيادات    134محافظة بنحو  23
استشارياً في تلك   140تخصصاً طبياً، يقدمها نحو  27الطبية التي تضم نحو 

التخصصات، وهي بصدد افتتاح الفرع الثالث من فروع العيادات الطبية المتكاملة  
وكشفت الشركة، أنها بصدد افتتاح المرحلة األولى من المستشفى   خالل أسابيع.

اإلسماعيلية الصحراوي خالل أسابيع بتكلفة  العام التي أسستها على طريق مصر  
مليون جنيه للمرحلة األولى،   200ليون جنيه، ونحو م 408إجمالية  استثماري

وأشارت   موزعة ما بين تمويل ذاتي للشركة، وتمويالت بنكية، وتأجير تمويلي.
 65سريراً، منها  140الشركة، إلى أن السعة اإلجمالية للمستشفى تبلغ نحو 

 المصدر مباشرسريراً بالمرحلة الثانية. 75سريراً بالمرحلة األولى، و

 جنيه  23.42المستشار المالي المستقل يحدد القيمة العادلة لسهم سوديك عند 

حدد المستشار المالي المستقل القيمة العادلة لسهم شركة  السادس من اكتوبر للتنميه 
وأكد مجلس إدارة الشركة في بيان  جنيه للسهم. 23.42واالستثمار )سوديك( عند 

م في الثالثة أشهر السابقة على تقديم لبورصة مصر اليوم، أن متوسط سعر السه
وقال المجلس   جنيه.  15.6عرض االستحواذ المبدئي المقدم في مارس الماضي يبلغ  

إنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء المجلس تتعلق بأسلوب واألسس والضوابط 

 سهم من حيث االرتفاع في السعرأ 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  19.95   0.48  العربية ادارة االصول

  11.52   0.74  اليكو 

  9.51   1.37  المنصورة للدواجن
  8.68   26.04  مصر بنى سويف لالسمنت 

  8.10   1.41  جنوب الوادى لالسمنت 

 

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

 -32.30   10.00  السويس لالسمنت 

 -16.27   27.63  مطاحن مصر الوسطي 

 -15.42   0.50  أصول للوساطة 

 -10.33   56.52  العامة للصوامع والتخزين

 -10.08   10.70  ايسترن كومباني

 

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

  50.90   106,006,944  البنك التجاري الدولي
  10.70   48,588,192  ايسترن كومباني

  13.80   40,483,676  القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية 
  12.10   36,461,148  فوري

  13.83   33,180,242  زهراء المعادي

 

 كمية التداولأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.48   39,527,094  العربية ادارة االصول

  0.41   37,457,443  ليفت سالب مصر
  0.35   23,298,828  العربية لالستثمارات 
  1.37   20,235,113  المنصورة للدواجن

  1.52   18,697,950  المجموعة المصرية العقارية 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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واإلفتراضات التي إستندا إليها التقييم للوصول لهذه القيمة فيرى المجلس أنه في  
المعلومات المتوفرة عن مقدم العرض ونظراً للظروف االقتصادية العالمية ضوء 

الحالية وجائحة كورونا ، ومن ثم بين للمجلس أن هناك جدوى من وجود شريك  
وكيان اقتصادي قوي متمثل في مقدم العرض مما له أثر إيجابي على الشركة 

ببيع األسهم هو في المقام  وأكد المجلس أن القرار االستثماري الخاص    والعاملين بها.
ووافق المجلس على نشر ملخص   األول قرار يخض مساهم الشركة " المستثمر".

رأس مجلس اإلدارة ونتيجة التقييم المعد بمعرفة المستشار المالي عمال بنص المادة  
وفي األسبوع الماضي قالت   من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. 338

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

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

وذكرت البورصة أن   .2021ديسمبر    7حتى نهاية جلسة تداول    2021نوفمبر    24
جنيهاً للسهم، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية  20سعر عرض الشراء يبلغ 

ووافقت الهيئة العامة للرقابة   خالل الخمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.
لى عرض الشراء اإلجباري المقدم من تحالف مكون من المالية، األسبوع الماضي ع

شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز أر إس سي ليميتد وشركة جاما فورج  
من أسهم رأسمال شركة   %90مليون سهم، بنسبة  320.57ليميتد لشراء حتى عدد 

ابة المالية، وتلقت الهيئة العامة للرق  السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك".
في سبتمبر الماضي مشروع عرض الشراء اإلجباري المقدم من تحالف مكون من 
شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليميتد وشركة جاما فورج  

من أسهم رأسمال شركة   %90مليون سهم بنسبة  320.57ليمتد لشراء حتى عدد 
ات السمسرة والمتعاملين االلتزام بكافة  وقالت البورصة، إنه على جميع شرك  سوديك.

قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية 
 وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، وكافة الشروط التي وردت باإلعالن.

 2021مليون جنيه أرباح أوراسكوم المالية القابضة بنهاية سبتمبر   54.58

م المالية المجمعة لشركة أوراسكوم المالية القابضة خالل الفترة  أظهرت القوائ 
 54.58، تحقيق أرباح بلغت 2021سبتمبر  30المالية من تأسيس الشركة إلى 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت   مليون جنيه. 
يونيو   30التأسيس إلى  مليون جنيه خالل الفترة من بداية    268.9إيرادات بقيمة  

مليون جنيه أرباحاً خالل الثالثة أشهر المنتهية  17.92وحققت الشركة  .2021
ونشأت   مليون جنيه. 107.63، بينما حققت إيرادات بلغت 2021في سبتمبر 

شركة أوراسكوم المالية القابضة نتيجة االنقسام عن شركة أوراسكوم لالستثمار 
 49.49المستقلة حققت الشركة أرباحاً بلغت  وعلى مستوى األعمال  القابضة. 

وكانت أوراسكوم  حققت   .2021مليون جنيه خالل الفترة المالية نهاية سبتمبر 
، أرباح بلغت  2021يونيو  30خالل الفترة المالية من تأسيس الشركة إلى 

 المصدر مباشر.مليون جنيه   161.27مليون جنيه، و إيرادات بقيمة  36.66

 

 

 

 

 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خالل أكتوبر  9.5

اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تقرير اإلنتاج 
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر   . 2021والمبيعات عن شهر أكتوبر

يشار إلى أن الحديد   مليون جنيه.  9.5أكتوبر بلغت اليوم، إن مبيعات شهر 
وفي   والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية. 

يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية،  
على حل وتصفية الشركة فور االنتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس  

في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز  الجمعية  
وحققت شركة الحديد   أساساً للتصفية. 2020ديسمبر  31المالي للشركة في 

صافي ربح   2021والصلب للمناجم والمحاجر خالل الستة أشهر األولى من 
يعات  مليون جنيه مب   43.016وحققت    مليون جنيه.  26.47قبل الضرائب قدره  
 خالل الستة األشهر. 

 ديسمبر.. مساهمو كيما يناقشون اعتماد القوائم المالية السنوية  22

كيما إن الجمعية العامة العادية    - قالت شركة  الصناعات الكيماوية المصرية 
، ستنظر في اعتماد القوائم  2021ديسمبر  22التي من المقرر انعقادهما يوم 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن الجمعية   المالية السنوية.
ستنظر في اعتماد تقرير مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة  

كما تناقش الجمعية العامة غير العادية المقرر   خالل العام المالي الماضي.
مويل  لعقد الت   3انعقادها في نفس الجلسة الموافقة على شروط أحكام التعديل رقم  

كما تنظر في تعديل النظام األساسي للشركة  وبما    المشترك مع البنوك الممولة.
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار   2020لعام  185يتفق وأحكام القانون رقم 

وحققت شركة الصناعات   . 2021لعام  948رئيس مجلس الوزراء رقم 
، خسائر بلغت  2021-2020كيما، خالل العام المالي  - الكيماوية المصرية 

، مقابل  2021حتى يونيو  2020مليار جنيه خالل الفترة من يوليو  1.42
وخالل الفترة بلغت   مليار جنيه في العام المالي السابق له.  1.35خسائر بلغت 

مليون جنيه   315.18مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  1.4إيرادات الشركة 
 ماضي. في الفترة المقارنة من العام المالي ال



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 وزير المالية: تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية تشجيعا للصناعة الوطنية 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل بعض فئات التعريفة 
الجمركية؛ تشجيعا للصناعة الوطنية، وتعميقا لإلنتاج المحلى، على نحو ُيسهم  

تحفيز بيئة االستثمار، وتعظيم قدراتنا اإلنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية  فى 
أوضح الوزير، بعد موافقة مجلس   للمنتجات المصرية فى األسواق العالمية.

بتعديل بعض فئات التعريفة    2021لسنة    558النواب على القرار الجمهورى رقم  
لـ »الرؤوس النافثة    % 2  إلى   %60الجمركية، أنه تم خفض الضريبة الجمركية من  

لألوعية المعباة تحت ضغط« )رؤوس البخاخات(؛ باعتبارها من مستلزمات  
اإلنتاج لعدد من الصناعات، وتم فرض ضريبة جمركية على ما يرد فى شكل  

مع اإلبقاء على الضريبة الجمركية، كما هى،   %20»ألواح من الجرانيت« بنسبة  
حتياجات األساسية للمراحل األولى لصناعة  للكتل من الجرانيت حيث إنها من اال 

الجرانيت؛ وذلك لحماية الصناعة المحلية للجرانيت، خاصة أن المنتج النهائى 
، موضًحا أن المعالجة  %40المستورد من الجرانيت يخضع لضريبة جمركية 

الجمركية لتعريفة »الجرانيت« تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات اإلنتاج  
أشار إلى أنه تم فرض ضريبة جمركية   طة، والمنتجات النهائية. والسلع الوسي 

، خاصة أن  %5على الخاليا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجا نهائيا بما يعادل  
  2المكونات األساسية للخاليا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين 

خاليا الضوئية« تحقق  ، الفتا إلى أن المعالجة الجمركية لتعريفة »ال%5%5إلى 
  التوازن المطلوب بين مستلزمات اإلنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.

على الهواتف المحمولة   %10أضاف أنه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 
المستوردة؛ تحفيزا للصناعة المحلية فى تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايالت، 

سب اآللى وملحقاته و»التابلت« معفاة؛ باعتبارها مع اإلبقاء على أجهزة الحا
قال الشحات   إحدى األدوات الرئيسية للتحول الرقمى، وتطوير منظومة التعليم. 

غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية،  
صدر على ضوء ما انتهى إليه المجلس األعلى للتعريفة الجمركية، الذى استهدف  
معالجة تشوهات التعريفة الجمركية، ووضع فئات ضريبية مالئمة لتحقيق  
التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية اإلنتاجية والتجارية؛ استجابة لمطالب  
القطاع الصناعى؛ إدراكا ألهمية استخدام التعريفة الجمركية؛ كإحدى أدوات  

أضاف أنه وفقا لقانون الجمارك،    السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية. 
تم بدء العمل بهذه التعديالت التى تمت على بعض فئات التعريفة الجمركية اعتبارا  

لسنة   558من أمس األحد، تنفيذا لموافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى 
، الفتا إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على التفاعل اإليجابى 2021

األعمال ودراسة مقترحاته، واتخاذ ما يلزم نحو تحفيز مناخ االستثمار مع مجتمع  
 حابيجريدة المصدر:وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم اإلنتاجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

الذهب يرتفع مع اتجاه المستثمرين للمالذ اآلمن في ظل المخاوف من متحور  
 أوميكرون 

نوفمبر بعد أن عززت المخاوف بشأن تأثير  29ارتفعت أسعار الذهب اإلثنين 
متحور أوميكرون جاذبية الذهب كمالذ آمن، وفق ما ذكرته سي ان بي سي  

وزاد الطلب الفعلي على الذهب في آسيا األسبوع الماضي مع تراجع   العربية.
لشراء مع ارتفاع األسعار واستعداد المتعاملين في الهند لزيادة محتملة في ا

 %0.1هذا وصعدت أسعار الذهب في المعامالت الفورية    وتيرة موسم الزواج.
بتوقيت غرينتش،  02:00دوالر لألونصة بحلول الساعة  1793.72إلى 

 1793.2عند التسوية إلى  % 0.4وارتفعت العقود األميركية اآلجلة للذهب 
الفضة في المعامالت الفورية  وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت    دوالر. 

 976.01إلى  %2.3دوالر لألونصة، وارتفع البالتين  23.38إلى  1.1%
 دوالر.  1794.69إلى  %2.7دوالر، كما ارتفع البالديوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  35,135.94 0.7% أمريكا 

 S&P 500 4,655.27 1.3% أمريكا 

 NASDAQ 15,782.83 1.9% أمريكا 

 FTSE 100 7,109.95 0.9% لندن

 DAX 15,280.86 0.2% أمانيا

 Nikkei 225 27,821.76 -1.6% اليابان
 %0.4 1,791.63 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %2.9- 71.29 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %2.7- 68.03 البرميل  )دوالر( نايمكس 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 10,736.00 -0.69% السعودية
 DFMGI 3,032.00 -0.92% دبي

 ADI 8,484.00 0.06% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,982.77 0.45% الكويت 

 BSEX 1,752.05 -0.11% البحرين
 GENERAL 11,481.00 0.08% قطر 

 MASI 13,099.00 0.00% المغرب 
 TUN20 7,067.00 -0.07% 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 *  -شركة الصناعات الكيماوية 
 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %88.0 23.63 شراء  6،828.84 12.57 شركة حديد عز

 1.3 1.3 16.4 25.8 %5.0 11.34 بيع 337.10 10.80 ايجيترانس  - المصرية لخدمات النقل 
 2.0 7.7 13.6 31.0 %53.8 2.77 شراء  1،997.57 1.80 ميديكالشركة سبيد 

 0.7 0.8 5.8 5.9 %43.7 12.03 شراء  5،566.95 8.37 النساجون الشرقيون
 1.2 1.4 6.0 8.8 %15.1 110.53 شراء  21،995.25 96.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 
 2.3 2.8 6.8 6.7 %31.6 24.64 شراء  23،634.93 18.73 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.4 0.5 3.9 4.8 %105.7 17.22 شراء  5،566.95 8.37 المالية والصناعية المصرية

 2.5 2.4 0.8 0.8 %89.3 10.94 شراء  30،320.09 5.78 عبورالند للصناعات الغذائية 

 4.0 3.6 0.8 0.5 %39.6 9.45 شراء  6،373.31 6.77 جهينة للصناعات الغذائية

 3.3 2.5 0.4 0.5 %87.2 7.73 شراء  1،167.17 4.13 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 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

 

 الكوبونات )التوزيعات النقدية( جدول 

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

 اتون هيليوبلسشير  –ش عبد الوهاب البشري  1146بمقر 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 50.90 -0.43 14.02- 2,079,951 106,006,944 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 12.10 1.51 33.21- 3,001,050 36,461,148 25.99 11.55 7.60% فوري

 EAST 10.70 -10.08 18.32- 4,560,462 48,588,192 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 8.09 1.25 24.46 2,066,775 16,718,720 8.35 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.37 1.11 47.75 167,160 228,896 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 13.69 -0.80 14.08 828,607 11,364,487 14.19 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 18.73 -0.85 9.52- 102,041 1,929,032 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.30 -0.24 14.52- 1,192,980 9,923,171 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 96.00 2.35 63.27 31,655 3,006,080 106.00 51.60 2.68% موبكو

 ETEL 14.56 1.25 21.33 562,404 8,131,031 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.63 -2.11 0.22- 156,983 732,786 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.80 -0.50 3.16- 2,940,886 40,483,676 15.00 10.72 1.80% 

 CIEB 28.30 0.14 2.58- 79,987 2,261,075 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.48 0.58 30.95- 1,786,282 6,202,935 5.78 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.42 -2.56 9.27 2,517,711 8,680,284 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.77 0.23 27.80 2,460,034 4,346,833 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.37 0.85 34.97- 1,833,087 4,337,543 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 12.57 -0.08 17.92 690,527 8,740,923 16.75 7.35 1.36% حديد عز

 ORWE 8.37 -0.12 23.09 151,795 1,273,214 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 6.61 0.61 28.39- 664,116 4,387,110 10.92 6.33 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.66 1.08 23.36- 3,361,429 15,746,326 6.90 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 3.90 0.00 18.18 250,987 979,514 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.44 4.27 -- 1,972,169 4,794,572 3.80 2.22 0.87% 

 MTIE 6.03 2.03 4.47- 1,778,117 10,687,379 10.40 5.61 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.15 0.88 20.07- 1,550,601 1,778,825 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.65 3.48 16.98 1,314,466 7,367,885 6.23 4.30 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.80 -2.96 10.42 13,273,631 23,845,896 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.45 -2.39 255.07 177,993 439,596 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.27 -1.30 40.26- 1,643,775 3,750,029 3.14 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.05 2.55 -- 1,021,187 1,061,182 1.84 0.95 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.33 3.19 6.15- 2,336,904 3,106,749 2.83 1.15 0.37% للمنتجعات السياحيةالمصرية  

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.27 5.45 -- 6,086,387 1,636,723 0.43 0.24 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

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

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

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

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هانشر تم إعداد المعلومات واال

 
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
راء الواردة في هذا التقرير ا

 دون إشعار مسبق. 

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

شكا 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
ل. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما.  غير المصرح به لهذا التقرير
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 البحثي ا

وراق
أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 

 

 

 لي التصال مسؤو 

 قسم البحوث 

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


