
 

 

  

 
 
 

 

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

ي جي اكس 
 
  %5.30 %0.21 11,420.00 30ا

 

ي جي اكس 
 
  %9.22- %1.39 2,029.33 50ا

ي جي اكس 
 
  %0.86 %1.68 2,163.66 70ا

ي جي اكس 
 
  %1.64 %1.40 3,148.67 100ا

  -- %2.10- 4,114.99 مؤشر تميز

 عناوين االخبار

  لى خسائر "الزيوت شهر 4ماليين جنيه خالل  5المستخلصة" تقفز ا 
 
 ا

 عالن القوائم المالية سهم "جهينة" لحين ا 
 
يقاف التداول على ا  البورصة تقرر ا 

 ن عقد تصنيع وخدمات فنية
 
يديتا" ُتقر اتفاق تسوية سريًا بشا  "ا 

  سمال
 
مين الصحي" ُتطلقان شركة جديدة برا

 
ي فاينانس و"التا  مليون جنيه 100ا 

  بو قير
 
ضافية قدرها ا سمدة بصدد طرح حصة ا 

 
سهمها هذا الشهر15-10لال

 
 % من ا

  سبانيا قد تقدم تسهيالت ائتمانية بـ  مليون يورو لمصر 400ا 

 سواق النفط ويعزز المخاوف بتراجع الطلب
 
وميكرون يثير الذعر في ا

 
 ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 109 41 50 

  

 انواع المستثمرين 
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 أخبارالشركات المقيدة

 أشهر 4ماليين جنيه خالل  5خسائر "الزيوت المستخلصة" تقفز إلى 

أعلن مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ارتفاع خسائر الشركة 
 520.4بنسبة  2022-2021أشهر من العام المالي الجاري  4خالل أول 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم  بالمائة، على أساس سنوي.
مليون جنيه خالل الفترة من يوليو حتى  5.01األربعاء، أنها سجلت خسائر بقيمة 

فترة من العام آالف جنيه خسائر خالل نفس ال 806نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 
يشار إلى أن الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سجلت صافي  المالي الماضي. 

ألف جنيه خالل الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي،  520ربح بلغ 
وارتفعت  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي. 1.61مقابل 

مليون  598.36ام المالي الجاري إلى إيرادات الشركة خالل الثالثة أشهر من الع
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  419جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح خالل الفترة إلى زيادة تكلفة  الماضي.
عباد" الداخلة في إنتاج  -المبيعات نتيجة زيادة في أسعار الزيوت الخام "صويا 

 مباشر المصدر .تمويني المسعر جبريا  الزيت ال

 البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم "جهينة" لحين إعالن القوائم المالية

وافق مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، على اتفاق التسوية الودي 
بشأن عقد التصنيع  2020لسنة  1435السري المتعلق بالدعوى التحكيمية رقم 

 واآلثار المترتبة على إنهاء العقد. 2011أبريل  29الفنية الموقع والخدمات 
وأوضح الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، أنها أقرت اتفاق التسوية 
الودية ثالثي األطراف بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية وكل من شركة شيبيتا 

وحققت شركة  تيسيبيشنز ليميتد.إنداستلاير آند كومباني إس إيه، وشركة شيبيتا بار
مليون جنيه خالل التسعة أشهر  321.52إيديتا للصناعات الغذائية، أرباحا  بلغت 

مليون جنيه في الفترة  214.53المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 
 3.71وارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى  المقارنة من العام الماضي.

وعلى  .2020مليار جنيه في الفترة المقارنة من  2.79مقابل مليار جنيه، 
مليون جنيه،  300.28مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 

 المصدر مباشر.2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  253.6مقابل أرباح بلغت 

 "إيديتا" ُتقر اتفاق تسوية سرياً بشأن عقد تصنيع وخدمات فنية

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة اسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية، 
بالمائة على  34.6أشهر من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة  9عن أول 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنها سجلت  أساس سنوي.
ذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مليون جنيه من 566.74صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع  867.12مقابل أرباح بلغت 
وعلى صعيد القوائم المنفردة، فقد تحولت الشركة  األخذ في االعتبار حقوق األقلية.

إلى الخسائر على أساس سنوي، حيث سجلت خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر 
مليون جنيه خالل  153.59مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة  20.78سائر بلغت خ

مليون جنيه  522.84وحققت بايونيرز أرباحا  بلغت  نفس الفترة من العام الماضي.
مليون  800.9خالل الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 

يرادات األنشطة لدى الشركة خالل وارتفعت إ .2020جنيه في الفترة المقارنة من 
 3.57مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  4.28النصف األول من العام الجاري إلى 

وفي يوليو الماضي، وافقت الجمعية  مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.
شركة العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية، على تقسيم ال
 لثالث شركات )شركة قاسمة وشركتين منقسمتين(، مع اعتماد أسباب التقسيم.

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  17.39   73.99  العامة للصوامع والتخزين

  13.28   22.01  العالمية لالستثمار والتنمية

  10.27   2.47  أميرالد لالستثمار العقاري
  8.09   1.02  مينا لالستثمار السياحي

  7.57   8.67  الشمس لالسكان

 

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

 -16.52   34.10  القاهرة لالدوية
 -16.13   13.00  القاهرة للخدمات التعليمية

 -11.20   21.08  النصر لألعمال المدنية
 -10.00   4.50  بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت

 -7.81   29.50  فوديكو

 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 
 سعر االغالق التداولقيمة  السهم

  51.51   117,955,256  البنك التجاري الدولي
  12.70   50,312,184  فوري

  14.53   45,861,664  زهراء المعادي
  8.67   43,990,912  الشمس لالسكان

  5.10   36,716,276  مصر الجديدة لالسكان

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق التداولكمية  السهم 

  0.42   45,595,582  ليفت سالب مصر
  1.41   21,467,808  المنصورة للدواجن

  0.22   19,724,323  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  1.54   18,325,755  المجموعة المصرية العقارية

  0.21   14,974,456  اوراسكوم المالية القابضة

 

  حيث قيمة التداولأكبر خمس قطاعات من 
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يون مل 100إي فاينانس و"التأمين الصحي" ُتطلقان شركة جديدة برأسمال 
 جنيه

أعلنت شركة إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية، عن إطالقها بالتعاون مع 
كة "إي هيلث" للحلول التكنولوجية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، شر

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم  والرقمية بقطاع التأمين الصحي.
األربعاء، إنها شاركت في الجمعية التأسيسية لشركة "إي هيلث"، التي انعقدت 

وأوضحت أن  نوفمبر الماضي، إيذانا  ببدء التشغيل الفعلي للشركة. 30يوم 
مليون جنيه، حيث تساهم "إي فاينانس" بسبة  100جديدة يبلغ رأسمال الشركة ال

% من أسهم الشركة )ناقص سهم(، بينما تساهم الهيئة العامة للتأمين الصحي 35
وبحسب البيان، من المقرر أن تختص "إي هيلث" في  % )زائد سهم(.50بنسبة 

الذي من إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل و
ويتضمن عمل  سنوات. 10مليون شخص خالل  100المخطط أن يغطي 

الشركة، إدارة وتهيئة النظم التكنولوجية للقطاع الطبي، وخدمات التشغيل الطبي 
وخدمات إدارة التغيير وخدمات الدفع الرقمية والمؤسسات المصرفية، باإلضافة 

نظومة والجهات الطبية إلى تقديم خدمات الدعم الفني ومراكز االتصاالت للم
المشتركة، وكذلك تقديم االستشارات الفنية للهيئة العامة للتأمين الصحي وغيرها 

يشار إلى أن إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية، سجلت  من المؤسسات.
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر  374.82صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  277.26بقيمة الماضي، مقابل أرباح 
وبلغ نصيب مساهمي الشركة األم من األرباح خالل الفترة نحو  الماضي.
مليون جنيه خالل نفس  278.05مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  380.38

فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة  الفترة من العام السابق له.
مليون جنيه خالل التسعة أشهر، مقابل خسائر بقيمة  5.56ة خسائر بقيم
وارتفعت إيرادات الشركة  .2020ألف جنيه خالل نفس الفترة من  793.99

مليار جنيه بنهاية  1.29خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 
وعلى أساس  .2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من  816.59سبتمبر، مقابل 

قوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة خالل التسعة أشهر األولى من ال
 271.01مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  38.42إلى الخسائر لتتكبد  2021

 المصدر مباشر.مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 

 

 

 

ا هذا % من أسهمه15-10أبو قير لألسمدة بصدد طرح حصة إضافية قدرها 
 الشهر

% 15و 10تعتزم شركة أبو قير لألسمدة بيع حصة إضافية يتراوح قدرها بين 
من أسهمها في طرح ثانوي بالبورصة المصرية في وقت الحق من هذا الشهر، 

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة 
الدين مصطفى إلنتربرايز أمس األربعاء. وتجري الشركة حاليا جولة ترويجية 
افتراضية تستهدف المستثمرين المؤسسيين المحتملين، وتستهدف إتمام عملية 
الطرح قبل نهاية العام، وفق ما قاله مصطفى، ليؤكد بذلك ما جاء في تصريحات 

سعر الطرح لم يتحدد  األعمال العام هشام توفيق الشهر الماضي. وزير قطاع
سعر السهم خالل الـ % من متوسط 10± بعد: قال مصطفى إن السعر سيكون 

تأجل طرح حصة إضافية في أبو  يوما التي تسبق إعالن النطاق السعري. 90
 ، مع تأجيل برنامج2018قير لألسمدة عدة مرات منذ اإلعالن عنه في عام 

الطروحات الحكومية مرارا بسبب اضطرابات األسواق العالمية، ثم انتشار 
االستفادة من نجاح إي فاينانس: ستكون شركة أبو قير  ".19-جائحة "كوفيد

لألسمدة ثاني شركة مملوكة للدولة تطرح أسهم لها بالبورصة المصرية خالل 
ر اكتتاب عام هذا العام، بعد طرح أسهم شركة إي فاينانس والذي جاء كأكب

 مليون دوالر. 370بالبورصة منذ سنوات في أكتوبر، إذ جمعت من خالله نحو 
% 88، إذ سجلت ارتفاعا قدره 2021حققت أبو قير لألسمدة أداء جيدا خالل 

 2022/2021في صافي أرباحها خالل الربع األول من العام المالي الحالي 
مليار  1.1% إلى 91ة بنسبة مليار جنيه، وقفزت أرباح الشرك 1.3ليصل إلى 

يتداول سهم شركة أبو قير  جنيه في الربع األخير من العام المالي الماضي.
، وأدرج ضمن مكونات المؤشر 1994لألسمدة في البورصة المصرية منذ عام 

في وقت سابق من هذا العام بعد أن أتمت البورصة إعادة  EGX30الرئيسي 
جديدة. ووصل سعر سهم أبو قير بالبورصة موازنة المؤشر وفق معايير إدراج 

جنيه للسهم، وكان آخر تحرك له قبل ثالثة أشهر عندما وصل  18.8حاليا إلى 
% من أسهم 16.2جنيه في األول من سبتمبر. ويتداول حاليا  18.99إلى سعر 

من المتوقع أن يؤدي طرح حصة  مليون سهم. 204الشركة في البورصة، بعدد 
و قير لألسمدة إلى طرح حصص في المزيد من الشركات إضافية في شركة أب

الحكومية األخرى كجزء من برنامج الطروحات الحكومية الذي أعيد إحياؤه، 
وفقا لما قاله وزير قطاع األعمال العام هشام توفيق لرويترز الشهر الماضي، 
مضيفا أنه من المتوقع طرح أربع شركات بالبورصة المصرية في النصف 

 المصدر مباشر.2022عام األول من 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 مليون يورو لمصر 400إسبانيا قد تقدم تسهيالت ائتمانية بـ 

مليون يورو "للمشروعات ذات االهتمام  400الحكومة اإلسبانية تعتزم تقديم 
المشترك" في مصر، بموجب إعالن مشترك وقعه رئيس الوزراء مصطفى 

اإلسباني بيدرو سانشيث أمس األربعاء، وفقا لبيان مجلس  مدبولي ونظيره
الوزراء. وسيخصص االتفاق، الذي وقعه الطرفان خالل زيارة سانشيث لمصر، 
لدعم مشاريع في مجاالت النقل والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والصرف 
الصحي والزراعة. وستساعد التسهيالت أيضا في تمويل استيراد منتجات من 

 انيا واستخدامها في مشاريع القطاعين العام والخاص في القطاعات المحددة.إسب
المشاريع التي قد تستفيد من التمويل: وقعت مصر مؤخرا العديد من االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم مع الشركات اإلسبانية بشأن تطوير البنية التحتية للسكك 

القطاعات من االتفاق. ووقعت  الحديدية ومترو األنفاق، وبالتالي قد تستفيد هذه
وزارة النقل مذكرة تفاهم مع سي إيه إف اإلسبانية وشركة ميتسوبيشي اليابانية 
لتحديث وصيانة قطارات الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة. ومن المقرر أيضا أن 
تقوم شركة تالجو اإلسبانية المصنعة للقطارات بتزويدنا بالقطارات، وستقوم 

إلسبانية بتركيب أنظمة إشارات إلكترونية جديدة وتحديث وتطوير شركة تاليس ا
ثالثة خطوط سكك حديدية في مصر، في حين ستزود شركة ريفينجنا اإلسبانية 

تعاون  الحديدية المصرية بنظام إلكتروني لحجز التذاكر.أيضا شركة السكك 
ة مصري إسباني في مجال الطاقة النظيفة: وقعت الشركة المصرية القابض

للغازات الطبيعية )إيجاس( وشركة تكنيكاس ريونيداس اإلسبانية أمس مذكرة 
تفاهم للتعاون في مشروعات خفض االنبعاثات واالنتقال إلى الطاقة النظيفة، مثل 
إنتاج واستخدام الهيدروجين والتقاط وتخزين واستخدام الكربون والوقود الحيوي، 

س عبد الفتاح السيسي سانشيث في واستقبل الرئي بحسب بيان وزارة البترول.
مقر رئاسة الجمهورية، حيث بحثا التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري 
بين البلدين، وفق بيان صحفي. وأعلن الجانبان عن إطالق مجلس األعمال 
المصري اإلسباني الذي من شأنه المساعدة في إدارة واإلشراف على المشاريع 

 حابيجريدة المصدر: ما في ذلك مشاريع القطاع الخاص.المشتركة بين البلدين، ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العالمية والعربية ألخبارا

 ب أوميكرون يثير الذعر في أسواق النفط ويعزز المخاوف بتراجع الطل

أغلقت العقود اآلجلة للنفط الخام على انخفاض اليوم األربعاء إذ تالشى ارتفاع 
مخاوف من أن الساللة أوميكرون الجديدة من مبكر وزادت حركة البيع وسط 

فيروس كورونا ربما تتسبب في خفض الطلب على النفط مع زيادة المعروض 
وفي وقت متأخر من الجلسة، انخفضت أسعار النفط إلى المنطقة السلبية  عالميا.

بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن الواليات المتحدة رصدت أول حالة إصابة 
 للساللة أوميكرون التي يعتقد أنها أكثر قابلية لالنتقال من سابقاتها.على أراضيها 

وأنهت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط جلسة التداول على انخفاض 
دوالر للبرميل. وخالل  65.57بالمئة لتسجل عند التسوية  0.9سنتا أو  61

لعقود اآلجلة لخام وأغلقت ا الجلسة، ارتفعت العقود بما يصل إلى أربعة بالمئة.
دوالر  68.87بالمئة عند التسوية إلى  0.5سنتا أو  36برنت على انخفاض 

وتعرضت العقود اآلجلة للنفط لضغوط منذ أسابيع بفعل عوامل تتراوح  للبرميل.
إلى قرار الواليات المتحدة بالسحب من من الساللة الجديدة من فيروس كورونا 

وسجلت عقود  إلى جنب مع دول أخرى. احتياطيات الطوارئ النفطية جنبا
برنت وغرب تكساس الوسيط لشهر مقبل في نوفمبر تشرين الثاني أكبر 

، مع تراجع 2020انخفاض شهري لها من حيث النسبة المئوية منذ مارس آذار 
وأظهرت بيانات  بالمئة. 21بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط  16خام برنت 

مريكية ارتفعت أربعة ماليين برميل األسبوع حكومية أن مخزونات البنزين األ
مليون برميل، لتتجاوز بكثير توقعات المحللين، بالتوازي  215.4الماضي إلى 

مع تراجع إجمالي البنزين الذي توفره المصافي. وعلى أساس فترة من أربعة 
 أسابيع، يظل الطلب على البنزين متماشيا مع مستويات ما قبل الجائحة.

آالف برميل في األسبوع،  910نات أن مخزونات الخام تراجعت وأظهرت البيا
 المصدر جريدة حابي مليون برميل. 1.2مقارنة بتوقعات عن انخفاض قدره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones  34,022.04 -1.3% أمريكا

 S&P 500 4,513.04 -1.2% أمريكا

 NASDAQ 15,254.05 -1.8% أمريكا

 FTSE 100 7,168.68 1.6% لندن

 DAX 15,472.67 2.5% أمانيا

 Nikkei 225 27,753.37 -0.7% اليابان

 %0.4- 1,775.03 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %1.2 69.72 البرميل خام برنت )دوالر(

 %1.3 66.40 البرميل نايمكس )دوالر(

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 10,849.00 -0.01% السعودية
 DFMGI 3,073.00 0.42% دبي

 ADI 8,547.00 0.80% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,936.22 0.10% الكويت

 BSEX 1,757.65 0.52% البحرين
 GENERAL 11,564.00 0.10% قطر

 MASI 13,170.00 0.00% المغرب
 TUN20 7,041.00 -0.04% 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 0.8 غ.م. غ.م. %7.3 3.55 حيادي 3,927.58 3.31 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية
 غ.م. غ.م. 3.0 غ.م. %79.8 23.63 شراء 7,138.50 13.14 شركة حديد عز

 1.4 1.4 17.2 27.1 %0.1 11.34 بيع 353.64 11.33 ايجيترانس -المصرية لخدمات النقل 
 2.1 7.7 13.7 31.2 %52.7 2.77 شراء 2,011.99 1.81 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.8 5.9 6.0 %41.4 12.03 شراء 5,660.06 8.51 النساجون الشرقيون

 1.2 1.4 6.0 8.8 %15.1 110.53 شراء 21,995.25 96.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.4 2.8 6.8 6.8 %31.0 24.64 شراء 23,735.88 18.81 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.4 0.5 4.0 4.9 %102.3 17.22 شراء 5,660.06 8.51 المالية والصناعية المصرية

 2.5 2.4 0.8 0.8 %89.9 10.94 شراء 30,215.18 5.76 عبورالند للصناعات الغذائية

 4.1 3.6 0.8 0.5 %36.8 9.45 شراء 6,505.11 6.91 جهينة للصناعات الغذائية

 3.3 2.5 0.4 0.5 %86.3 7.73 شراء 1,172.83 4.15 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 العام المالي ينتهي في يونيو* 
 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 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
 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
 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 التداولكمية 

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI 51.51 0.21 12.99- 2,304,609 117,955,256 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 12.70 -2.23 29.90- 3,957,602 50,312,184 25.99 11.55 7.60% فوري

 EAST 11.28 0.80 13.89- 1,633,700 18,186,244 15.39 10.50 6.28% كومبانيايسترن  -الشرقية 

 TMGH 8.13 -0.73 25.08 1,296,119 10,580,266 8.35 5.41 4.13% طلعت مصطفى

 EKHO 1.38 0.37 48.28 135,653 187,029 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 14.22 -1.25 18.50 1,115,693 15,949,913 14.42 10.63 4.00% هيرميس

 ABUK 18.81 0.53 9.13- 124,152 2,334,441 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة

 SWDY 8.54 1.67 12.05- 1,864,765 15,926,449 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 96.00 0.26 63.27 104,628 10,043,264 106.00 51.60 2.68% موبكو

 ETEL 14.79 2.99 23.25 1,645,081 24,275,924 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.50 -0.66 3.02- 539,693 2,435,365 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية 

 العقاريه
CIRA 13.67 -2.36 4.07- 556,958 7,614,599 15.00 10.72 1.80% 

 CIEB 28.52 -1.62 1.82- 10,438 297,573 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر

 ISPH 3.62 1.40 28.17- 1,993,525 7,187,151 5.78 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.49 0.29 11.50 2,188,989 7,647,557 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.84 2.74 32.78 6,885,544 12,636,349 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير

 MNHD 2.40 0.84 34.14- 12,714,685 30,788,708 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 ESRS 13.14 -0.38 23.26 1,156,701 15,214,161 16.75 7.35 1.36% حديد عز

 ORWE 8.51 0.47 25.15 451,848 3,858,580 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد

 SKPC 6.85 1.03 25.79- 846,588 5,781,076 10.92 6.33 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 5.10 2.62 16.12- 7,250,495 36,716,276 6.90 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 AUTO 3.98 2.05 20.61 1,433,590 5,661,150 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.55 0.79 -- 632,570 1,617,172 3.80 2.22 0.87% 

 MTIE 6.08 0.33 3.68- 858,944 5,236,123 10.40 5.61 0.79% ام.ام جروب

 CCAP 1.20 3.71 16.17- 9,485,023 11,376,282 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.70 -1.21 18.01 41,529 235,060 6.23 4.30 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر

 SPMD 1.81 1.06 11.22 3,803,962 6,890,688 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.47 0.00 257.97 466,568 1,156,613 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.35 3.52 38.16- 2,000,033 4,599,960 3.14 1.62 0.51% راميدا

 GDWA 1.04 0.19 -- 546,388 573,891 1.84 0.95 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.43 3.25 1.13 5,060,721 7,241,897 2.83 1.15 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية
ASPI 0.28 2.19 -- 6,006,508 1,679,375 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

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

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

و محتوياته. يحق لـشركة
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
بريميير 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 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
على 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 الشركة )
أ
وراقهم المالية تم التعبير يؤكد 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.
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