
 

 

 

 
 

 
 
 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 6.85 % 0.79 11,588.40 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 8.88- % 1.14- 2,036.83 50ا

ي جي اكس  
 
  % 1.91 % 1.05- 2,186.08 70ا

ي جي اكس  
 
  % 2.15 % 0.97- 3,164.49 100ا

  --  % 0.81- 4,312.07 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

شهر   9خالل  %57خسائر رواد مصر لالستثمار تتراجع   ▪
 
 ا

شهر   9خالل  %38دريمز لالستثمار ترتفع  خسائر شارم  ▪
 
 ا

 المصرية العقارية ورواد السياحة توضحان حقيقة االندماج  ▪

رباح قناة السويس للتكنولوجيا السنوية ترتفع  ▪
 
 % 25ا

رباح العربية للمحابس ترتفع  ▪
 
شهر 9خالل  %50.3ا

 
 ا

رباح "نايل سات" تتراجع  ▪
 
شهر 9خالل  %22ا

 
 ا

رباح مستشفى النزهة  ▪
 
شهر 9خالل  %44الدولي ترتفع ا

 
 ا

رباح مجمعة خالل  10.5بلتون تحقق  ▪
 
شهر 9مليون جنيه ا

 
 ا

لى  %17.7عجز الميزان التجاري يتراجع  ▪ غسطس 2.9ا 
 
 مليار دوالر في ا

حمر ▪
 
نف رحالت الطيران الشارتر مع منتجعات مصر على البحر اال

 
 روسيا تستا

سواق الدين العالمية من خالل بيع ▪
 
 شريحتين  سندات دوالرية على السعودية تعود ال

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 38 106 53 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  9خالل  %57لالستثمار تتراجع خسائر رواد مصر  

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة رواد مصر لالستثمار السياحي خالل  
على أساس   %57.3، تراجع خسائرها بنسبة 2021التسعة أشهر األولى من 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت خسائر   سنوي.
، مقابل خسائر  2021تسعة أشهر األولى من مليون جنيه خالل ال 19.02بلغت 
وارتفعت إيرادات   .2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  44.5بلغت 

 17.05مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  50.79الشركة خالل الفترة إلى 
 المصدر مباشر مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. 

 أشهر  9خالل  %38ترتفع خسائر شارم دريمز لالستثمار 

أشهر   9كشفت القوائم المالية لشركة شارم دريمز لالستثمار السياحي، عن أول 
على أساس   %37.54من العام المالي الحالي، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها سجلت   سنوي. 
نذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر مليون جنيه م 28.08صافي خسائر بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   20.42الماضي، مقابل خسائر بلغت 
مليون   24.34وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل  الماضي.

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   12.25جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 
 المصدر مباشر  الماضي.

 مصرية العقارية ورواد السياحة توضحان حقيقة االندماج ال

قالت البورصة المصرية، إنه ورد بيان توضيحي من شركتي المجموعة  
رواد رداً على ما تم تداوله عن اندماج    - المصرية العقارية وشركة رواد السياحة  

وأضافت البورصة في بيان اليوم،   بين الشركتين عن طريق إنشاء شركة قابضة.
من جلسة   11نها قررت إعادة التعامل على أسهم الشركتين اعتباراً من الساعة أ

، وسوف يتم عرض موقفهما على لجنة  2021نوفمبر  9تداول اليوم الموافق 
وأوضحت رواد السياحة في بيان منفصل، أن هذه الشائعة    القيد إلعمال شؤونها. 

  ة من قبل مجلس اإلدارة. ال أساس لها من الصحة، ولم يتم طرح الموضوع للمناقش
وأشارت المصرية العقارية في بيان آخر، إلى أنه ال يوجد في الوقت الحالي  

ونوهت   مفاوضات مع شركة رواد السياحة إلجراء اندماج بين الشركتين.
الشركة، بطرح العديد من الفرص والبدائل االستثمارية أمامها، وأنها تعمل على  

  الخيارات المتاحة لتعظيم إيراداتها ومضاعفة ربحية الشركة.الوصول إلى أفضل  

 المصدر مباشر

 % 25أرباح قناة السويس للتكنولوجيا السنوية ترتفع 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، خالل  
(، ارتفاع  2021حتى نهاية أغسطس  2020العام المالي الماضي )من سبتمبر 

وقالت الشركة في بيان لبورصة   على أساس سنوي. %25.24أرباحها بنسبة 
مليون جنيه بنهاية أغسطس،   669.59مصر اليوم، إنها حققت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباح خالل العام المالي المقابل، مع األخذ في   534.63مقابل 
يار جنيه مقابل  مل 1.39وارتفعت إيرادات الشركة إلى  اإلعتبار حقوق األقلية. 

وحققت شركة قناة السويس لتوطين   مليار جنيه في العام المالي المقابل. 1.14
حتى نهاية أغسطس    2020التكنولوجيا، خالل العام المالي الماضي )من سبتمبر  

مليون جنيه بنهاية أغسطس،    498.47(، بصورة مستقلة صافي ربح بلغ  2021
 المصدر مباشرالعام المالي المقابل.مليون جنيه أرباح خالل   301.93مقابل 

 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  19.96   1.68  ثمار

  5.74   12.35  العبور لالستثمار العقارى 

  5.36   5.70  االسماعيلية للدواجن
  5.07   105.97  مطاحن وسط وغرب الدلتا 
  4.96   1.86  الحديد والصلب المصرية 

 

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

 -15.30   34.60  القاهرة لالدوية

 -15.25   40.00  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

 -13.38   67.00  العامة للصوامع والتخزين

 -13.00   9.97  ايجيفرت 

 -9.81   20.78  زهراء المعادي

 

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

  53.75   180,648,224  البنك التجاري الدولي

  17.40   33,425,444  الرواد 

  2.08   22,879,496  المجموعة المصرية العقارية 

  20.78   20,361,334  زهراء المعادي

  5.52   19,853,282  شارم دريمز 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.40   28,432,804  ليفت سالب مصر

  0.24   16,884,714  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.17   11,250,081  المصرية لنظم التعليم الحديثة

  1.89   10,477,697  سبيد ميديكال

  2.08   10,010,476  المجموعة المصرية العقارية 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 أشهر   9خالل   %50.3أرباح العربية للمحابس ترتفع  

أظهرت القوائم المالية لشركة العربية للمحابس، خالل التسعة أشهر األولى من  
وقالت الشركة   على أساس سنوي. %50.3العام الجاري ارتفاع أرباحها بنسبة 
ألف جنيه    796.27حققت صافي أرباح بلغ  في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنها  

ألف جنيه خالل الفترة ذاتها    529.76بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت  
مليون   36.43وارتفعت المبيعات خالل الفترة لتصل إلى  من العام الماضي. 

 المصدر مباشر . 2020مليون جنيه خالل نفس الفترة من  31.06جنيه، مقارنة بـ

 أشهر  9خالل  %44فى النزهة الدولي ترتفع أرباح مستش 

كشفت المؤشرات المالية لمستشفى النزهة الدولي، عن التسعة أشهر األولى من  
وأوضحت   على أساس سنوي. %44العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 

مليون    48.2الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ  
مليون جنيه   33.53ة يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل جنيه منذ بداي 

وارتفعت إيرادات مستشفى النزهة   أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.
مليون جنيه بنهاية    182.71خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل  

المصدر  لماضي.مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ا 136.03سبتمبر، مقابل 

 مباشر

 أشهر  9مليون جنيه أرباح مجمعة خالل   10.5بلتون تحقق  

تحولت شركة بلتون المالية القابضة إلى الربحية خالل التسعة أشهر األولى من  
مليون    35.926مليون جنيه، مقابل    10.458العام الجاري، لتحقق صافي بقيمة  

إجمالي اإليرادات وفقا لقائمة الدخل  وصعد  جنيه خسائر بالفنرة المناظرة. 
مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى   308.489المرسلة للبورصة اليوم، إلى 
وارتفعت    مليون جنيه بالفترة المقارنة.  198.216نهاية سبتمبر الماضي، مقابل  

 32.762مليون جنيه، مقابل    63.244مصروفات الفوائد خالل نفس الفترة إلى  
 المصدر حابي  لفترة المماثلة العام الماضي. مليون جنيه با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر  9خالل  %22أرباح "نايل سات" تتراجع 

أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(، خالل  
بالمائة، على   22الجاري، تراجع أرباحها بنسبة التسعة أشهر األولى من العام 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األربعاء، أنها   أساس سنوي. 
مليون دوالر خالل الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر    20.3حققت أرباحاً بلغت  

 .2020مليون دوالر بالفترة المقارنة من   26.07الماضي، مقابل أرباح بلغت 
مليون دوالر   86.66جعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل وترا

  مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي.   93.89بنهاية سبتمبر، مقابل  

 المصدر مباشر

 



 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 مليار دوالر في أغسطس  2.9إلى   %17.7عجز الميزان التجاري يتراجع 

 %17.7الميزان التجاري لمصر خالل شهر أغسطس الماضي بنسبة  راجع عجز  
 2.91، وبلغ 2020على أساس سنوى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 

وأوضحت بيانات الجهاز   مليار دوالر.  3.53مليـار دوالر، متراجعا من 
ت  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، اليوم الثالثاء، أن قيمة الصادرات ارتفع

مقابل   2021مليار دوالر خالل أغسطس  3.26حيـث بلغـت  %50.5بنسبة 
وأرجع الجهاز ارتفاع فيمة   مليار دوالر للشهر نفسه من العام السابق.  2.17

الصادرات، إلى زيادة قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: عجائن ومحضرات  
، %44.4ـة بنسبة ، اللدائن بأشكالهــــا االولي %66.9غذائية متنوعة بنسبة 

وفى المقابل، انخفضت   . %15.1، أسمدة، بنسبة %35.5مالبس جاهزة بنسبة 
، %0.9قيمة صـادرات بعض السلع خالل أغسطس، وأهمهـا أثاث بنسبة 

، زيوت وراتنجات عطرية بنسبة  %5.5مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 
د ارتفعت قيمتها  وبشأن الـواردات، فق  .%3.2، بذور زيتية وعلفية بنسبة  17.1%
مليار  5.70مليار دوالر فى أغسطس، مقابل  6.17، حيث بلغت %8.2بنسبة 

دوالر لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض  
، أدوية  %30.6، بترول خام بنسبة %91.9السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 

 .%36.6لية من حديد أو صلب بنسبة  ، مواد أو%18.6ومحضرات صيدلة بنسبة  
مقابـل مثيلتها لنفس   2021وتراجعت قيمة واردات بعض السلع خالل أغسطس 

الشهر من العـام السابــق وأهمها، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة  
، لحوم بنسبة  %5.3، أجهزة تليفون لألفراد بنسبة %30.5، قمح بنسبة 4.3%

 المصدر حابي .43.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روسيا تستأنف رحالت الطيران الشارتر مع منتجعات مصر على البحر األحمر 

استأنفت رحالت الطيران “شارتر” اليوم الثالثاء من روسيا إلى منتجعات مصر  
الواقعة على البحر األحمر، وذلك بعد تعليقها لسنوات. وتم استئناف رحالت الطيران  

منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر، األمر الذي سيساهم  غير المنتظمة اليوم مع  
في زيادة تدفق السياح من روسيا إلى مصر. وقال اتحاد منظمي الرحالت السياحية،  
إنه مع استئناف رحالت الطيران العارض انخفض ثمن الرحلة السياحية من روسيا  

أن سعر   . وأشار مسؤولون في قطاع السياحة الروسي إلى%20إلى مصر بنسبة 
الرحلة السياحية لمدة أسبوع بواسطة الطيران العارض )المستأجر( يتراوح اآلن من  

ألف روبل، وفقا لموقع روسيا اليوم. وأشار االتحاد إلى استئناف   26ألفاً إلى  15
الرحالت الجوية من روسيا إلى تايالند وتونس وهولندا والنرويج والسويد وإيران  

أغسطس من العام الجاري، تم استئناف   9باهاما. وفي وعمان وسلوفينيا وجزر ال
رحالت الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة. وجاء ذلك بعدما 

على استئناف حركة الطيران   2021اتفقت موسكو والقاهرة في أبريل من العام 
ت  بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية. واستئناف رحال

الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة بمصر،  
فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر 

 المصدر حابي مليارات الدوالرات على الخزينة المصرية. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

السعودية تعود ألسواق الدين العالمية من خالل بيع سندات دوالرية على  
 شريحتين  

أفادت مؤسسة انترناشيونال فاينانس ريفيو التي توفر معلومات عن الدخل الثابت  
والمتخصصة فى مجال أبحاث أسواق المال، أن السعودية بدأت في بيع سندات  

يشمل البيع المقرر للديون    نشرت حابي. بالدوالر األمريكي بينها صكوك، حسبما  
عاما يتم  30والذي سيكتمل في وقت الحق اليوم الثالثاء، سندات تقليدية لمدة 

وصكوك لمدة تسع سنوات ونصف أو سندات إسالمية    %3.6تسويقها عند حوالي  
 نقطة أساس على سندات الخزانة األمريكية.  110عند حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  36,319.98 -0.3% أمريكا 

 S&P 500 4,685.25 -0.4% أمريكا 

 NASDAQ 15,886.54 -0.6% أمريكا 

 FTSE 100 7,274.04 -0.4% لندن

 DAX 16,040.47 0.0% أمانيا

 Nikkei 225 29,106.78 -0.6% اليابان
 %0.3- 1,826.12 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %0.6 85.25 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.3 84.36 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,753.00 -0.79% السعودية
 DFMGI 3,108.00 -0.39% دبي

 ADI 8,203.00 0.09% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,258.45 0.20% الكويت 

 BSEX 1,787.06 -0.04% البحرين
 GENERAL 11,972.00 -0.14% قطر 

 MASI 13,380.00 -0.36% المغرب 
 TUN20 7,023.00 0.29% تونس

 



 

 

 لشركات 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. %4.1 3.55 حيادي 4،046.23 3.41 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 3.2 غ.م. %70.4 23.63 شراء  7،535.09 13.87 شركة حديد عز 

 1.5 1.5 19.0 29.9 %9.3- 11.34 بيع 390.47 12.51 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.1 8.1 14.3 32.5 %46.8 2.77 شراء  2،092.96 1.89 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.8 5.9 %44.8 12.03 شراء  5،527.04 8.31 النساجون الشرقيون

 1.1 1.2 5.5 8.0 %27.0 110.5 شراء  19،935.49 87.01 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.4 2.9 7.0 6.9 %27.3 24.64 شراء  24،417.30 19.35 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 5.6 6.9 %43.1 17.22 شراء  875.38 12.03 المالية والصناعية المصرية

 العام المالي ينتهي في يونيو* 
 

 المجانية توزيعات االسهم جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 ال يوجد توزيعات لهذا الشهر 

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 10/11/2021  08/08/2021 جنيه القسط الثالث   0.0103 العالمية للطباعة ومواد التعبئة والتغليف  

 10/11/2021  07/11/2021 جنيه للسهم   4 ةالقاهرة لألدوية والصناعات الكيماوي

 10/11/2021  07/11/2021 جنيه للسهم   5 العربية لألدوية والصناعات الكيماوية 

 10/11/2021  07/11/2021 جنيه للسهم  2 النيل لألدوية والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة  اليوم
 الجيزة  -العمرانية  -شارع خاتم المرسلين بمقر نادي العاملين بالشركة  غير عادية ايسترن كومباني –الشرقية   11/11/2021

 القاهرة  -بقاعة اإلجتماعات الكبري بمقر شركة ايكون بوادي حوف حلوان  عادية مصر للشدات والسقالت المعدينية   اكرو  11/11/2021

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 ( EGX 30 index)  30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 الكود  اسم الشركة
آخر 

 سعر

التغير نسبة 

 اليومي %

التغير من 

أول العام  

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 53.75 2.67 9.21- 3,412,101 180,648,224 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 14.20 -0.42 21.62- 748,828 10,681,706 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.75 0.86 10.31- 1,148,957 13,412,434 15.39 10.17 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.51 -0.66 15.54 644,927 4,902,687 7.90 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.40 2.12 50.98 858,321 1,191,590 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.85 0.00 7.08 928,259 11,983,877 13.42 10.24 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.35 -0.77 6.52- 210,364 4,065,234 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.28 -1.90 14.73- 1,151,928 9,597,111 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 87.01 -3.38 47.98 73,964 6,658,338 106.00 46.52 2.68% موبكو

 ETEL 13.75 -0.79 14.58 429,322 5,940,315 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 5.06 0.40 9.05 291,312 1,458,167 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.31 -2.85 6.60- 122,894 1,642,469 15.11 10.72 1.80% 

 CIEB 27.99 0.61 3.65- 216,209 6,044,141 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.35 -0.89 33.53- 3,544,308 11,886,652 6.49 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.93 -3.44 25.56 3,246,542 12,986,728 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.86 -1.17 34.01 843,203 1,577,948 2.12 1.26 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.25 -1.75 38.26- 7,780,501 17,355,254 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 13.87 -1.00 30.11 584,301 8,191,251 16.75 6.69 1.36% حديد عز

 ORWE 8.31 -0.72 22.21 103,740 868,237 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 7.22 -2.83 21.78- 1,910,450 13,925,418 10.92 6.03 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.10 -2.84 32.57- 1,425,821 5,876,628 7.20 4.06 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 4.04 -1.46 22.42 2,558,816 10,309,882 4.65 2.69 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.66 0.00 -- 277,554 729,345 3.80 2.43 0.87% 

 MTIE 6.17 -0.80 2.25- 811,884 5,039,467 10.40 5.84 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.26 -0.63 12.26- 2,208,642 2,791,253 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.40 0.19 11.80 1,596,417 8,642,283 6.23 3.42 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.89 0.27 15.70 10,477,697 19,795,074 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.75 -3.51 298.55 497,042 1,383,669 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.10 0.19 44.76- 2,360,382 4,977,044 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.12 -1.94 -- 472,888 534,505 1.84 1.06 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.40 -1.82 0.78- 8,635,965 12,221,278 2.83 1.23 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.31 -1.61 -- 3,095,198 947,175 0.43 0.27 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

ية مسؤولية 
أ
راء الواردة 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
في هذا التقرير قانونية ا

 دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصو
أ
دين ، 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

و إعادة إنتاجه
أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما.  غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

أ
 من قبل 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. 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 قسم البحوث 

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


