
 

 

 

 
 

 
 
 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 5.86 % 0.93- 11,480.50 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 11.01- % 2.33- 1,989.28 50ا

ي جي اكس  
 
  % 1.12- % 2.97- 2,121.18 70ا

ي جي اكس  
 
  % 0.26- % 2.36- 3,089.88 100ا

  --  % 1.85- 4,232.42 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

خوة المتضامنين تتحول للربحية في  ▪
 
شهر 9ال

 
 ا

رباح  ▪
 
شهر  9خالل   %196العروبة للسمسرة ترتفع  ا

 
 ا

وتو تبحث عن بدائل استيراد الدراجات ذات الثالث عجالت   ▪
 
 جي بي ا

سيس شركة مساهمة لتسويق وبيع منتجاتها ▪
 
  ك فر الزيات توافق على تا

رباح التحاد الصيدلي ترتفع  ▪
 
شهر 9في  %95ا

 
 ا

قصى فودافون تتقدم لتنظيم التصالت بطلب تغيير هيكل  ▪
 
حد على ا

 
و ال

 
ملكيتها غًدا ا

 تقدير

رباح "الحديد والصلب للمناجم" خالل  8.6 ▪
 
شهر  9مليون جنيه ا

 
 ا

سعار القمح والنفط يؤثر سلبا على الموازنة ▪
 
 وزير المالية: ارتفاع ا

لغاء ضريبة الدمغة ▪ نعاش البورصة تتضمن اإ  قرارات حكومية لإ

دنى مستوى في از الطبيعقود الغ ▪
 
ميركية عند ا

 
سابيع  6عي ال

 
 ا

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 21 132 54 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  9نين تتحول للربحية في المتضاماألخوة 

كشفت القوائم المالية لشركة األخوة المتضامنين لالستثمار العقاري واألمن  
  ، تحولها للربحية على أساس سنوي. 2021الغذائي عن التسعة أشهر األولى من  

صافي ربح بلغ وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت 
لعام الجاري، مقابل خسائر  ل الفترة المنتهية بسبتمبر من األف جنيه خال   139.07

وارتفعت مبيعات   .2020ألف جنيه خالل الفترة المقارنة من  589.6بلغت 
ألف جنيه    71.5مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت    2.85الشركة خالل الفترة إلى  

عية  وفي سبتمبر الماضي، صدقت الجم ي.في الفترة المقارنة من العام الماض 
األخوة المتضامنين لالستثمار العقاري واألمن الغذائي    العامة غير العادية لشركة

من النظام األساسي للشركة والخاصة بتعديل اسم الشركة   2على تعديل المادة 
 المصدر مباشر  ليصبح "شركة ثقة لإلدارة واألعمال والتنمية".

 أشهر   9خالل   %196سرة ترتفع  أرباح العروبة للسم

(، عن موافقة  EOSBكة العروبة للسمسرة فى األوراق المالية )ت شرأعلن 
، على نتائج أعمالها غير 09/11/2021مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 

، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح  30/09/2021المدققة عن الفترة المنتهية في  
، %196ع  جنيه، بنسبة ارتفا  74،589صافي ربح بلغ  جنيه مقابل    220.725بلغ  

في سياق أخر، أعلنت الشركة عن   المصرية.  وفق البيان المرسل إلى البورصة 
، تحقيق  30/06/2021مؤشرات نتائج أعمالها غير مدققة عن الفترة المنتهية فى  

جنيه خالل   214،495جنيه مقابل صافي خسائر بلغ  71،573صافي ربح بلغ 
المذكورة، بحسب بيان البورصة   لمقارنة من العام المالي السابق للفترة الفترة ا

 المصدر مباشر المصرية. 

 جي بي أوتو تبحث عن بدائل استيراد الدراجات ذات الثالث عجالت  

(، عن بدأها في صياغة استراتيجيات  AUTOأعلنت شركة جي بي اوتو )
راد الدراجات ذات الثالث  وحلول بديلة بسبب القرار الوزاري األخير بحظر استي 

وأوضح نادر   منتجاتها. فة إلى تحديد التعديالت الُمثلى لمزيج عجالت، باإلضا
غبور، العضو المنتدب للشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن الشركة أثبتت  
قدرتها على النمو في السنوات السابقة، كما ستواصل تعظيم القيمة والعائد  

المناسبة التي  أضاف أن الشركة بدأت في تحديد البدائل  و  االستثماري للمساهمين.
وتدعم االستدامة طويلة األجل، وباإلضافة إلى الطبيعة  تلبي احتياجات العمالء، 

في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها خالل    المتنوعة لنموذج األعمال.
ي ربح  ، والتي أظهرت تحقيق صاف30/06/2021إلى    01/01/2021الفترة من  

بل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ مليون جنيه مقا 673.099مجمع بلغ 
 .2020/ 30/06إلى  01/01/2020مليون جنيه خالل الفترة من  254.192

 المصدر مباشر

 كفر الزيات توافق على تأسيس شركة مساهمة لتسويق وبيع منتجاتها  

عن موافقة مجلس  (، KZPCأعلنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات )
، على تأسيس شركة مساهمة  10/11/2021يخ  إدارة الشركة المنعقد بتار

رية تتخصص في التسويق والبيع والتحصيل لمنتجات الشركة وشركاتها مص
التابعة، وكذلك البذور واألسمدة والمستلزمات الزراعية، على أن يكون رأسمالها  

مليون جنيه، حسبما   5ع مليون جنيه، ورأسمالها المدفو 25المرخص به 
في سياق أخر، أعلنت الشركة   انها للبورصة المصرية.أوضحت الشركة في بي 

إلى  01/01/2021عن نتائج أعمالها المجمعة وغير المجمعة عن الفترة من 
مليون  59.057، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 30/09/2021

جنيه عن نفس الفترة من العام    مليون  20.868جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ  

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  3.98   1.75  ثمار

  3.22   1.92  الحديد والصلب المصرية 

  3.11   2.32  مدينة نصر لالسكان
  2.87   12.55  اسمنت طرة 

  2.20   90.00  موبكو

 

 ث االنخفاض في السعرهم من حيأس 5اقل 
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -20.00   32.01  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

 -20.00   0.47  أصول للوساطة 

 -20.00   13.92  الرواد 

 -19.97   16.63  زهراء المعادي

 -19.71   1.67  المصرية العقارية المجموعة 

 

 لتداولأسهم من حيث قيمة ا 5أكبر 
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  53.00   121,441,016  البنك التجاري الدولي

  13.83   41,840,576  المصرية لالتصاالت

  2.32   25,267,754  مدينة نصر لالسكان

  16.63   23,074,480  زهراء المعادي

  7.03   22,965,864  سيدى كرير للبتروكيماويات

 

 مية التداولم من حيث كأسه 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.23   30,206,095  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.38   21,724,293  ليفت سالب مصر

  0.22   16,294,667  اوراسكوم المالية القابضة

  0.16   13,658,047  المصرية لنظم التعليم الحديثة

  2.32   11,016,832  مدينة نصر لالسكان

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون  58.190هرت المؤشرات تحقيق صافي ربح مستقل بلغ أظ كما السابق.
مليون جنيه عن نفس الفترة من   37.597جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 

 المصدر مباشر العام السابق.

 أشهر  9في   % 95أرباح االتحاد الصيدلي ترتفع  

ار، االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية واالستثم أظهرت المؤشرات المالية لشركة
على أساس   %95فاع أرباحها بنسبة ، ارت 2021خالل التسعة أشهر األولى من 

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنها حققت صافي ربح بلغ   سنوي. 
ألف   18.3ألف جنيه خالل الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل  35.76
وتراجعت ايرادات الشركة   . باحاً خالل نفس الفترة من العام السابق لهجنيه أر

ألف جنيه مقابل   806.8لتصل إلى  2021خالل التسعة أشهر األولى من عام 
وكانت االتحاد الصيدلي    مليون جنيه، خالل نفس الفترة من العام السابق له.  8.41

نتهية في يونيو ألف جنيه خالل الفترة الم 10.44حققت صافي خسارة بلغ 
المصدر له.   أرباحاً خالل نفس الفترة من العام السابق  جنيهاً  2734الماضي، مقابل 

 مباشر

فودافون تتقدم لتنظيم االتصاالت بطلب تغيير هيكل ملكيتها غًدا أو األحد على  
 أقصى تقدير 

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر،  
تغيير هيكلة ملكية الشركة   المرتقب التقدم لجهاز تنظيم االتصاالت بطلب أنه من 

وأعلنت فودافون العالمية اليوم المضي    ألحد على أقصى تقدير.غدا الخميس أو ا
? في فودافون مصر إلى فوداكوم جنوب  55في نقل ملكية حصتها البالغة 

في تصريحات  وأضاف عصام  مليار دوالر. 2.74اإلفريقية، في صفقة بقيمة 
ح  دافون العالمية توقعت في بيانها الصادر صباخاصة لبوابة حابي جورنال، أن فو
، بناء على أنه األجل الزمني األقصى  2022اليوم، إتمام الصفقة نهاية مارس 

من وجهة نظرتها إلنجاز الموافقات واإلجراءات الالزمة، خاصة أن هذه المسألة  
لمساهمين مع الشركة المصرية لالتصاالت  خضعت للدراسة وقت تعديل اتفاق ا

لمية مع الرئيس عبد الفتاح اجتماع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العاعقب 
ووفقا لبيان فودافون العالمية، فإن صفقة نقل ملكية   .2020السيسي في نهاية 

حصتها في فودافون مصر إلى فوداكوم جنوب اإلفريقية، تخضع لموافقة جهاز  
  حتياط الجنوب إفريقي. صاالت في مصر، والرقابة المالية في بنك االتنظيم االت 

 المصدر حابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر  9مليون جنيه أرباح "الحديد والصلب للمناجم" خالل  8.6

للمناجم والمحاجر على اعتماد القوائم  وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب  
ن وقالت الشركة في بيا .2021المالية للشركة خالل التسعة أشهر األولى من 

، إنه تم اعتماد القوائم المالية بصافي ربح بعد الضرائب  لبورصة مصر، اليوم
مليون جنيه   25.27وأضافت الشركة، أنها حققت  مليون جنيه. 8.59قدره 

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر   التسعة أشهر. مبيعات خالل 
 26.47قدره  ، صافي ربح قبل الضرائب 2021خالل الستة أشهر األولى من 

  مليون جنيه مبيعات خالل الستة األشهر.   43.016وحققت الشركة    مليون جنيه. 
يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد  

 المصدر مباشر لب المصرية. والص

 



 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 ا على الموازنة وزير المالية: ارتفاع أسعار القمح والنفط يؤثر سلب

توقع محمد معيط وزير المالية، أن يؤثر ارتفاع أسعار القمح والنفط عالميا بشكل  
حديثه مع “العربية”  وأضاف في    سلبي على الموازنة وأن يؤدي لزيادة قيمة الدعم.

وأوضح    أشهر.   6و  3أنه يترقب تراجع معدالت التضخم خالل فترة تتراوح بين  
ارتفاع تكلفة التمويل  أنه لم يتقرر بعد اللجوء لألسواق الدولية مجددا خاصة مع 

وذكر وزير المالية، أن اتفاقية يوروكلير تعطلها التسويات الضريبية   لمصر. 
إلى أن مؤسسات دولية تتعاون مع مصر لوضع الالئحة  وأشار    وسيتم حلها قريبا.

نتهاء من الالئحة التنفيذية قبل نهاية ديسمبر  التنفيذية لقانون الصكوك، متوقعا اال 
 المصدر حابي المقبل وبعدها سيتم تحديد اإلصدارات.

 

 قرارات حكومية إلنعاش البورصة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة 

اتخذت الحكومة إجراءات محفزة لدعم سوق األوراق المالية وتحسين بيئة 
االستثمار واألعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة  

ت في سوق المال. جاءت تلك اإلجراءات خالل اجتماع الحكومة  على التعامال
أمس مع وزراء الحقيبة االقتصادية، وأطراف سوق المال في مصر، وأعضاء  

ووجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة   مجلس النواب.
بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر 

مخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة من ال
نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعامالت سوق األوراق المالية بالنسبة  

كما تضمنت   للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة. 
سهم وما غيرها من القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ األ

الوعاء الضريبي، واحتساب حافز لألموال المستثمرة في البورصة وخصمها من 
الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة  
بين األوعية االدخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خالل مقارنة سعر  

قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع  االقتناء أو سعر إغالق األسهم
وشملت القرارات أيًضا تخفيض الضريبة على الربح   لزيادة عوائد المستثمرين.

أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء    % 50المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة  
ة  فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية لألفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاص

باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات  
إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة لالستثمار لتوفير مسار سريع لشركات  

 economy plusالمصدر   البورصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عربية العالمية وال ألخبارا

 أسابيع   6عقود الغاز الطبيعي األميركية عند أدنى مستوى في 

، حيث  %8شهدت العقود اآلجلة األميركية للغاز الطبيعي تراجعات بما زادت عن  
وصلت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع خالل جلسة اليوم مع تزايد اإلنتاج  

يادة في توليد  زوتوقعات بتراجع الطلب على مدار األسبوعين القادمين بسبب 
الكهرباء من المفاعالت النووية وطاقة الرياح، وفق ما نشرته سي ان بي سي  

على نحو متصل، حذت األسعار األميركية حذو األسعار العالمية للغاز   العربية.
بعد استئناف  %10في االنخفاض مع هبوط أسعار الغاز األوروبي بأكثر من 

نهت العقود األميركية للغاز ألقرب استحقاق  أ و  تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا.
 4.979، لتسجل عند التسوية %8.3سنت، أو  44.8جلسة التداول منخفضة 

وذلك هو أدنى مستوى إغالق للعقد منذ  دوالر للمليون وحدة حرارية بريطانية.
سبتمبر أيلول وأكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ مطلع   23

 .%10األول عندما تراجع بأكثر من  أكتوبر تشرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  36,079.94 -0.7% أمريكا 

 S&P 500 4,646.71 -0.8% أمريكا 

 NASDAQ 15,622.71 -1.7% أمريكا 

 FTSE 100 7,340.15 0.9% لندن

 DAX 16,067.83 0.2% أمانيا

 Nikkei 225 29,277.86 0.6% اليابان
 %0.1 1,852.20 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.1- 82.53 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.0 81.31 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,858.00 0.89% السعودية
 DFMGI 3,131.00 0.78% دبي

 ADI 8,254.00 0.29% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,311.44 0.26% الكويت 

 BSEX 1,787.29 -0.03% البحرين
 GENERAL 11,997.00 -0.13% قطر 

 MASI 13,344.00 -0.27% المغرب 
 TUN20 7,035.00 0.18% تونس

 



 

 

 لشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 وقي الس
 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. %7.6 3.55 حيادي 3،915.71 3.30 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 3.1 غ.م. %75.0 23.63 شراء  7،334.08 13.50 شركة حديد عز 

 1.3 1.4 17.1 27.0 %0.4 11.34 بيع 352.70 11.30 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.2 8.1 14.3 32.7 %45.9 2.77 شراء  2،106.27 1.90 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.8 5.9 %44.9 12.03 شراء  5،520.39 8.30 النساجون الشرقيون

 1.1 1.3 5.7 8.3 %22.8 110.5 شراء  20،620.55 90.00 "موبكو"مصر لصناعة األسمدة 
 2.4 2.9 7.1 7.0 %26.4 24.64 شراء  24،606.58 19.50 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 5.5 6.8 %44.3 17.22 شراء  868.11 11.93 المالية والصناعية المصرية

 المالي ينتهي في يونيوالعام * 
 

 السهم المجانية توزيعات اجدول  

 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 
 14/11/2021  09/08/2021 جنيه للسهم 0.4 الدلتا للتأمين

 24/11/2021  21/11/2021 جنيه للسهم 13 سط و غرب الدلتامطاحن و

 

 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 ت المعدينية مصر للشدات والسقال  اكرو  11/11/2021

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 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 53.00 -1.40 10.47- 2,287,242 121,441,016 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 14.00 -1.41 22.72- 1,587,003 22,216,918 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.77 0.17 10.15- 260,847 3,074,566 15.39 10.17 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.60 0.66 16.92 578,210 4,334,131 7.90 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.39 0.00 50.01 67,538 94,057 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.67 -1.40 5.58 560,847 7,134,830 13.42 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.50 0.78 5.80- 129,404 2,505,623 24.24 18.12 3.98% دة ابوقير لالسم

 SWDY 8.20 -0.97 15.55- 2,573,597 20,967,998 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 90.00 2.20 53.06 130,193 11,589,749 106.00 46.65 2.68% موبكو

 ETEL 13.83 0.58 15.25 2,994,941 41,840,576 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.91 -2.00 5.82 153,655 761,306 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.40 0.22 5.96- 106,459 1,421,082 15.11 10.72 1.80% 

 CIEB 28.14 0.57 3.13- 518,059 14,507,457 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.25 -2.99 35.52- 477,249 1,560,919 6.49 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.80 -3.31 21.41 2,477,097 9,441,153 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.83 -1.40 32.13 1,827,555 3,347,067 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.32 3.11 36.34- 11,016,832 25,267,754 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 13.50 -2.67 26.64 1,689,174 22,877,986 16.75 6.92 1.36% حديد عز

 ORWE 8.30 -0.84 22.06 151,546 1,252,087 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 7.03 -2.63 23.84- 3,226,265 22,965,864 10.92 6.33 1.25% كيماوياتسيدى كرير للبترو

 HELI 4.11 0.49 32.40- 1,218,598 4,971,634 7.20 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 4.00 -0.99 21.21 4,338,968 17,182,350 4.65 2.83 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.54 -2.68 -- 1,008,955 2,593,972 3.80 2.43 0.87% 

 MTIE 6.06 -1.78 3.99- 2,115,778 12,765,647 10.40 5.84 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.22 -2.78 14.70- 2,568,488 3,167,148 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.36 -0.74 10.97 261,011 1,395,675 6.23 3.92 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.90 0.64 16.43 7,968,175 14,884,789 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.67 -2.91 286.96 551,455 1,478,892 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.09 -0.43 45.00- 2,673,238 5,575,525 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.06 -5.10 -- 2,502,778 2,674,167 1.84 1.05 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.36 -2.85 3.60- 2,098,223 2,866,466 2.83 1.23 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.30 -1.97 -- 7,183,787 2,124,121 0.43 0.27 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

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

راء الواردة في هذا التقرير
آ
نها موثوق فيها في وقت    تم إعداد المعلومات واال

أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هانشر من قبل إدارة 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
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير ا

 إشعار مسبق. دون 

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

شكال. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحت
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
فاظ 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

ن وجهات نظره
أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
وراقهم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
م حول الشركة )ا

 عنها بدقة. 

 

 

 لي التصال مسؤو 

 قسم البحوث 

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


