
 

 

  

 
 

 
 
 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 4.54 % 1.01- 11,337.99 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 13.64- % 0.52- 1,930.35 50ا

ي جي اكس  
 
  % 6.02- % 0.83- 2,015.95 70ا

ي جي اكس  
 
  % 4.05- % 0.67- 2,972.43 100ا

  --  % 0.63 4,179.18 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

يكمي" الطبية تتحول للخسارة في   ▪ شهر  9"ا 
 
 ا

نشاء معامل جديدةسبيد ميديكال  ▪  تقرر التخارج من برايم سبيد ومعامل مصر وا 

شهر  9"الصخور العربية" تتحول للربحية خالل  ▪
 
 ا

لثالثة لسهل المصرية للمنتجعات السياحية تعلن مستجدات قضية المرحلة ا ▪
 حشيش 

رباح موبكو بنهاية سبتمبر  %110 ▪
 
  2021نموا با

غسطسمليار دوال 2.7تحويالت المصريين بالخارج تسجل  ▪
 
 ر خالل ا

فريقيا عن طريق الشحن رئيس الوزراء  ▪ يتابع جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر وا 
 البحري 

مريكية للسحب من االحتياطي االستراتيجي ▪
 
 النفط يواجه ضغوطا بعد دعوة ا

 

 )مليون جنيه(  صافي تعامالت المستثمرين  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 سعرهايتغير 

 57 74 62 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  9"إيكمي" الطبية تتحول للخسارة في 

لطبية إيكمي، عن التسعة أشهر  كشفت القوائم المالية لشركة الدولية للصناعات ا
وأوضحت الشركة    لجاري، تحولها للخسارة على أساس سنوي. األولى من العام ا

ألف جنيه    381.2في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي خسارة بلغ  
ألف جنيه أرباحاً خالل    40.94منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل  

وتراجعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر   م الماضي نفس الفترة من العا
مليون جنيه خالل نفس   1.94ر، مقابل ألف جنيه بنهاية سبتمب  963.82لتسجل 

وأرجعت الشركة الخسارة، إلى نقص السيولة المادية   الفترة من العام الماضي.
  لدى الشركة نتيجة التوسعات وارتفاع المصاريف وعدم استطاعة تدابير المواد 
الخام الالزمة لتشغيل الطاقة الفعلية للمصانع باإلضافة إلى المواد الخام للخدمات  

  مباشرالمصدر: .العام الحالي.في 

 سبيد ميديكال تقرر التخارج من برايم سبيد ومعامل مصر وإنشاء معامل جديدة 

وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال على التخارج الكامل من شركة برايم سبيد  
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر،    .%30دمات الطبية، والتي تمتلك فيها  للخ

ذلك بشرط صرف كامل األرباح الخاصة بالشركة منذ بداية التأسيس  اليوم، إن 
وحتى تاريخه، وتحديد قيمتها واعتمادها من الجمعية العمومية للركة الشقيقة  

ة  تخارج الكامل من شركووافق المجلس على ال بالموافقة على توزيع األرباح.
كما   أسهمها.من  %30معامل مصر بالقيمة االسمية والتي تمتلك الشركة فيها 

وافق المجلس، على إنشاء سلسلة معامل جديدة بملكية خالصة لسبيد ميديكال  
فرع بنفس فكرة معامل مصر لخدمة شريحة أكبر من  200بغرض إنشاء 

والعمل على إعداد خطة مستقبلية المواطنين تحت االسم التاري معامل الوطن 
وافق المجلس على قيام  و لها من قسم تطوير األعمال بالشركة خالل أسبوعين. 

رئيس مجلس اإلدارة والضو المنتدب باالستقالة من مجلس إدارة شركتي برايم 
كشفت القوائم المالية  سبيد للخدمات الطبية ومعامل مصر للخدمات الطبية.

جاري، ارتفاع  يديكال، عن التسعة أشهر األولى من العام الالمجمعة لشركة سبيد م
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة    أساس سنوي.  على  %239.7أرباحها بنسبة  

مليون جنيه منذ بداية يناير  166.77مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 
ترة  مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الف  49.08حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل  

وارتفعت إيرادات النشاط خالل التسعة أشهر، حيث سجلت   من العام الماضي.
مليون جنيه خالل نفس   112.89مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  296.15

   المصدر:جريدة اموال الغد. . الفترة من العام الماضي.

 أشهر  9"الصخور العربية" تتحول للربحية خالل  

 9ات البالستيكية، خالل الـركة الصخور العربية للصناعأظهرت البيانات المالية لش
الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس أشهر األولى من العام  

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت صافي   سنوي.
لماضي، مقابل  ألف جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر ا  886.9ربح بلغ  

 لماضي. مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ا  1.087صافي خسائر بلغت 
مليون جنيه بنهاية  2.36أشهر األولى لتسجل  9وارتفعت مبيعات الشركة خالل الـ

يشار  مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من المنصرم له. 1.003سبتمبر، مقارنة بنحو 
 699.28ت البالستيكية سجلت صافي خسائر بلغ إلى أن الصخور العربية للصناعا
ألف جنيه خسارة    780.14اية يونيو الماضي، مقابل  ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نه

وارتفعت إيرادات الشركة خالل الستة أشهر  خالل نفس الفترة من العام الماضي.
يه ألف جن  662.74ألف جنيه، مقابل  665.09المنتهية في يونيو الماضي، إلى 

 المصدر:جريدة اموال الغد.2020إيرادات خالل الفترة ذاتها من 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  االغالق سعر   السهم

  11.07   31.00  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

  10.76   10.81  العبور لالستثمار العقارى 

  8.28   7.32  الشمس لالسكان 
  6.61   21.60  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

  5.00   13.44  العقاري العربي دية لالستثمارالخليجية الكن

 

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

 -19.99   23.97  القاهرة لالسكان

 -17.29   126.90  االسكندرية لالدوية

 -13.99   2.89  شينى

 -9.84   3.39  الدولية لألسمدة

 -8.88   19.30  دلتا للطباعة والتغليف 

 

 التداولأسهم من حيث قيمة  5أكبر 
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  51.98   197,308,176  البنك التجاري الدولي

  1.95   50,387,784  سبيد ميديكال

  7.32   37,667,940  الشمس لالسكان 

  12.78   35,600,644  حديد عز

  1.29   30,404,396  المجموعة المصرية العقارية 

 

 كمية التداولأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  1.95   25,378,918  سبيد ميديكال

  1.29   22,723,511  المجموعة المصرية العقارية 

  0.23   21,324,509  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.75   10,749,020  دايس

  0.36   9,343,998  ليفت سالب مصر

 

  قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر خمس 
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للمنتجعات السياحية تعلن مستجدات قضية المرحلة الثالثة لسهل  المصرية 
 حشيش 

 55158أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مستجدات الطعن رقم 
حية، والتي كان  ق، والمقام من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السيا 65لسنة 

ان لبورصة مصر،  وقالت الشركة في بي   .2021نوفمبر    17محدداً لها جلسة يوم  
اليوم، إن محكمة القضاء اإلداري قررت إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين مرة  
أخرة إلعداد تقرير تكميلي في ضوء المستجدات الجوهرية والطلبات المقدمة من  

وأوضحت الشركة، أنه صدر   سة المرافعة. المصرية للمنتجعات السياحية بجل 
تنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية  من الهيئة العامة لل 2011قرار عام 

لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجات  
السياحية، وعليه قامت بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء  

وحققت شركة المصرية للمنتجعات السياحية،    . 2011نذ رفع الدعوى  اإلداري م
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل    13.56  خسائر جنيه

وتراجعت إيرادات    مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.  23.64أرباح  
بنهاية يونيو، مقابل    مليون جنيه  35.19الشركة خالل النصف األول لتسجل نحو  

وعلى صعيد القوائم     ماضيال  مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام   117.43
المستقلة، سجلت الشركة خالل النصف األول من العام الجاري خسائر بلغت  

مليون جنيه في النصف المقارن    21.57مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت    17.85
 رالمصدر مباش من العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2021نموا بأرباح موبكو بنهاية سبتمبر  %110

(، عن موافقة مجلس إدارة  MFPCموبكو )  –أعلنت مصر إلنتاج األسمدة 
، على نتائج أعمال الشركة المجمعة غير  18/11/2021بتاريخ    الشركة المنعقد

، والتي أظهرت تحقيق صافي  09/2021/ 30تهية في المدققة عن الفترة المن 
مليار جنيه عن نفس    1.679ي ربح بلغ  مليار جنيه مقابل صاف  3.520ربح بلغ  

في سياق أخر، أعلنت  .%110الفترة من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 
الشركة عن مؤشرات نتائج األعمال المستقلة غير مدققة عن الفترة المنتهية فى  

جنيه ، مقابل   1،035،202،089، تحقيق صافي ربح بلغ 30/09/2021
الل الفترة المقابلة من العام المالي السابق  جنيه، خ  725،145،907صافي ربح  

موبكو هي احدى  ، بحسب بيان البورصة المصرية.%43للفترة المذكورة، بنسبة  
  وفًقا ألحكام قانون   1998شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست عام 

بنظام المناطق الحرة بدمياط   1997لسنة  8ضمانات وحوافز اإلستثمار رقم 
 ألف متر مربع مخصص لمشروع موبكو لألسمدة.  400وعلي مساحة 

 



 

 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

رئيس الوزراء يتابع جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر وإفريقيا عن طريق  
 الشحن البحري 

تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل  مدبولي أن الحكومة أكد الدكتور مصطفي 
األفريقية، الفتاً إلى األهمية القصوى التي توليها  حركة البضائع بين مصر والدول  

لتنشيط حركة الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع  
الدعم   الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية، مشيراً إلى تقديم كافة سبل

واستعرض هشام   الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها. 
وزير قطاع األعمال العام، خطة هيكلة شركة “النصر للتصدير توفيق، 

واالستيراد”، الفتاً إلى أن هناك ثالث شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية  
االعداد لدمج شركتي  تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار 

ف أن شركة  وأضا   “مصر لالستيراد والتصدير” و”مصر للتجارة الخارجية” فيها. 
النصر تمتلك عشرة فروع خارجية في كل من: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، 
وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو  

فرعاً خارجياً مستأجراً في   15هذا باإلضافة إلى برازافيل، وسوريا، ودبي، 
، وأفريقيا الوسطى، وبوروندي، والكاميرون، كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوي

ولفت وزير قطاع   والسنغال، واألردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.
”  األعمال، إلى أنه وفي إطار إعادة هيكلة شركة “النصر لالستيراد والتصدير

الجاري تنفيذها، فقد تم تغيير مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة، وتقييم 
الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة  
إلى “جسور”، باإلضافة إلى مراجعة خريطة الفروع واألصول الخارجية  

وأضاف     لنموذج العمل الجديد. الستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي للشركة وفقاً 
ت المصرية القابلة  توفيق أنه تم تصميم “كتالوج إلكتروني” لعرض المنتجا 

للتصدير، وذلك بهدف الوصول إلى عدد أكبر من األسواق العالمية في حوالي  
مركزاً، واختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون   14دولة من خالل    40

بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة  
وأوضح الوزير أن “الكتالوج اإللكتروني” هو   ها. المركز والدول المحيطة ب 

منصة إلكترونية متعددة اللغات )عربي، انجليزي، فرنسي(، لكل أنواع المنشآت  
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، توفر تسجيالً سهالً  
  ومجانياً لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخالت 

وأشار إلى أنه تم بالفعل االنتهاء من  الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.
تصميم الكتالوج اإللكتروني لكافة المنتجات المصرية ومدخالتها من المواد الخام  
المطلوب استيرادها، وتأسيس إدارة للتسويق المركزي ودراسات األسواق  

التجاري، وتطوير نموذج العمل    والتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك التمثيل
الجديد للفروع الخارجية قائم على الوساطة والتسويق بدالً من االقتصار على  

 التجارة، وذلك من خالل إدارة شبكة من العمالء المحليين في الدول المحيطة. 

 

 

 

 

 سطس مليار دوالر خالل أغ  2.7تحويالت المصريين بالخارج تسجل 

ظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث االقتصادية  كشف الدكتور عادل عبد الع
بالبنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل  

وقال عبد العظيم إن  على أساس سنوي. %11.6بمعدل  2021شهر أغسطس 
  2.4الر، مقابل نحو مليار دو 2.7تحويالت المصريين في الخارج، سجلت نحو 

وأضاف أن إجمالي التحويالت خالل الفترة  .2020خالل شهر أغسطس    مليار دوالر 
  2مليار دوالر بزيادة قدرها نحو  21.4بلغت نحو  2021من يناير إلى أغسطس 

 .2020مقارنة بالفترة المناظرة من عام  %10.4مليار دوالر وبمعدل 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 من االحتياطي االستراتيجيسحب للالنفط يواجه ضغوطا بعد دعوة أمريكية 

واجهت أسعار النفط ضغوطا في التعامالت المبكرة في آسيا اليوم الخميس، بعد  
هبوطها ليل األربعاء عقب تقرير أوردته رويترز عن طلب الواليات المتحدة من  

دراسة سحب منسق من احتياطي النفط  مستهلكين كبار للنفط مثل الصين واليابان  
وتأتي محاولة اإلدارة األمريكية إلحداث    مسعى لخفض األسعار.  االستراتيجي في 

صدمة في األسواق في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية، التي ترجع في  
جانب منها إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في إحداث رد فعل سياسي عنيف، بينما 

عت العقود  وتراج على نحو متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن. يتعافى العالم 
دوالر للبرميل بحلول    78.30اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط ست سنتات إلى  

بتوقيت جرينتش يوم األربعاء، وذلك بعد انخفاضها ثالثة بالمئة   1145الساعة 
ابقتها، إذ ولم تكن العقود اآلجلة لخام برنت أحسن حظا من س الليلة الماضية.

بالمئة في    2.6وكانت قد تراجعت    .79.69سنتا إلى    59انخفضت هي األخرى  
ووصلت األسعار إلى أعلى    الجلسة السابقة في أدنى إغالق لها منذ مطلع أكتوبر.

مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي مع تركيز السوق على االرتفاع السريع  
وتعافي االقتصادات في مواجهة زيادة  في الطلب الذي تزامن مع رفع اإلغالق 

مدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها فيما  بطيئة في اإل
وقالت وكالة الطاقة الدولية وأوبك في األسابيع القليلة   يعرف بتجمع أوبك+.

ويحافظ   الماضية إنه سيتوفر المزيد من اإلمدادات في األشهر العديدة المقبلة. 
برميل يوميا شهريا حتى  ألف    400أوبك+ على اتفاق لزيادة اإلنتاج بمقدار  تجمع  

 المصدر رويترز ال تغرق السوق باإلمدادات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  35,931.05 -0.6% أمريكا 

 S&P 500 4,688.67 -0.3% أمريكا 

 NASDAQ 15,921.57 -0.3% أمريكا 

 FTSE 100 7,291.20 -0.5% لندن

 DAX 16,251.13 0.0% أمانيا

 Nikkei 225 29,598.66 -0.3% اليابان
 %0.1- 1,864.88 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.6- 79.84 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.9- 77.66 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,827.00 -0.08% عوديةالس 
 DFMGI 3,264.00 -0.70% دبي

 ADI 8,357.00 0.06% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,277.81 0.18% الكويت 

 BSEX 1,792.58 0.29% البحرين
 GENERAL 11,976.00 -0.15% قطر 

 MASI 13,263.00 -0.25% المغرب 
 TUN20 7,044.00 0.08% تونس

 



 

 

 لشركات تحت التغطية 

 سم الشركةا
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 – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 3.0 غ.م. %84.9 23.63 شراء  6،942.93 12.78 يد عز شركة حد

 1.3 1.3 15.9 25.1 %8.0 11.34 بيع 327.73 10.50 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.2 8.3 14.8 33.6 %41.8 2.77 شراء  2،166.16 1.95 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.8 6.0 6.1 %39.1 12.03 شراء  5،753.18 8.65 النساجون الشرقيون

 1.1 1.3 5.9 8.6 %18.5 110.53 شراء  21،365.18 93.25 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.5 3.0 7.2 7.1 %24.8 24.64 شراء  24،922.05 19.75 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 5.6 7.0 %41.8 17.22 شراء  883.39 12.14 المالية والصناعية المصرية

 مالي ينتهي في يونيوالعام ال* 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

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

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 24/11/2021  21/11/2021 نيه للسهم ج13 مطاحن وسط و غرب الدلتا

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة  اليوم
 فيرمونت ابراج نايل سيتي كورنيش النيل القاهرة بفندق  عادية نايل سيتي لالستثمار  21/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 د الكو 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 51.98 -1.92 12.20- 3,790,402 197,308,176 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 12.75 -1.16 29.62- 2,371,291 30,142,268 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.89 0.00 9.24- 2,129,058 25,208,740 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.40 -1.33 13.85 37,391 276,217 7.99 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.46 0.28 57.45 415,214 604,842 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.64 -0.94 5.33 456,069 5,787,590 13.42 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 19.75 -1.25 4.59- 23,686 467,555 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.20 -0.24 15.55- 718,237 5,895,541 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 93.25 -0.37 58.59 24,186 2,209,161 106.00 47.00 2.68% موبكو

 ETEL 14.50 0.35 20.83 931,043 13,551,921 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.90 1.24 5.60 5,492,246 25,855,170 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.44 -0.07 5.68- 24,024 314,703 15.00 10.72 1.80% 

 CIEB 28.96 2.66 0.31- 225,023 6,486,337 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.42 -0.29 32.14- 580,960 1,984,717 6.19 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.66 -2.66 16.93 625,878 2,321,458 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.70 -0.47 23.03 444,539 759,051 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.29 -0.43 37.16- 1,773,907 4,087,951 3.96 2.16 1.36% لالسكان والتعمير مدينة نصر 

 ESRS 12.78 2.57 19.89 2,780,592 35,600,644 16.75 7.00 1.36% حديد عز

 ORWE 8.65 -0.35 27.21 78,282 675,670 9.42 5.78 1.28% لسجاد النساجون الشرقيون ل

 SKPC 6.63 2.95 28.17- 2,400,630 15,808,582 10.92 6.33 1.25% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

 HELI 4.15 -1.89 31.74- 849,768 3,532,510 7.20 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 3.77 1.89 14.24 879,746 3,322,674 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

للتنمية بايونيرز بروبرتيز 

 العمرانية
PRDC 2.33 0.43 -- 310,140 730,081 3.80 2.23 0.87% 

 MTIE 5.95 -1.00 5.74- 1,023,215 6,100,990 10.40 5.81 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.15 -1.62 19.72- 2,891,533 3,330,091 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.54 0.73 14.70 452,777 2,506,697 6.23 4.30 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.95 0.15 19.74 25,378,918 50,387,784 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.50 0.00 262.32 375,960 930,299 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.13 0.47 43.95- 418,224 886,538 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.04 2.26 -- 228,895 234,104 1.84 0.95 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.29 -0.46 8.76- 786,710 1,011,482 2.83 1.15 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.25 -3.07 -- 5,799,116 1,486,819 0.43 0.25 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

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

أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هاالتقرير من قبل إدارة ا

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 التقر ا

آ
ير 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 على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دوالبحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
ن 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
ن وجهيؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
وراقهم المالية تم التعبير  ا

أ
و الشركات( وا

أ
ات نظرهم حول الشركة )ا

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 قسم البحوث 

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


