
 

 

  

 
 

 
 
 

 

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

ي جي اكس 
 
  %3.95 %0.57- 11,273.11 30ا

 

ي جي اكس 
 
  %16.34- %3.13- 1,870.00 50ا

ي جي اكس 
 
  %9.37- %3.56- 1,944.11 70ا

ي جي اكس 
 
  %6.83- %2.90- 2,886.10 100ا

  -- %1.41- 4,120.23 مؤشر تميز

 عناوين االخبار

  2022مليار جنيه في  3.8بالم هيلز تستهدف استثمار 

  لى رباح مصر لصناعة الكيماويات ا 
 
شهر 4مليون جنيه خالل  64.6ارتفاع ا

 
 ا

  رباح مستشفى كليوباترا ترتفع
 
شهر 9خالل  %58ا

 
 ا

  سكان" يقرون توزيع كوبون نقدي بواقع  قروش  10مساهمو "مصر الجديدة لال 

  بوقير“حصة
 
لى ” ا ضافية المقرر طرحها في البورصة قد تصل ا    %13ال 

  دوية" تتراجع هامشيًا خالل
 
رباح "النيل لال

 
شهر 4ا

 
 ا

  جمالي صادرات الكوميسا بنسبة كبر من ا 
 
خالل  %20مصر تستحوذ على النصيب ال

2020  

  سعار الذهب تتراجع
 
سبوع.. وعيار  6ا

 
 جنيهات 807يسجل  21جنيهات خالل ا

  جمالي صادرات الكوميسا بنسبة كبر من ا 
 
خالل  %20مصر تستحوذ على النصيب ال

2020  

 ك توبر
 
 السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين في ا

 

 لمستثمرين )مليون جنيه(صافي تعامالت ا 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 18 122 50 
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 أخبارالشركات المقيدة

 2022مليار جنيه في  3.8بالم هيلز تستهدف استثمار 

إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، إن شركته  قال ياسين منصور، رئيس مجلس
مليار  2.5مقابل  2022مليار جنيه في مشروعتها خالل  3.8ستستثمر نحو 

وأضاف منصور، أن استثمارات باديا غرب القاهرة  جنيه متوقعة العام الجاري.
مليار  10.8مليار جنيه ) 170مليار جنيه، متوقعاً مبيعات بنحو  100بلغت 

 عاماً، بحسب الشرق بلومبيرج. 14المشروع خالل مدته البالغة  دوالر( من هذا
وتوقع منصور أن تبلغ محفظة ديون شركته "صفر" بنهاية هذا العام، من نحو 

وأضاف منصور أن شركته تتفاوض  مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي. 422
االنتهاء مليارات جنيه لمشروع باديا، متوقعاً  3 - 2.5مع بنوك على قرض بقيمة 

وذكر منصور أن شركته تسعى لتوريق  2022من القرض في الربع األول من 
مليار جنيه قبل نهاية هذا العام، على أن تقوم بتوريق  1.2محفظة عقارية بنحو 

وتراجع  %1السهم يتراجع  .2022محفظة جديدة قبل نهاية النصف األول من 
عند  %1وم األحد، بنسبة سهم بالم هيلز في بورصة مصر بختام تعامالت الي

ألف  726.7مليار جنيه بعد التداول على  1.2جنيه، بقيمة تداوالت بلغت  1.69
مليون  653.33وحققت بالم هيلز أرباحاً بلغت  صفقة ُمنفذة. 81سهم من خالل 

مليون  536.55جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 
  مباشرالمصدر:، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.2020 جنيه بالفترة المقارنة من

 أشهر 4مليون جنيه خالل  64.6ارتفاع أرباح مصر لصناعة الكيماويات إلى 

أعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، ارتفاع صافي ربح الشركة 
 ، على أساس سنوي.%9.3أشهر من العام المالي الجاري بنسبة  4خالل أول 

أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أنها سجلت صافي ربح و
مليون جنيه خالل الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل  64.65بلغ 

وأرجعت  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 59.13أرباح بقيمة 
الطلب على منتجات الشركة، الشركة نمو األرباح إلى زيادة كمية اإلنتاج لزيادة 

يشار إلى أن  وزيادة أسعار البيع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
مليون جنيه خالل  50.15مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 
مليون جنيه خالل  41.88الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

وارتفعت إيرادات الشركة خالل الثالثة أشهر إلى  ي.نفس الفترة من العام الماض
مليون جنيه خالل نفس  126.77مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  138.51

 المصدر:مباشر الربع من العام المالي الماضي.

 أشهر 9خالل  %58أرباح مستشفى كليوباترا ترتفع 

خالل التسعة أشهر األولى أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مستشفى كليوباترا، 
وأوضحت  بالمائة على أساس سنوي. 58.3من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 

مليون  288.11الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 
 182جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

وارتفع نصيب مساهمي الشركة األم من  .2020ترة المقارنة من مليون جنيه في الف
مليون جنيه  179.19مليون جنيه خالل التسعة أشهر، مقابل  271.84األرباح إلى 

كما سجلت الحقوق غير المسيطرة خالل الفترة  خالل نفس الفترة من العام الماضي.
مليون جنيه خالل  2.822مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  16.26صافي ربح بلغ 

وارتفعت إيرادات األنشطة لدى الشركة خالل التسعة  نفس الفترة من العام الماضي.
 1.37مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  1.9أشهر األولى من العام الجاري إلى 

 المصدر:مباشر . مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.

 

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

  13.43   1.85  ثمار

  4.88   9.25  مصر لصناعة الكيماويات

  4.72   2.66  الحديد والصلب المصرية
  3.48   11.90  جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات المالية

  2.53   13.77  الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي

 

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

 -20.00   122.75  االسكندرية لالدوية
 -19.95   6.94  آراب ديري

 -19.85   1.04  المجموعة المصرية العقارية
 -16.26   8.50  ايجيفرت

 -15.56   10.15  مطاحن ومخابز اإلسكندرية

 

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

  19.33   52,789,992  ابوقير لالسمدة

  13.60   43,323,508  رف أبو ظبي اإلسالميمص

  1.04   23,418,178  المجموعة المصرية العقارية

  52.01   22,170,574  البنك التجاري الدولي

  91.01   21,697,142  موبكو

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.21   35,196,305  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.04   21,167,766  المجموعة المصرية العقارية

  0.34   12,830,401  ليفت سالب مصر

  2.05   9,622,491  راميدا

  0.21   7,694,794  اوراسكوم المالية القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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  روشق 10" يقرون توزيع كوبون نقدي بواقع مساهمو "مصر الجديدة لإلسكان

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير، على 
تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أن  .2021 -2020
 10توزيع كوبون نقدي عن أرباح العام المالي الماضي بواقع  العمومية اعتمدت

 2وقالت إن الدفعة األولى ستكون بقيمة  قروش لكل سهم، يوزع على دفعتين.
يونيو  16قروش بمدة أقصاها  8ديسمبر المقبل، والدفعة الثانية  16قرش بتاريخ 

 الماضي. وقررت العمومية إخالء طرف مجلس اإلدارة عن العام المالي .2022
محل  -وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت الجمعية على تحويل األصل 

شارع بغداد والمدرج باألصول الغير متداولة إلى أصول  12بالعقار رقم  2
كما قررت تحويل الحصر المعروض  .2020سبتمبر  29متداولة اعتباًرا من 

متداولة إلى األصول للوحدات المملوكة للشركة والمدرجة باألصول الغير 
وحققت  المتداولة وذلك بالنسبة لكل أصل من تلك األصول يتوافر فيه الشروط.

مليون جنيه خالل  180.15شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 
مليون جنيه في العام المالي  365.55العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى وتراجعت إيراد السابق له.
مليار جنيه في العام المالي  1.099مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  574.18

 المصدر مباشر.2019-2020

  %13اإلضافية المقرر طرحها في البورصة قد تصل إلى ” أبوقير“حصة 

إن الحصة اإلضافية التي تعتزم الحكومة طرحها من شركة أبو قير لألسمدة 
من أسهم الشركة قبل نهاية ديسمبر المقبل، ضمن  %13و 10تتراوح ما بين 

 .ايكونومي بلس المصدر  برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشهر 4ل أرباح "النيل لألدوية" تتراجع هامشياً خال

النيل، تراجع  -أعلنت مجلس إدارة شركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية
، %3.9أشهر من العام المالي الجاري هامشياً بنسبة  4أرباح الشركة خالل أول 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد،  على أساس سنوي.
يون جنيه خالل الفترة من مل 34.2أنها سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة  35.6يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 
 -وحققت شركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية من العام المالي السابق له.

 18.71، أرباحاً بلغت 2022-2021النيل، خالل الربع األول من العام المالي 
ثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت مليون جنيه خالل الثال

وتراجعت  مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 22.29
مليون  207.3إيرادات الشركة خالل الربع األول من العام المالي الجاري إلى 

ام مليون جنيه بالفترة المقارنة من الع 218.42جنيه، مقابل إيرادات بلغت 
 المصدر:جريدة حابيالمالي الماضي.



 

 

 

 

 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 %20تستحوذ على النصيب األكبر من إجمالي صادرات الكوميسا بنسبة  مصر
  2020خالل 

قالت الوزيرة إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خالل 
ف تشجيع استخدام أدوات االقتصاد التكامل الرقمي االقتصادي االستراتيجي" بهد

الرقمي لتيسير ممارسة األعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء 
دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة  21التجمع البالغ عددها 

كورونا على اقتصاداتها، مشيرةً إلى أن فعاليات القمة ستشهد تسلم فخامة الرئيس 
فتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، باإلضافة عبد ال

، والتي سيطلقها 2025-2021إلى إطالق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي  الرئيس السيسي في ظل رئاسة فخامته للتجمع.

السوق المشتركة  الذي عقدته الوزيرة وتشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع
للشرق والجنوب األفريقي "الكوميسا"، لإلعالن عن الترتيبات الخاصة بالقمة، 
شارك في فعاليات المؤتمر الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق باهلل، رئيس جهاز 

وأوضحت جامع أن  التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.
من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل  القمة ستشهد أيضاً استعراض عدد

االقتصادي ذات األولوية وموقف جائحة كورونا في اإلقليم، والمجلس الوزاري 
نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية  9للكوميسا الذي انعقد يوم  42الـ

الذي انعقد يوم األسبوع الماضي، وحالة التكامل االقتصادي في  17الكوميسا الـ
م، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى اإلقلي

جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا لالستئناف، 
والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا 

ونوهت  واالبتكار. إلى جانب اإلعالن عن الفائزين بجوائز التميز اإلعالمي
يرة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر الوز

عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر  20للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 
في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في  2001رئاسة التجمع عام 

يجي للدولة المصرية نحو العديد من المجاالت، األمر الذي يدعم التوجه االسترات
القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق 
التكامل االقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية 
التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع 

لدعم التكامل االقتصادي القاري، وتكثيف التعاون دول القارة األفريقية 
االستثماري بين وكالء االستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات 

 الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة االستثمارات داخل القارة.

 

 

 جنيهات 807يسجل  21جنيهات خالل أسبوع.. وعيار  6أسعار الذهب تتراجع 

تراجعت أسعار الذهب باألسواق المحلية، خالل تعامالت األسبوع، بفعل تراجع 
دوالر خالل أسبوع، منخفضة  16.9لتفقد  %0.9األوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 

 نوفمبر الجارى. 12دوالر لألوقية فى األسبوع المنتهى فى  1869من مستوى 

المحلية، خالل تعامالت  سواقألجنيهات با 6إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 
التداوالت يوم االثنين الماضى  21األسبوع الماضى، حيث افتتح جرام الذهب عيار 

جنيهات، فى حين  807جنيها، واختتم تعامالت السبت عند  813عند مستوى 
التعامالت عند  تتمتدوالرا واخ 1865افتتحت األوقية تعامالت األسبوع عند 

 جريدة البورصة. دوالرا. 1846

 



 

 

 العالمية والعربية ألخبارا

 أكتوبر  السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين في

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم األحد، أن السعودية احتفظت بصدارتها 
لموردي النفط الخام إلى الصين للشهر الحادي عشر على التوالي، مع زيادة 

عن الفترة نفسها قبل عام، وفق ما ذكرته سي  %19.5الكميات الموردة بنسبة 
ارة العامة للجمارك أن إجمالي وأظهرت بيانات من اإلد ان بي سي العربية.

مليون برميل يوميا،  1.67مليون طن بما يعادل  7.1واردات النفط السعودي بلغ 
مليون برميل  1.94مليون برميل يوميا قبل عام، ومقارنة مع  1.4مقارنة بنحو 

وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط  يوميا في سبتمبر.
مليون طن  6.6عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى  %1.3بة أنابيب، بنس

ويأتي ذلك بالمقارنة  مليون برميل يوميا. 1.56الشهر الماضي، وهو ما يعادل 
وجاء نمو اإلمدادات الروسية، خاصة  مليون برميل يوميا في سبتمبر. 1.49مع 

ستيراد اإلمدادات من مزيج إسبو الرئيسي، في أعقاب إصدار الصين حصص ا
جديدة في أغسطس وأكتوبر، مما سمح لشركات مستقلة بزيادة مشترياتها من 

ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من  واحد من الخامات المفضلة لديها.
النفط الخام في أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثالث سنوات في ظل تقييد كبير 

وانخفضت اإلمدادات من  تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.
عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت  %53.2البرازيل بنسبة 

وأفادت رويترز بأن واردات الصين  .%91.8اإلمدادات من الواليات المتحدة 
من النفط اإليراني تجاوزت نصف مليون برميل يوميا في المتوسط بين أغسطس 

على الخام بأسعار منخفضة يطغى على وأكتوبر، إذ يرى مشترون أن الحصول 
وعبر أغلب هذا النفط على أنه  أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات األميركية.

صادرات من عمان واإلمارات وماليزيا، مما أثر على اإلمدادات المنافسة من 
وتظهر البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم  البرازيل ودول غرب أفريقيا.

، إذ تحجم شركات النفط 2021ن إيران أو فنزويال منذ بداية تستورد أي نفط م
 المصدر رويترزالوطنية بسبب مخاوف بشأن العقوبات األميركية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones  35,601.98 -0.8% أمريكا

 S&P 500 4,697.96 -0.1% أمريكا

 NASDAQ 16,057.44 0.4% ريكاأم

 FTSE 100 7,223.57 -0.5% لندن

 DAX 16,159.97 -0.4% أمانيا

 Nikkei 225 29,774.11 0.1% اليابان
 %0.0 1,844.05 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.3- 78.62 البرميل خام برنت )دوالر(
 %3.7- 76.10 البرميل نايمكس )دوالر(

 بيةالعرمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 11,486.00 -1.92% السعودية
 DFMGI 3,244.00 -0.43% دبي

 ADI 8,301.00 -0.43% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,248.99 -0.09% الكويت

 BSEX 1,792.69 -0.05% البحرين
 GENERAL 11,899.00 -0.12% قطر

 MASI 13,340.00 0.38% المغرب
 TUN20 7,033.00 0.03% 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 0.7 غ.م. غ.م. %10.9 3.55 ديحيا 3،797.05 3.20 *كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %88.9 23.63 شراء 6،796.25 12.51 شركة حديد عز

 1.2 1.3 15.8 24.9 %9.1 11.34 بيع 324.61 10.40 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 
 2.1 7.8 13.8 31.4 %52.1 2.77 شراء 2،019.75 1.82 شركة سبيد ميديكال

 0.8 0.8 5.9 6.0 %41.5 12.03 شراء 5،653.41 8.50 شرقيونالنساجون ال
 1.1 1.3 5.7 8.4 %21.4 110.5 شراء 20،851.96 91.01 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.4 2.9 7.0 6.9 %27.5 24.64 شراء 24،392.06 19.33 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.6 0.7 5.6 6.9 %42.9 17.22 شراء 876.84 12.05 المالية والصناعية المصرية

 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 يقيمة التوزيع النقد أسم الشركة
 24/11/2021  21/11/2021 جنيه للسهم 13 مطاحن وسط و غرب الدلتا

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم
 أ شارع غرناطة روكسي مصر الجديدة5بمقر الشركة  عاديةغير  العقارية للبنوك الوطنية  24/11/2021

 بقمر الشركة الكائن في المنطقة الصناعية الثانية محافظة االسماعيلية غير عادية سينا فارماابن  25/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (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 52.01 0.06 12.15- 425,447 22,170,574 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 12.63 -0.94 30.29- 447,073 5,639,383 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 12.00 0.93 8.40- 530,266 6,355,241 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني -الشرقية 

 TMGH 7.38 -1.60 13.54 346,078 2,578,452 7.99 5.41 4.13% طلعت مصطفى

 EKHO 1.44 0.00 55.51 12,393 17,881 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.75 0.87 6.25 793,074 10,139,916 13.42 10.63 4.00% هيرميس

 ABUK 19.33 -2.23 6.62- 2,643,376 52,789,992 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة

 SWDY 8.00 -2.44 17.61- 1,284,859 10,337,145 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 91.01 -0.11 54.78 233,495 21,697,142 106.00 47.03 2.68% موبكو

 ETEL 14.35 -1.03 19.58 322,746 4,632,314 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.70 -4.47 1.29 134,947 644,464 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية 

 العقاريه
CIRA 13.40 0.00 5.96- 1,113 14,886 15.00 10.72 1.80% 

 CIEB 29.00 0.14 0.17- 249,012 7,217,583 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر

 ISPH 3.37 -1.46 33.13- 352,971 1,191,677 5.95 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.58 -2.19 14.38 631,864 2,281,999 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.69 -1.00 22.02 726,751 1,239,393 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير

 MNHD 2.27 -0.87 37.71- 1,004,352 2,294,193 3.96 2.16 1.36% كان والتعميرمدينة نصر لالس

 ESRS 12.51 -2.11 17.35 746,031 9,342,120 16.75 7.00 1.36% حديد عز

 ORWE 8.50 -0.58 25.00 853,461 7,301,937 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد

 SKPC 6.54 -1.36 29.14- 1,223,637 8,029,841 10.92 6.33 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.10 -1.20 32.57- 1,008,580 4,150,029 7.20 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 AUTO 3.65 -3.18 10.61 843,823 3,091,268 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.27 -2.58 -- 328,782 750,717 3.80 2.22 0.87% 

 MTIE 5.82 -2.18 7.79- 1,705,242 10,032,969 10.40 5.80 0.79% ام.ام جروب

 CCAP 1.12 -2.78 21.95- 3,670,983 4,143,894 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.42 -2.17 12.22 112,264 613,697 6.23 4.30 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر

 SPMD 1.82 -6.76 11.65 6,679,790 12,467,692 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.42 -4.35 250.72 213,295 518,897 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.05 -2.38 46.05- 9,622,491 19,807,598 3.18 1.62 0.51% راميدا

 GDWA 0.99 -2.66 -- 888,683 885,395 1.84 0.95 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.26 -2.48 11.24- 567,011 716,711 2.83 1.15 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية
ASPI 0.25 -3.16 -- 1,862,208 461,589 0.43 0.24 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

 خالء المسؤوليةا  

 

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

بحاث شركة بريميير من 
أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
نها موثوق فيها في وقت نشر تم إعداد المعلومات واال

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هامصادر يعتقد 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

 دون إشعار مسبق.

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

شكا
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
الستخدام ل. إن االبحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير 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

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
لمالية تم التعبير هم ايؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة.

 

 

 مسؤولي التصال

 قسم البحوث

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


