
 

 

  

 
 
 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 5.07 % 1.63 11,395.60 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 10.46- % 1.34 2,001.47 50ا

ي جي اكس  
 
  % 0.81- % 1.27 2,127.84 70ا

ي جي اكس  
 
  % 0.24 % 1.38 3,105.14 100ا

 --  % 0.15 4,203.11 تميز  شرمؤ
 

 عناوين االخبار 

لى   ▪ طلس لالستثمار" تقفز ا 
 
شهر 9ماليين جنيه خالل   3خسائر "ا

 
 . ا

مين" ▪
 
ي فاينانس" توّقع بروتوكول تعاون مع "مصر للتا  . تابعة لـ"ا 

رباح "اسباير كابيتال" تتراجع  ▪
 
شهر 9خالل  %34.6ا

 
 . ا

دوية" تنمو  ▪
 
رباح "مينا فارم لال

 
  9خالل   %75ا

 
 . شهرا

سمنت سيناء" تهبط  ▪
 
شهر 9خالل  %24خسائر "ا

 
 .ا

 النواب المصري يوافق على اتفاقيتين دوليتين مع اليابان والنمسا لتطوير مؤسسات خدمية ▪

قامة الفندقية.. السيولة النقدية  ▪ دنى لال 
 
تريليون  5.6تسجل الحكومة تقر زيادة الحد ال

كـتوبر بنمو 
 
 %17.5جنيه في ا

على مستوى في  ▪
 
لى  25التضخم بمنطقة اليورو يقفز ل  .خالل نوفمبر %4.9عاما ا 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
انخفض االسهم التي 
 سعرها

االسهم التي لم 
 يتغير سعرها

 93 43 61 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 أشهر  9ماليين جنيه خالل  3خسائر "أطلس لالستثمار" تقفز إلى 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائية  
بالمائة  2489، ارتفاع خسائرها بنسبة 2021اشهر األولى من خالل التسعة 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم األحد، أنها    س سنوي. على أسا 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى سبتمبر  2.92حققت خسائر بلغت 

، 2020ألف جنيه بالفترة المقارنة من  112.78الماضي، مقابل خسائر بلغت 
فترة إلى  وتراجعت إيرادات الشركة خالل ال   األخذ في االعتبار حقوق األقلية. مع  

مليون     15.94ة سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات بلغت  مليون جنيه بنهاي   9.67
وأرجعت الشركة خسائرها إلى موسمية إيراد   . 2020جنيه بالفترة المقارنة من 

تبدأ مزاولة النشاط الفعلي  ونتائج أعمال بعض الشركات التابعة حيث أنها لم 
تقدر بنسب أعلى من العائد من هذه األمر الذي جعل هناك مصاريف رأسمالية 

وحققت شركة أطلس لالستثمار والصناعات الغذائية، صافي خسائر   الشركات.
مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقارنة    1.33بلغت  

وتراجعت    خالل نفس الفترة من العام السابق.ألف جنيه أرباحا   792.04بـ
مليون  1.95ي لتصل إلى الربع األول من العام الجار  إيرادات الشركة خالل 

وعلى   مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. 3.75جنيه، مقابل 
مستوى األعمال غير المجمعة، تحولت الشركة للخسائر خالل الثالثة األشهر  

  1.3مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة    1.18العام الجاري حيث تكبدت    األولى من
 مباشرالمصدر.2020مليون جنيه خالل الربع األول من  

 تابعة لـ"إي فاينانس" توّقع بروتوكول تعاون مع "مصر للتأمين" 

وقّعت شركة "خالص" للمدفوعات الرقمية، التابعة لشركة "إي فاينانس"  
المالية والرقمية، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للتأمين، إحدى  لالستثمارات  

مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع األعمال العام،  شركات مجموعة 
  ألف نقطة تحصيل.   320الشبكة الجماهيرية التي تنتشر بنحو    لتغطيتها من خالل

أتي في إطار سعي  وأوضحت "إي فاينانس"، في بيان لها اليوم الثالثاء، أن ذلك ي 
كة "مصر  نحو التحول الرقمي وحرص شر 2030الدولة وتحقيقا  لرؤية مصر 

من أجل  للتأمين" على مد مظلتها التأمينية لكافة ربوع مصر، وفي إطار دورها 
من جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس    توفير حياة كريمة ألفراد الُمجتمع.

م المجموعة بالمشاركة في ذلك التعاون جاء  إدارة مجموعة "إي فاينانس"، إن قيا
اة على عاتقها لكونها األكبر في قطاع التحصيل  من منطلق المسؤولية الكبيرة الملق
واطنين في الحصول على الوثيقة من أي مكان  اإللكتروني وعليها مساعدة الم

وأضاف أن هذا   ألف نقطة تحصيل على مستوى الجمهورية.  320وعبر نحو 
تي في إطار حرص المجموعة ودورها الرائد لنشر الشمول المالي  التعاون يأ

ت المالية الرقمية إلى كل شبر في أرض مصر، وتعزيز كافة  والوصول بالخدما 
بالتحول الرقمي واإلمكانات الالمحدودة التي تمتلكها  القطاعات االقتصادية 

ئيس  من ناحيته، أكد عمر جودة عضو مجلس اإلدارة المنتدب والر الشركة.
– التنفيذي لشركة "مصر للتأمين"، أن هذا البروتوكول نابع من حرص الشركة 

ومسؤوليتها تجاه المجتمع وتبنيها لرؤية ومبادرات   -أول شركة تأمين وطنية 
دولة لتوفير الحياة الكريمة اآلمنة ألفراد المجتمع وسعيها الدائم نحو الوصول  ال

وقال إنه من هذا  ة التأمينية الالزمة لهم.لكافة شرائحه أينما كانوا وتقديم الحماي 
شركة "مصر للتأمين" وشركة "خالص"   المنطلق تم توقيع البروتوكول بين

مية لتوفير وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للعمالء في كافة أنحاء  للمدفوعات الرق
الجمهورية وما تقدمه من تغطيات تأمينية متميزة بتغطية حاالت الوفاة والعجز  

وأكد   ألف جنيه، وتغطية المصاريف الطبية وغيرها. 100ي المستديم بمبلغ الكل

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  13.43   1.85  ثمار

  11.47   8.65  راكتا 

  8.80   7.05  ايكون
  8.31   8.99  الجوهرة 

  7.36   12.99  فوري

 

 نخفاض في السعرمن حيث اال أسهم 5اقل 
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -20.00   0.47  أصول للوساطة 

 -17.50   17.63  العربية الستصالح االراضي 

 -16.00   27.72  مطاحن مصر الوسطي 

 -11.30   88.70  شرق الدلتامطاحن 

 -8.83   57.01  وادي كوم إمبو

 

 ولأسهم من حيث قيمة التدا 5أكبر 
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  51.40   523,237,504  البنك التجاري الدولي
  12.99   133,067,680  فوري

  11.19   109,106,296  ايسترن كومباني
  14.36   78,660,272  لالتصاالتالمصرية  

  2.38   58,106,664  مدينة نصر لالسكان

 

 لأسهم من حيث كمية التداو 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.41   37,795,237  ليفت سالب مصر

  0.51   36,415,356  العربية ادارة االصول
  0.36   28,493,301  العربية لالستثمارات 
  2.38   24,173,380  مدينة نصر لالسكان

  0.21   15,968,385  اوراسكوم المالية القابضة

 

  اولمن حيث قيمة التدأكبر خمس قطاعات 
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عد البداية نحو تحقيق الشمول التأميني بالوصول إلى األفراد  ه الخطوة ت أن هذ
 المصدر مباشرالذين ال تصل إليهم الخدمات التأمينية. 

 أشهر  9خالل  %34.6أرباح "اسباير كابيتال" تتراجع 

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

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

ن العام الماضي، مع  مليون جنيه خالل نفس الفترة م 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  20.78خسائر بلغت 

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

ة لدى الشركة خالل النصف وارتفعت إيرادات األنشط  .2020في الفترة المقارنة من  
مليار  3.57ات بلغت مليار جنيه، مقابل إيراد 4.28األول من العام الجاري إلى 

وفي يوليو الماضي، وافقت الجمعية العامة    جنيه في النصف المقارن من العام السابق.
غير العادية لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية، على تقسيم الشركة لثالث  

 كات )شركة قاسمة وشركتين منقسمتين(، مع اعتماد أسباب التقسيم.شر

 أشهر   9الل  خ %75ألدوية" تنمو  أرباح "مينا فارم ل 

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية، 
 %75.1عن التسعة أشهر األولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة  

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء،  أساس سنوي. على 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية  352.36ح بلغ أنها سجلت صافي رب 
مليون جنيه أرباحا  خالل نفس الفترة من العام     201.13ابل  سبتمبر الماضي، مق

دات الشركة خالل  وارتفعت إيرا الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.
بر، مقابل  مليار جنيه بنهاية سبتم 2.2أشهر من العام الجاري لتصل إلى  9أول 
وحققت شركة مينا فارم   مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  1.65

مليون جنيه منذ بداية  255.63لألدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 
مليون جنيه أرباحا  خالل نفس   130.11، مقابل يناير حتى نهاية يونيو الماضي

ة على أساس ربعي، حيث  أرباح الشرك كما ارتفعت  الفترة من العام الماضي.
، 2021مليون جنيه خالل الربع الثاني من  133.73سجلت صافي ربح بلغ 

وارتفعت إيرادات    مليون جنيه خالل نفس الربع من العام الماضي.    50.87مقابل  
مليار جنيه   1.45الستة أشهر األولى من العام الجاري لتصل إلى  الشركة خالل 

المصدر .  مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  1.06ل  بنهاية يونيو، مقاب 

 مباشر

 

 

 

 

 أشهر  9خالل  %24خسائر "أسمنت سيناء" تهبط  

أشهر من العام الحالي،   9كشفت القوائم المالية لشركة أسمنت سيناء، عن أول 
وأوضحت   بالمائة على أساس سنوي.  23.9تراجع خسائر الشركة بنسبة 

بلغت   الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثالثاء، أنها سجلت خسائر
مقابل  مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي،  323.28
وارتفعت   مليون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.  424.98

مليون جنيه بنهاية سبتمبر،   984.76يعات الشركة خالل التسعة أشهر لتسجل  مب 
يشار إلى أن   لماضي.مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ا 588.69مقابل 

مليون جنيه خسائر خالل الفترة من بداية يناير  252.66أسمنت سيناء، حققت 
ائر في النصف  مليون جنيه خس 245.69حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 

وارتفع صافي مبيعات الشركة خالل النصف األول من   .2020المقارن من 
مليون جنيه في   370.61 مليون جنيه، مقابل 639.93العام الجاري، إلى 
 المصدر مباشر  .2020النصف األول من 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

النواب المصري يوافق على اتفاقيتين دوليتين مع اليابان والنمسا لتطوير  
 مؤسسات خدمية 

تشار أحمد  وافق مجلس النواب خالل جلسته العامة،اليوم الثالثاء، برئاسة المس
سعد الدين وكيل أول المجلس على اتفاقيتين دوليتين مع اليابان والنمسا لتطوير  

وتتضمن االتفاقيتان الدوليتان قرارين لرئيس الجمهورية   مؤسسات خدمية.
بشأن الموافقة على   2021( لسنة 495) كاآلتي: قرار رئيس الجمهورية رقم

ألف يورو بين الهيئة القومية   500ماليين و 8اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 
لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية، وفقا  لوكالة أنباء الشرق  

وتهدف االتفاقية لتقديم الخدمات البنكية للشركات ولالستثمارات البنكية    األوسط.  
مويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، واللتين بشأن ت 

درة لتوزيع الصابورة )ثقل األوزان( وتنميطها"، الموقع بتاريخ عاليتي الق
بشأن  2021( لسنة 505والثاني قرار رئيس الجمهورية رقم ) 28/7/2021

ية وحكومة  الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العرب 
خ وتم تعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاري  اليابان.

بشأن التعاون االقتصادي الياباني   16/6/2019والمعدلة بتاريخ    14/12/2015
المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى  

لموقعة في القاهرة بتاريخ األطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، ا
 حابيجريدة المصدر:.3/8/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.6الحكومة تقر زيادة الحد األدنى لإلقامة الفندقية.. السيولة النقدية تسجل 
 %17.5تريليون جنيه في أكتوبر بنمو  

سنوي في أكتوبر الماضي  على أساس  17.58ارتفع المعروض النقدي بنسبة 
بلغ المعروض النقدي وفقا   بحسب بيان للبنك المركزي المصري اليوم الثالثاء.

تريليون  4.8تريليون جنيه، مقارنة مقارنة بـ 5.65لبيان المركزي المصري، 
على   %17.2في سبتمبر زاد المعروض النقدي ينسبة  2020جنيه في أكتوبر 

بلغ المعروض النقدي في سبتمبر   ك المركزي. أساس سنوي، بحسب بيانات البن 
تريليون جنيه خالل الشهر ذاته قبل   4.76تريليون جنيه، مقارنة مع  5.58
مليون   24في سياق آخر ارتفع صافي االحتياطي األجنبي لمصر بواقع  عام.

مليار دوالر، بحسب بيان من البنك   40.849دوالر خالل شهر أكتوبر، ليصل  
 40.825االحتياطي النقدي في مصر خالل سبتمبر الماضي سجل  المركزي.

يشهد    أشهر من الواردات.  7مليار دوالر، ويغطي االحتياطي المصري حوالي  
، بعد 2020احتياطي مصر من النقد األجنبي نموا بشكل تدريجي منذ يونيو 

، من أكثر من  2020مليار دوالر بنهاية مايو  36انخفاض أرصدته لحوالي 
 economy plusالمصدر  ليار دوالر. م 45.5



 

 

 العالمية والعربية  بارألخا

خالل   %4.9عاما إلى  25التضخم بمنطقة اليورو يقفز ألعلى مستوى في 
 نوفمبر 

أظهرت بيانات أولية، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى  
نوفمبر، مما أثار المزيد من األسئلة حول ما سيفعله البنك قياسي مرتفع في 

وجاء معدل التضخم العام عند  ياسته النقدية.المركزي األوروبي بعد ذلك بس
من   %4.5لشهر نوفمبر، بعد أن أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند  4.9%
ا،   25هو األعلى على اإلطالق منذ    %4.9ويعتبر الرقم    في أكتوبر.   4.1% عام 

وتأتي البيانات في وقت ينتظر فيه صانعو السياسة    أي منذ بداية تجميع البيانات.
من البيانات حول المتحور الجديد أوميكرون، والذي تم اإلبالغ عنه ألول    المزيد

 المصدر جريدة حابي مرة األسبوع الماضي في جنوب إفريقيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,483.72 -1.9% أمريكا 

 S&P 500 4,567.00 -1.9% أمريكا 

 NASDAQ 15,537.69 -1.6% أمريكا 

 FTSE 100 7,059.45 -0.7% لندن

 DAX 15,100.13 -1.2% أمانيا

 Nikkei 225 27,935.62 0.4% اليابان
 %0.7 1,785.78 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %3.1 71.35 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %2.7 67.96 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةسواق مؤشرات اال 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 10,811.00 0.46% السعودية
 DFMGI 3,073.00 0.42% دبي

 ADI 8,547.00 0.80% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,861.06 1.05% الكويت 

 BSEX 1,737.26 0.44% البحرين
 GENERAL 11,445.00 0.51% قطر 

 MASI 13,085.00 -0.11% المغرب 
 TUN20 7,043.00 -0.34% ونست

 



 

 

 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 0.7 غ.م. غ.م. %9.9 3.55 حيادي 3،832.65 3.23 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية
 غ.م. غ.م. 3.1 غ.م. %79.2 23.63 شراء  7،165.67 13.19 شركة حديد عز

 1.3 1.3 16.5 25.9 %4.6 11.34 بيع 338.34 10.84 ايجيترانس  - النقل المصرية لخدمات  
 2.0 7.7 13.6 30.9 %54.3 2.77 شراء  1،990.91 1.80 شركة سبيد ميديكال

 0.8 0.8 5.9 6.0 %42.0 12.03 شراء  5،633.46 8.47 ون الشرقيونالنساج
 1.2 1.4 6.0 8.8 %15.4 110.53 شراء  21،937.97 95.75 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 
 2.3 2.8 6.8 6.7 %31.8 24.64 شراء  23،597.08 18.70 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.4 0.5 3.9 4.9 %103.3 17.22 شراء  5،633.46 8.47 المالية والصناعية المصرية

 2.5 2.4 0.8 0.8 %88.6 10.94 شراء  30،425.01 5.80 عبورالند للصناعات الغذائية 

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

 3.2 2.5 0.4 0.4 %87.6 7.73 شراء  1،164.35 4.12 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 العام المالي ينتهي في يونيو* 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع نهاية الحقتاريخ  التوزيع أسم الشركة 
 2/12/2021 1/12/2021 سهم مجاني لكل سهم 0.09 ثمار

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 اريخ التوزيعت 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 كمية التداول

لى سعر أع

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 51.40 0.98 13.18- 10,217,766 523,237,504 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 12.99 7.36 28.30- 10,402,518 133,067,680 25.99 11.55 7.60% فوري

 EAST 11.19 4.58 14.58- 9,868,199 109,106,296 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 8.19 1.24 26.00 2,302,292 18,811,100 8.35 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.37 0.00 47.75 389,827 534,091 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 14.40 5.19 20.00 3,525,992 49,720,916 14.40 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 18.70 -0.16 9.66- 262,182 4,895,175 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.40 1.20 13.49- 3,645,063 30,688,650 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 95.75 0.84 62.84 259,299 24,826,564 106.00 51.60 2.68% موبكو

 ETEL 14.36 -1.37 19.67 5,387,070 78,660,272 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.53 -2.16 2.37- 1,421,955 6,439,870 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 14.00 1.45 1.75- 695,916 9,727,593 15.00 10.72 1.80% 

 CIEB 28.99 2.44 0.21- 716,294 20,732,386 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.57 2.59 29.17- 2,346,591 8,285,431 5.78 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.48 1.75 11.18 4,292,940 14,920,329 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.79 1.24 29.24 5,676,754 10,034,059 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.38 0.42 34.69- 24,173,380 58,106,664 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 13.19 4.93 23.73 2,552,488 32,968,426 16.75 7.35 1.36% حديد عز

 ORWE 8.47 0.83 24.56 554,954 4,710,649 9.42 5.78 1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 6.78 2.57 26.54- 1,281,022 8,579,292 10.92 6.33 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.97 6.65 18.26- 5,491,316 26,577,870 6.90 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 3.92 0.51 18.79 633,782 2,462,335 4.65 2.94 0.89% جى بى اوتو

يونيرز بروبرتيز للتنمية با

 العمرانية
PRDC 2.53 3.69 -- 1,285,026 3,203,157 3.80 2.22 0.87% 

 MTIE 6.09 1.00 3.52- 1,648,005 9,973,413 10.40 5.61 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.16 1.13 19.16- 2,289,765 2,635,522 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.77 2.12 19.46 280,924 1,618,337 6.23 4.30 0.68% نمية مصر اوراسكوم للت

 SPMD 1.80 -0.33 10.06 7,386,574 13,243,784 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.45 0.00 255.07 146,610 358,333 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.27 0.00 40.26- 809,016 1,836,991 3.14 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.04 1.07 -- 547,371 569,582 1.84 0.95 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.40 5.72 0.78- 2,971,436 4,074,648 2.83 1.15 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.27 1.11 -- 4,345,821 1,172,902 0.43 0.24 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

و بيع ب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
 
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

 
وراق المالية المذكورةشراء ا

 
لقد . فيه اال

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

 
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

 
. ال تتحمل شركة بريميير هاردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

ضرار الناتجة عن استخدام ه
 
و اال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
راء الواردة فا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

 
ي هذا التقرير ذا المنشور ا

 دون إشعار مسبق. 

 
 
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 تلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقريالبحثي هو الم
 
ي شكل من اال

 
ي جزء با

 
ر البحثي دون االحتفاظ با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. 
 
و إعادة إنتاجه من قبل ا

 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
 غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

و الشركات( المذكورة في هذا التيؤكد محلل/
 
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

 
وراقهم المالية تم التعبير  محللو اال

 
و الشركات( وا

 
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

 
قرير ا

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي التصال 

 قسم البحوث 
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