
 

 

 

 
 

 
 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 3.23 % 0.72- 11,195.05 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 0.06 % 3.88- 2,236.71 50ا

ي جي اكس  
 
  % 15.66 % 6.70- 2,481.02 70ا

ي جي اكس  
 
  % 11.67 % 4.99- 3,459.22 100ا

  --  % 4.36- 4,354.00 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

وراسكوم كونستراكشون توافق على دراسة االستحواذ على شركة  ▪
 
مملوكة لعائلة ا

 ساويرس

يرادات بعد تعاقد "الدرايف ثرو"  ▪ رباح واالإ
 
ثر المتوقع على اال

 
 سبيد ميديكال تعلن اال

شهر 9صادرات حديد عز تتجاوز المليار دوالر خالل  ▪
 
 ا

وراسكوم كونستراكشون توافق على دراسة االستحواذ على   ▪
 
 شركات 3ا

ول من    3هيرميس تستعد لطرح  ▪
 
   2022شركات فى البورصة المصرية بالنصف اال

   2025/ 2024بحلول عام  %50مصر تستهدف مشروعات خضراء تمثل نسبة  ▪

مريكية  ▪
 
سعار الذهب ترتفع مع تراجع الدوالر وعوائد السندات اال

 
 ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 ارتفع سعرهااالسهم التي  
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 25 149 32 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

أوراسكوم كونستراكشون توافق على دراسة االستحواذ على شركة مملوكة  
 لعائلة ساويرس 

سي، موافقة مجلس اإلدارة على  علنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل 
مبدأ دراسة االستحواذ المحتمل على شركة رائدة في مجال استيراد وتوزيع  

وقالت أوراسكوم في بيان لبورصة مصر، اليوم،   وخدمات المعدات في مصر.
  30إن الشركة المستهدفة تأسست من قبل المرحوم أنسي ساويرس منذ أكثر من 

ائلة ساويرس وتعمل بشكل مستقل عن أوراسكوم  عاماً، وهي مملوكة بالكامل لع
وأوضحت أوراسكوم، أن االستحواذ سيتيح توسيع تواجد الشركة في    لإلنشاءات.

قطاع الخدمات، مشيرة إلى أن الشركة المستهدفة تعد الوكيل الوحيد في مصر  
لكبريات الشركات العالمية في عدد من المجاالت كمعدات البناء والمعدات  

ونوهت الشركة، بأنه في حالة اعتماد    لسكك الحديدة واآلالت الزراعية.البحرية وا
مجلس اإلدارة سيخضع االستحواذ المحتمل لموافقة المساهمين في اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية والذي من خالله ستمتنع عائلة ساويرس عن  

  وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، خالل الربع  التصويت.
مليون دوالر خالل الثالثة أشهر المنتهية  26.9، أرباحاً بلغت 2021األول من 

مليون دوالر في الفترة المقارنة   24.9في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، تراجعت إيرادات الشركة إلى  2021وخالل الربع األول من  .2020من 

الر في الفترة  مليون دو 827.6مليون دوالر، مقابل إيرادات بلغت  816.6
وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة    المقارنة من العام الماضي.

مليون دوالر، مقابل خسائر بلغت   4.97خالل الربع األول من العام الجاري 
 المصدر مباشر  .2020مليون دوالر في الربع األول من  1.99

األرباح واإليرادات بعد تعاقد "الدرايف  سبيد ميديكال تعلن األثر المتوقع على 
 ثرو" 

أعلنت شركة سبيد ميديكال، األثر المتوقع على إيرادات وأرباح الشركة بسبب  
توقيع عقد مع الجهة المالكة لحقوق إدارة تحاليل كورونا بالمرور بالسيارة 

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن إيرادات مواقع    "الدرايف ثرو".
لدرايف ثرو وتوسعتها المستقبلية تكون بالكامل لصالح الشركة، وتدخل ضمن  ا

 تقريباً. % 71قائمة الدخل المستقلة، ونسبة التكاليف الكلية من هذه اإليردات 
وأشارت سبيد، إلى أنه من المتوقع تعظيم إيرادات الشركة نظراً لدخول إيرادات  

ر؛ ومن َثمَّ سيتم العمل على  الدرايف ثرو إلى رقم أعمال الشركة بشكل مباش
زيادة اإليرادات عن طريق اتخاذ قرارات في األجل القصير لزيادرة مواقع أفرع  
الدرايف ثرو وكذا قرارات تسويقية متكاملة بهدف زيادة هذه المبيعات وبالطبع  

وارتفعت إيرادات الشركة إلى    ينعكس ذلك على زيادة األرباح خالل فترة التعاقد.
مليون   59.1ون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها ملي  175.06

وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت   .2020جنيه في النصف المقارن من 
مليون جنيه في النصف األول من العام الجاري، مقابل   108.07أرباح الشركة 

 ر مباشر المصد  مليون جنيه أرباحاً في النصف المقارن من العام الماضي   21.2

 أشهر  9صادرات حديد عز تتجاوز المليار دوالر خالل 

أعلنت شركة حديد عز، تحقيق صادرات فاقت المليار دوالر خالل التسعة أشهر  
وقالت الشركة في بيات لبورصة مصر، اليوم، إن ذلك وفقاً   . 2021األولى من 

لغت قيمة  للتدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث ب 
وأشارت   مليار دوالر خالل الفترة طبقاً لشهادة الجهاز.  1.013الصادرات 

مليون دوالر، أي   598الشركة إلى أن صادرات النصف األول من العام كانت 
وحققت شركة حديد عز،   مليون دوالر.  419أن صادرات الربع الثالث بلغت 

نتهية في يونيو الماضي،  مليار جنيه خالل الستة أشهر الم 2.39أرباحاً بلغت 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  7.58   33.35  مطاحن مصر الوسطي 

  4.55   115.00  اكتوبر فارما 

  4.41   30.07  مصر لاللومنيوم
  2.76   8.19  االسكندرية لتداول الحاويات 

  2.73   1.36  القابضة المصرية الكويتية

 

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

 -20.00   2.44  نيوداب

 -20.00   19.76  الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي

 -19.99   45.52  الوطنية للتنميةالعقارية للبنوك 

 -19.99   41.46  الرواد 

 -19.98   31.00  العالمية لالستثمار والتنمية 

 

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

  47.50   87,730,272  البنك التجاري الدولي

  4.36   50,497,576  المجموعة المصرية العقارية 

  15.49   47,927,852  حديد عز

  1.20   34,983,212  المنصورة للدواجن

  16.49   34,281,028  فوري

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.25   49,565,435  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.62   41,206,089  بورتو القابضة

  0.24   27,165,372  اوراسكوم المالية القابضة

  1.20   26,455,540  المنصورة للدواجن

  0.41   20,156,140  العربية لالستثمارات 

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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، مع األخذ في  2020مليار جنيه بالنصف األول من  2.77مقابل خسائر بلغت 
مليار    30.42وارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى    االعتبار حقوق األقلية.

مليار جنيه في النصف األول من العام  17.82جنيه، مقابل مبيعات بلغت 
لمستقلة خالل النصف األول، حققت الشركة  وعلى مستوى األعمال ا الماضي. 
مليون جنيه في   467.54مليون جنيه أرباحاً، مقابل خسائر بلغت  156.23

 المصدر مباشر .2020النصف األول من 

 شركات 3أوراسكوم كونستراكشون توافق على دراسة االستحواذ على 

مبدأ دراسة  وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، على  
االستحواذ المحتمل من خالل شركاتها التابعة على نسب مساهمة بحد أقصى  

من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم التجارية والشركة الوطنية للمعدات   100%
أنسي ساويرس وشركاه منطقة حرة )شركة تضمان(   - وشركة أوراسكوم 

هم المساهمون والمملوكة حالياً لصالح ورثة أنسي نجيب ساويرس، وهم ذات 
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن المجلس   الرئيسيون بالشركة.

وافق على تعيين شركة إتش إل بي لالستشارات المالية عن األوراق المالية  
مستشاراً مالياً مستقالً معتمداً لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتقديم  

ييم وإعداد دراسة عن القيمة العادلة لسعر أسهم  تقرير مالي مستقبل بشأن تق
وحققت شركة أوراسكوم   الشركات المستهدفة بغرض االستحواذ عليهم.
 26.9، أرباحاً بلغت 2021كونستراكشون بي إل سي، خالل الربع األول من 

مليون دوالر خالل الثالثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت  
وخالل الربع األول من   .2020الر في الفترة المقارنة من مليون دو 24.9
مليون دوالر، مقابل إيرادات   816.6، تراجعت إيرادات الشركة إلى 2021
وعلى مستوى    مليون دوالر في الفترة المقارنة من العام الماضي.  827.6بلغت  

  األعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة خالل الربع األول من العام الجاري 
مليون دوالر في الربع األول من    1.99مليون دوالر، مقابل خسائر بلغت    4.97
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركات فى البورصة المصرية بالنصف األول    3هيرميس تستعد لطرح  
  2022من 

شهدت أسواق المال الخليجية نشاطاً غير معتاد للطروحات العامة بقيادة  
البورصة السعودية، والسوق اإلماراتي، وشاركت المجموعة المالية هيرميس  

(HRHO في العديد من الطروحات وبعضها يجري طرحه ،) .ًتحدث   حاليا
مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية االكتتابات بالمجموعة  
المالية هيرميس، عن أسباب ضعف كثافة الطروحات فى السوق المصري نسبياً  

قال جاد، إن    مقارنة باألسواق المجاورة والمطلوب لتنشيطه خالل الفترة المقبلة. 
طروحات، فى مقدمتها طرح    5ا على نحو  المجموعة المالية هيرميس تعمل حاليً 

“ماكرو جروب”، و”أبوعوف”، و”ابتكار”، باإلضافة إلى طرحين آخرين للقطاع  
  3وتوقع جاد أن يشهد النصف األول من العام المقبل طرح  الخاص أيضا. 

وأشار    شركات حال استمرار تحسن معدالت السيولة بعد طرح »إى فاينانس«.
خرين من الممكن أن يتم تنفيذهما خالل النصف الثانى جاد، إلى أن الطرحين اآل

من العام المقبل، الفًتا إلى أن الشركتين يقدمان نموذج عمل مختلفا عن مثيالتهما 
تابع أن العمل يجرى على تهيئة تلك الشركات للقيد   فى السوق المصرى. 

لتأثير والطرح، الفًتا إلى أن »ابتكار« تنتظر انتهاء صفقة فودافون لدراسة ا
  على الشركة، حتى تقدم للسوق بأفضل صورة، خاصة أن معدالت نموها قوية. 

طروحات جديدة   3وكشف »جاد« أن بنك االستثمار »هيرميس« يعمل على 
فى السوق السعودى »تداول«، وتوقع إتمامها نهاية العام الجارى أو مطلع العام  

الل الفترة  طروحات خ 3أوضح أن المجموعة نجحت فى إغالق  المقبل. 
الماضية فى السوق السعودى، ووضعت نفسها فى قائمة بنوك االستثمار القوية  

وقال »جاد« إن   بالمملكة، فضالً عن صفقتين إضافيتين فى السوق السعودى. 
سوق أبو ظبى لألوراق المالية أيًضا يشهد فرص نمو قوية خالل الفترة الحالية  

تعمل هيرميس   ة أبو ظبى بالسوق.خاصة مع االهتمام المتزايد من قبل حكوم
حالياً على إدارة طرح شركة »فرتيجلوب« المملوكة آلل ساويرس فى سوق  

ونوه »جاد« بأن  أبو ظبى، وجرى إغالق الطرح الخاص لها أمس االثنين.
المجموعة تعمل على طرحين جديدين فى سوق أبو ظبى، ومن المقرر تنفيذهما 

طروحات فى سوق أبوظبى خالل العام   3 مطلع العام المقبل، وأغلقت أيًضا 
وأشار إلى ازدهار عمليات الدمج   الجارى كان آخرها شركة »أدنوك«.

واالستحواذ خالل العامين الماضيين فى السوق المصرى، خاصة فى ظل تراجع  
  عدد الطروحات، وتوقع مزيًدا من االزدهار لهذه العمليات خالل الفترة المقبلة. 

ن أساسيين وهما: الصندوقان السياديان »السعودى،  ولفت إلى ظهور العبي 
واإلماراتى« بالنسبة لسوق الدمج واالستحواذ، وهما دائمى النظر للسوق  
  المصرى، ويتطلعان للعديد من االستحواذات بالسوق فى العديد من القطاعات. 
وأكد جاد، أن »هيرميس« فى محادثات مستمرة مع »دى بى أى« حول فرص  

وكشف    ق المصرى، بجانب محادثات جارية مع مؤسسات عديدة. عديدة فى السو
، الذى ينظر على أكثر من  PIFعن محادثات مع صندوق الثروة السعودى 

وأشار   فرصة استثمارية فى مصر من خالل المجموعة المالية »هيرميس«.
»جاد«، إلى إمكانية عقد شراكة على بعض األصول فى مرحلة الحقة مع  

كشف عن أن الشركة   ، وعلى رأسها محطات التعاون. صندوق مصر السيادى
صفقات استحواذ فى السعودية، منها صفقة كبيرة فى القطاع    3تعمل حالًيا على  

صفقات   3وأشار إلى  الصحى من المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجارى. 
يستعد بنك االستثمار »هيرميس« إلغالقها فى السوق المصرى قبل نهاية العام  

 ارى، منها »صفقة سوديك«، باإلضافة إلى صفقتين فى السوق اإلماراتى.الج

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

   2025/  2024بحلول عام    %50مصر تستهدف مشروعات خضراء تمثل نسبة  

التقت الدكتورة هالة السعيد مع السيد آالن بيلو، نائب رئيس البنك األوروبي  
والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجاالت التعاون المشترك إلعادة اإلعمار 

.. حضر اللقاء  2026-2021ومناقشة االستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 
الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار  

التعاون  االقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب  
وخالل اللقاء أكدت الدكتورة   الدولي بالوزارة، ووفد من وزارة التعاون الدولي.

هالة السعيد حرص الحكومة المصرية على إحراز تقدم فيما يتعلق باالستراتيجية 
، موضحة أن  2026-2021الجديدة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

اتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة  األولويات التي وضعها البنك في استير
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر تسعى   المصرية في الوقت الحالي. 

إلى التحول نحو االقتصاد األخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، مشيرة  
  %30إلى أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة  

العام المالى الماضى،    %15ت المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة  من إجمالي المشروعا
. كما 2025/ 2024بحلول عام  %50ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 

مليون دوالر،   750نوهت عن إطالق مصر "سنداتها الخضراء" األولى بقيمة 
كما   كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

رضت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية خالل اللقاء البرنامج الوطني  استع
لإلصالحات الهيكلية وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإلصالح  
االقتصادي واالجتماعي، مشيرة إلى أنه يركز على رفع القدرة اإلنتاجية  

ن ومستدام،  والتنافسية لالقتصاد المصري، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متواز
وتغيير هيكل االقتصاد من خالل زيادة الوزن النسبي لثالثة قطاعات رائدة هى  

 الصناعة والزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدوالر وعوائد السندات األمريكية  

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثالثاء مع تراجع الدوالر وعوائد سندات الخزانة  
األمريكية، مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس على الرغم من اتجاه بنوك مركزية  

وزادت أسعار الذهب    . لتخفيف إجراءات التحفيز االقتصادي، حسبما نشرت حابي
دوالر لألوقية )األونصة(   1776.03بالمئة إلى  0.7في التعامالت الفورية 

بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب    0620بحلول الساعة  
وسجل مؤشر الدوالر أدنى مستوياته    دوالر لألوقية.  1778.20بالمئة إلى    0.7

ل تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العمالت  في أسبوعين مما جعل الذهب أق 
وتراجعت عوائد سندات الخزانة األمريكية القياسية ألجل عشر سنوات،    األخرى.

وقال نيكوالس    مما خفض تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي ال يدر عائدا.
مقيد  فرابيل المدير العام العالمي في إيه.بي.سي بولين “على الرغم من أن الذهب  

  1782دوالرا قد يرتفع إلى  1760داخل نطاق محدود، فإنه عندما يتجاوز 
دوالرا قد يدفعه    1759دوالر”، مضيفا أن النزول دون    1800دوالرا وربما إلى  

وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى،   دوالرا.  1741دوالرا و 1737إلى ما بين 
  دوالر لألوقية.  23.53إلى بالمئة  1.6ارتفعت الفضة في التعامالت الفورية 

بالمئة  1.8دوالر، وصعد البالديوم  1050.84بالمئة إلى  1.5وزاد البالتين 
 دوالر.  2051.22إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  35,457.31 0.6% أمريكا 

 S&P 500 4,519.63 0.7% أمريكا 

 NASDAQ 15,129.09 0.7% أمريكا 

 FTSE 100 7,217.53 0.0% لندن

 DAX 15,515.83 0.3% أمانيا

 Nikkei 225 29,255.55 0.1% اليابان
 %0.5 1,776.80 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.8- 84.41 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.7- 82.37 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,793.00 0.29% السعودية
 DFMGI 2,838.00 0.70% دبي

 ADI 7,883.00 -0.07% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,968.68 0.18% الكويت 

 BSEX 1,719.33 0.07% البحرين
 GENERAL 11,775.00 0.06% قطر 

 MASI 13,291.00 -0.08% المغرب 
 TUN20 7,175.00 -0.65% تونس

 



 

 

 لشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

 المستهدف 

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 1.0 0.8 غ.م. غ.م. %4.1- 3.55 حيادي 4،390.34 3.70 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 3.6 غ.م. %52.6 23.63 شراء  8،415.18 15.49 شركة حديد عز 

 1.6 1.6 19.7 31.1 %12.7- 11.34 بيع 405.76 13.00 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 1.9 7.3 13.0 29.5 %61.5 2.77 شراء  1،902.18 1.72 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.8 6.0 %43.2 12.03 شراء  5،586.90 8.40 النساجون الشرقيون

 1.2 1.3 7.3 8.7 %5.3 99.53 شراء  21،660.74 94.54 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.5 3.0 7.2 7.1 %23.9 24.64 شراء  25،098.71 19.89 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.7 5.1 7.5 %31.8 17.22 شراء  950.33 13.06 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية 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 
 30/12/2021 11/10/2021 للقسط الثاني لصغار المساهمين 0.10 الشمس لإلسكان و التعمير  

 20/10/2021 21/06/2021 جنيه للقسط الثالث   0.0175 الماكو  - النصر لصناعة المحوالت 

 21/10/2021 17/10/2021 جنيه للسهم   0.150 اإلسكندرية للزيوت المعدينية 

 28/10/2021 18/04/2021 جنيه للقسط الثاني  0.5 العاشر من رمضان للتنمية والخدمات التعليمية 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
كورنيش النيل القاهرة 2005بفندق فيرمونت ابراج نايل سيتي  غير عادية نايل سيتي لالستثمار 23/10/2021  

25/10/2021 
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة  و  

 الجيزة 
بجوار عمارات العبور بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري شارع صالح سالم  عادية  

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 ( 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 47.50 -1.04  19.76-  1,841,852   87,730,272   50.25   36.52  36.11% التجاري الدوليالبنك 

 FWRY 16.49 -1.26  8.98-  2,058,997   34,281,028   25.99   11.15  7.60% فوري

 EAST 12.00 -1.15  8.40-  384,399   4,633,153   15.39   10.17  6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.35 -0.27  13.08   4,533,840   33,527,864   7.90   5.41  4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.36 2.73  46.24   1,252,560   1,695,335   1.98   1.11  4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.35 -1.20  2.92   1,186,300   14,774,850   13.42   9.92  4.00% هيرميس 

 ABUK 19.89 -0.25  3.91-  904,087   18,019,726   24.24   16.25  3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.61 1.06  11.33-  3,778,010   32,514,360   10.65   7.00  3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 94.54 -0.62  60.78   103,679   10,008,095   98.50   42.50  2.68% موبكو

 ETEL 13.70 0.74  14.17   258,859   3,536,467   15.35   10.12  2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.25 -1.16  8.41-  3,708,660   15,929,272   5.62   3.70  2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 11.79 -1.75  17.26-  18,889   224,861   15.80   10.72  1.80% 

 CIEB 26.65 -3.02  8.26-  153,229   4,102,672   30.45   21.05  1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.33 -1.77  33.93-  2,796,692   9,557,415   6.49   3.11  1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 4.05 1.25  29.39   5,597,947   22,826,296   4.20   2.30  1.46% المعدنيةاالسكندرية للزيوت  

 PHDC 2.00 0.10  44.04   2,432,254   4,840,008   2.12   1.22  1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.67 -1.48  26.73-  2,945,654   7,928,096   3.96   2.59  1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 15.49 0.13  45.31   3,073,921   47,927,852   16.25   6.32  1.36% حديد عز

 ORWE 8.40 0.00  23.53   278,385   2,335,441   9.42   5.51  1.28% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SKPC 9.60 -0.10  4.01   2,430,654   23,572,800   13.10   6.84  1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.80 -1.64  21.05-  2,493,413   12,190,152   7.20   4.29  0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 4.35 -1.58  31.82   4,421,739   19,090,936   4.50   2.46  0.89% جى بى اوتو

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.91 -5.21  --   1,926,953   5,770,714   3.80   2.82  0.87% 

 MTIE 6.71 -2.47  6.31   2,925,924   19,801,754   10.40   5.68  0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.22 -2.47  14.70-  4,007,686   4,968,253   1.65   1.09  0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 4.94 0.82  2.28   3,125,696   15,670,365   6.23   3.25  0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.72 -6.03  5.15   7,703,717   13,668,018   3.99   1.25  0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.42 -7.28  250.72   693,636   1,764,985   3.81   0.60  0.52% راية القابضة

 RMDA 1.86 -1.43  50.97-  807,509   1,524,971   3.18   1.86  0.51% راميدا 

 GDWA 1.41 -4.35  --   1,016,196   1,476,691   1.84   1.40  0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.66 -2.69  17.46   5,984,422   10,344,188   2.83   1.23  0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

اسباير كابيتال القابضة 

 لالستثمارات المالية 

ASPI 0.34 -9.38  --  12,534,813   4,370,882   16.05   0.04  0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

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

و مسؤولية
أ
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير  ا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و اال

أ
عن الخسائر 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 ا
أ
لقارئ 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

ي شخص بخال
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 ف المتلقي المقصود محظور تماًما. 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
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 
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