
 

 

     SCCDالصعٌد العامة للمقاوالت و االستثمار العقاري  

             25/11/2019 
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 جنٌه0.43 أسبوع 52أدنً سعر خالل  جنٌه0.65 أسبوع 52أعلى سعر خالل  جنٌه0.56 سعر السوق
 

 أهم النقاط واالٌجابٌات

  مشروع ) :العقاري منها لإلستثمار مشروعات خمسةاكثر من تمتلك الشركة
 7شمال  اللوتس مشروع , اكتوبر 7شمال  الرٌهاممشروع , المعادي دارنا

المنطقه التاسعه مدٌنه نصر بجوار ” االول فً  الموالت التجارٌة, اكتوبر
 الثانً فً " مدٌنة العبور بالحً الثامن " و"  والبناءاالتحاد المصري للتشٌٌد 

 . (القاهرة الجدٌدةرٌزودنس  ستون و مشروع 

  مشارٌع منها:  7و اٌضا من مشروعات المقاوالت التً قامت بها الشركة
ملك لشركة مصر الجدٌدة لإلسكان و  مشروع مدٌنة هٌلٌوبلس الجدٌدة)

مشروع , عمارات مجلس الدفاع الوطنً  اكتوبر 6مشروع مدٌنة , التعمٌر 
مشروع , ملك نقابة المهندسٌن مشروع العبور الجدٌدة,  الفسطاط

 .(اخري متنوعةمشروعات و ملك للقوات المسلحة  االسماعٌلٌة

  مشروعات  56و كذلك تمتلك الشركة مشارٌع مقوالت سابقة تتكون من
 11و اٌضا  مشروعات تعلٌمٌة 21,  مشروعات خدمٌة 36,  اسكان

 .  مشروع للصرف الصحً

 هو قاطرة النمو فً االقتصاد القومً حالٌا  ٌعتبر قطاع المقاوالت والعقارات
جدٌدة   مدن سواء الدولة دشنتها التى القومٌة المشروعاتبالنظر الى 

 .وإسكان صناعٌة ومناطق تحتٌة بنٌة أو )العاصمة اإلدارٌة الجدٌدة(

  قد ارتفعات  الشركة شهر للشركة نجد ان اٌرادات 23بالنظر الى نتائج اخر
. بٌنما 3122مقارنة بنفس الفترة من  3127% فً سبتمبر9.7بنسبة 

 ملٌون جنٌه  54% لتسجل 36شهر بنسبة 23انخفضت ارباحها فً نفس ال

  ًزٌادة فً  3127و نري اٌضا ان فً التسعة اشهر االخٌرة من العام المال
 561سبب زٌادة فً نشاط المقوالت الذي حقق ب% . 21.9اإلٌرادات بنسبة 

, ملٌون جنٌه 427المالً السابق  ملٌون حنٌه مقارنة بنفس الفترة من العام
% من اجمالً 96%. وٌستحوذ قطاع المقاوالت على 26بنسبة ارتفاع 

 االٌرادات.

  على صعٌد المؤشرات المالٌة تتمتع الشركة بمركز مالً قوي حٌث تبلػ نسبة
مرة. كما ان صافً الدٌون الى حقوق  3.9حوالً  3127فً سبتمبر السٌولة 

 مرة. 1.3-الملكٌة هو 

 ملٌون جنٌه طبقا الخر مٌزانٌة وهو رقم  425فً الشركة  ٌةٌبلػ حجم النقد
فً رأس المال العامل  سٌولةكبٌر مقارنة باعمال الشركة ما ٌؤشر بوجود 
فً المستقبل حٌث ان النقدٌة  لدٌها كما ٌتٌح للشركة امكانٌة توزٌعات نقدٌة

 % من سعر السهم الحال96ًجنٌه وهو ما ٌمثل  1.52للسهم بلؽت 

  قطاع التشٌٌد منخفض مقارنة بمرة  7.72ٌعتبر مضاعؾ الربحٌة للشركة
 مرة. 27.46اعؾ قطاع العقارات ضوممرة  24.4ومواد البناء 

 اٌبٕاء ِٛاد اٌخش١١ذ ٚ  انقطاع / انصُاعت

 UEGC كٕد انسٓى

 161,915,221 عذد االسٓى

 161,915,221 سأط انًال

 426,612,524 سأط انًال انسٕقً

 %61.9 انتذأل انذش

 %12.5- تغٍش انسعش يُز سُت 

 %0.2- تغٍش انسعش يُز بذاٌت انسُت

 9.98 يضاعف انشبذٍت *

 0.49 يضاعف انقًٍت انذفتشٌت *

 %5.0 انعائذ عهى دقٕق انًساًٍٍْ*
 شهر ارباح فعلٌة 23آلخر  النسب محسوبة

 EGX 30 rebasedمقابل  UEGCسهم 

 

 

 عن الشركة 

 واالستثمار للمقاوالت العامة الصعٌد شركة تأسست
 والخاصة العامة المقاوالت بأعمال للقٌام SCCD العقارى

 واستخراج وتشؽٌل وإدارة المؽطاة والمصارؾ والمرافق
 المصانع وأعمال آلٌا   المحاجر أنواع كافة من البناء مواد

 واالستثمار الؽٌر لحساب او لنشاطها الالزمة والورش
 وعملٌات والوحدات االراضى وشراء بٌع من العقارى
 االراضى واستصالح السٌاحٌة والقرى التقسٌم

 والقٌام الالزمة االساسٌة البنٌة وعمل وبٌعها واستزراعها
 وخدمات صناعات من الشركة بؽرض ٌتعلق ما بكل

 األساسٌة والبنٌة والكبارى الطرق مشروعات بتنفٌذ والقٌام
 وحفر والبترولٌة الصناعٌة المشروعات بتنفٌذ والقٌام
 وتجارة المجاالت مختلؾ فى األنابٌب خطوط ومد اآلبار
 .البناء مواد



 

 

ٌعتبر الحدث االهم حالٌا هً نٌة شركة باٌونٌر الستحواذ على حصة اضافٌة من شركة الصعٌد العامة للمقاوالت والذي اعلنت عنه 
باٌونٌر فً عملٌة تبادل للسهم بعد تحدٌد القٌمة العادلة لشركة باٌونٌر وشركة الصعٌد العامة للمقاوالت الٌاجاد معامل المبادلة ضمن 

لعدة اسباب؛ اولها ان السهم  هم التً تمتلكها باٌونٌر. ونعتقد ان سعر السهم فً السوق حالٌا اقل من قٌمته الحقٌقٌةمجموعة من االس
مرة والثانً ان مضاعف الربحٌة للشركة منخفض عن  0.49ٌتداول اقل من قٌمته الدفترٌة بكثٌر حٌث ٌبلػ مضاعف القٌمة الدفترٌة 

  .اقرانها

  المخاطر

 ٌؤثر سوؾ وذلك, تتزاٌد سوؾ البناء مواد اسعار ان الوقود سعر تحرٌر بعد المقبلة الفترة فً القطاع ٌواجها سوؾ التً التحدٌات 
 . المشروعات تنفٌذ معدالت بخالؾ للشركات النقدٌة السٌولة علً

 أسعار تحرٌر قرار تداعٌات من الشركات تخوؾ نتٌجة الحكومى, والقطاع المقاوالت شركات بٌن العقود حركة تراجع 
 نشاءاتإلا تكالٌؾ على وتأثٌرها سعارألا فى المرتقبة والزٌادة المحروقات,

 من طول الفترة النقدٌة وتأثٌرها على سٌولة  اؼلب معامالت الشركة فً قطاع المقاوالت مع القطاع الحكومً وهو ما ٌثٌر مخاوؾ
 الشركة.

 
 
 

 هٌكل المساهمٌن  استثًاساث فً ششكاث تابعت ٔشقٍقت

 

 النسبة % الشركة

 %211.11 العقاري لالستثمار المٌرٌالند

 %23.11  العقاري لالستثمار بالزا رؤٌة

 %4.56 والتنمٌة لالستثمار القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2011 2016 أهم النسب والمؤشرات المالٌة
ش  12اخر 

2019 
 1.17 1.12 1.17 1.23 اٌشبذ١ت ٌٍسُٙ

 2.24 2.29 2.19 2.21 اٌم١ّت اٌذفخش٠ت ٌٍسُٙ صافٟ

 1.11 1.11 1.11 1.11 اٌخٛص٠ؼاث ٌٍسُٙ

 9.81 6.80 11.42 6.52 انسعش انى سبذٍت انسٓى )يشة(

 0.49 0.48 0.69 0.14 انسعش نهقًٍت انذفتشٌت نهسٓى )يشة(

 5.16 3.05 4.40 3.42 انشبخ قبم االستقطاعاث )يشة( \قًٍت انًُسأة 

%0 غ.م. نالسباح )%( \انتٕصٌعاث َسبت   0%  0%  

%0.0 عائذ انتٕصٌعاث )%(  0.0%  0.0%  0.0%  



 

 

 عن أخر فترة مالٌة االداء المالً للشركة

ملٌون جنٌه, مقارنة   336.2لتصل الى  3127من عام  الثالثفً الربع  الصعٌد العامة للمقاوالت واإلستثمار العقاري اٌراداتارتفعت 
النمو فً اعمال المقاوالت التً , وذلك بسبب  % زٌادة سنوٌة(2.5ملٌون فً نفس الفترة من العام المالً السابق له ) 312.3ب 

% من اجمالً 25ومثل قطاع المقاوالت  .%66ملٌون جنٌه بنسبة نمو سنوٌة  227الى  3127ارتفعت فً الربع الثالث من عام 
  .3127االٌرادات فً الربع الثالث 

حٌث التً نعتقد ان سببها الزٌادة فً اسعار مواد البناء. بدافع من ارتفاع التكالٌؾ وسنوٌا انخفاضا حادا  انخفضاالرباح  هامشاال ان 
 .  (3122% عن نفس الفترة من عام 43.1% )مقابل 23.7نقطة مئوٌة لٌسجل  27.6هامش مجمل الربح بواقع  انخفض

 3127من  الربع الثالث% خالل 92.3-ملٌون جنٌه بنسبة انخقاض قدرها  22.9صل الً ٌصافً الربح بعد حقوق االقلٌة ل انخفض
 . 3122من نفس الفترة المقارنة من  51.7مقابل 

  .%27.62و التً كانت  3122بنفس الفترة من مقارنة  %6.22الى اٌضا انخفاض حاد الربح  صافًهامش  و اٌضا انخفض

 

 انتغٍش انفصهً 9102 انثاًَانشبع  انتغٍش انسُٕي 9102 انثانثانشبع  9102 انثانثانشبع  انبُذ

 %59.6 15321 %2.5 .22.. 522.. اٌّب١ؼاث
 %225.6 .1.2 %69.5- 26.. 222. اٌشبخ ِجًّ

 نقطة مئوٌة 6.1 %6.5 نقطة مئوٌة 19.5- %32.0 %12.6 انشبخ يجًم ْايش

 %462.2 .2. %92.3- .2.2 1126 اٌشبخ صافٟ

 نقطة مئوٌة 3.5 %1.69 نقطة مئوٌة 14.3- %19.51 %5.18 انشبخ صافً ْايش

 

 المستجداتأخر 

يُٓا ششكت انصعٍذ انعايت ششكاث انتابعت ٔ 5ـبإٌٍَشص انقابضت تستٓذف اإلستذٕار عهً دصص اضافٍت بان

 نهًقأالث ٔ اإلستثًاس انعقاسي 

  9102اكتٕبش  0

باٌّائت , ٚحسخٙذف با١ٔٛ٠شص اإلسخذٛار ػٍٟ  ..322ٔذٛ  اٌصؼ١ذ اٌؼاِت ٌٍّماٚالث ٚ االسخثّاس اٌؼماسٞ حّخٍه اٌششوت فٟ اسُٙ ششوت

 المصدر:مباشر باٌّائت 2  .5.23دصت اظاف١ت حمذس بٕذٛ 

 لاير يه92ٌٍٕبـ بانسعٕدٌت تجاسي يبًُ إَشاء عهى تتعاقذ نهًقأالث انصعٍذ

  9102ٌٕنٍٕ  9

 العربٌة أعمال شركة مع التعاقد إبرام على وافق اإلدارة مجلس ,إن(UEGC) العقاري واالستثمار للمقاوالت العامة الصعٌد شركة قالت

 أعمال لتنفٌذ الشركة مع تعاقدت للبورصة أنها بٌان فً الشركة وأضافت.تجاري مبنً إنشاء أعمال لتنفٌذ التجاري واالستثمار للتطوٌر
 المصدر:مباشر .سعودي لاير ملٌون 35.3 بقٌمة بالسعودٌة تجاري مبنً إنشاء

 

 

 

  



 

 

 المالٌة المختصرة القوائم

 9102 9102 9102 قائًت انذخم )يهٌٍٕ جٍُّ(
 -شٓش 09أخش 

902 
 9102 9102 9102 أْى انُسب ٔانًؤششاث

شٓش 09أخش 

- 902 

     َسب انشبذٍت  194.8  136.9  800.2  115.0 انًبٍعاث
     يعذالث انًُٕ (934.2) (719.4) (796.7) (712.3) حىٍفت اٌّب١ؼاث

 %9.7 %9.7- %4.4 - إٌّٛ فٟ اال٠شاداث %  11.0  129.6  124.5  166.1 انذخم االجًانً
 %56.3- %5.1 %36.4- - فٟ ِجًّ اٌشبخ %إٌّٛ  (46.6) (41.6) (37.4) (45.5) اٌّصشٚفاث اٌؼ١ِّٛت ٚاالداس٠ت

 %75.2- %4.7 %32.1- - إٌّٛ فٟ اٌشبخ اٌخشغ١ٍٟ %  41.6  105.0  101.1  138.1 انشبخ قبم االستقطاعاث
 %37.6- %27.7 %53.7- - إٌّٛ فٟ اٌشبخ ق اٌعشائب % (7.2) (7.1) (7.5) (6.9) اال٘الن ٚاالسخٙالن

 %36.2- %35.1 %55.5- - إٌّٛ فٟ صافٟ اٌشبخ %  35.5  99.0  95.3  132.3 انشبخ انتشغٍهً
     ْٕايش انشبخ  32.6  25.1  21.2  6.4 صافٟ اٌفٛائذ

 %2.7 %29.7 %26.7 %32.6 ٘اِش ِجًّ اٌشبخ %  65.3  94.2  72.7  219.4 فٟ اٌشبخ لبً اٌعشائبصا
 %5.6 %24.5 %22.7 %29.2 ٘اِش اٌشبخ اٌخشغ١ٍٟ % (22.6) (27.2) (26.7) (35.7) ظشائب اٌذخً

 %7.2 %21.1 %9.9 %24.2 ٘اِش اٌشبخ ق اٌعشائب %  42.1  51.0  46.0  82.1 صافً انشبخ
 %6.5 %9.9 %6.9 %21.9 ٘اِش صافٟ اٌشبخ %     

 9102 9102 9102 قائًت انًشكض انًانً
 -شٓش 09أخش 

902 

ٔسبت اٌّصشٚفاث اٌؼ١ِّٛت ٚاالداس٠ت 
 اال٠شاداث % \

5.5% 4.9% 5.2% 5.6% 

       424.9  221.4  245.7  223.3 إٌمذ٠ت ِٚا فٟ دىّٙا

     َسب انسٍٕنت  739.6  634.3  525.7  641.5 اٚساق اٌمبط ٚاٌّذ٠ْٕٛ ٚاٌؼّالء

 3.9 4.7 4.6 4.4 إٌسبت اٌذا١ٌت )ِشة(  24.5  25.6  37.1  46.7 اٌّخضْٚ
 3.9 4.6 4.5 4.3 ٔسبت اٌس١ٌٛت اٌسش٠ؼت )ِشة(  421.7  473.3  476.9  327.5 دساباث ِذ٠ٕت اخشٜ

       1,265.2  1,080.3  1,013.9  961.8 اجًانً االصٕل انًتذأنت
     يعذالث انكفاءة  47.7  42.3  52.5  64.3 صافٟ االصٛي اٌثابخت

 %93.7 %67.1 %62.7 %71.4 اال٠شاداث %\االسخثّاس اٌؼاًِ  1.1  1.1  1.1  1.1 اصٛي غ١ش ٍِّٛست
 322 367 332 361 فخشة حذص١ً اٚساق اٌمبط )٠َٛ(  1.1  1.1  1.1  3.2 ِششٚػاث حذج اٌخٕف١ز

 9 7 27 33 ِخٛسػ فخشة اٌّخضْٚ )٠َٛ(  77.2  1.2  1.2  1.2 غ٠ٍٛت االجً اصٛي اخشٜ
 42 73 65 67 ِخٛسػ فخشة أٚساق اٌذفغ )٠َٛ(  106.6  38.4  41.6  55.4 اجًانً االصٕل طٌٕهت االجم

 375 317 224 323 ِخٛسػ اٌذٚسة إٌمذ٠ت )٠َٛ(  1,311.9  1,118.1  1,055.4  1,023.2 نً االصٕلاجًا
              

     يعذالث انعائذ  245.3  223.4  67.5  56.7 لشٚض لص١شة االجً
 %6.1 %9.1 %7.1 %22.4 اٌؼائذ ػٍٝ دمٛق اٌّسا١ّ٘ٓ )%( 2َ  1.1  1.1  1.1  1.1 اٌجضء اٌّخذاٚي ِٓ لشٚض غ٠ٍٛت االجً

 %4.2 %6.2 %5.5 %2.2 ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ االصٛي )%(  72.2  214.1  211.5  72.7 أٚساق دفغ ٚ دائْٕٛ

  377.1  29.9  45.6  255.2 اٌخضاِاث ِخذاٌٚت اخشٜ
ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ سأط اٌّاي اٌؼاًِ 

)%( 
22.1% 23.5% 23.2% 4.7% 

       465.0  303.4  289.8  289.6 اجًانً االنتضاياث انًتذأنت
     َسب انًخاطش  1.1  1.1  1.1  1.1 لشٚض غ٠ٍٛت االجً

 غ.م غ.م غ.م غ.م ِؼذي حغط١ت اٌخٛص٠ؼاث )ِشة(  54.7  5.3  5.4  4.4 أخشٜ غ٠ٍٛت االجًاٌخضاِاث 
 1.3- 1.2- 1.2- 1.2- دمٛق اٌٍّى١ت )ِشة( \صافٟ اٌذ٠ْٛ   43.9  4.2  4.3  3.3 اجًانً االنتضاياث طٌٕهت االجم

 2.3- 9.2- 2.2- 35.9- اٌفٛائذ )ِشة(ٔسبت حغط١ت   972.7  773.9  917.9  776.4 سأط اٌّاي اٌّصذس ٚاٌّذفٛع
       26.7  79.7  42.1  7.7 االسباح اٌّشدٍت

     يؤششاث انتقٍٍى  862.9  811.1  161.3  130.3 اجًانً دقٕق انًساًٍٍْ

 7.2 7.2 22.5 7.6 الربحٌة )مرة( مضاعؾ  1,311.9  1,118.1  1,055.4  1,023.2 اجًانً االنتضاياث ٔدقٕق انًساًٍٍْ

 1.6 1.6 1.9 1.9 القٌمة الدفترٌة )مرة( مضاعؾ     

 9102 9102 9102 قائًت انتذفقاث انُقذٌت
 -شٓش 09أخش 

902 

قٌمة المنشأة / الربح قبل االستقطاعات 
 )مرة(

4.5 5.5 4.1 6.2 

 %1.1 %1.1 %1.1 %1.1 ػائذ اٌخٛص٠ؼاث )%(  322.2  66.5  73.9  22.2 صافً انتذفقاث انُقذٌت انتشغٍهٍت
     بٍاَاث انسٓى (31.5) (44.1) (3.3) (39.2) صافً انتذفقاث انُقذٌت االستثًاسٌت

 972.7 773.9 917.9 776.4 ػذد االسُٙ بٕٙا٠ت اٌسٕت )١ٍِْٛ( (52.5)  34.6 (63.7) (42.3) صافً انتذفقاث انُقذٌت انتًٌٕهٍت
 1.66 1.67 1.95 1.22 سؼش اٌسُٙ  257.3  56.7  9.7  33.9 انتغٍش فً انُقذٌت

 1.17 1.12 1.17 1.23 اٌشبخ ٌىً سُٙ  275.7  245.7  27.7  41.7 انُقذٌت فً بذاٌت انعاو
 %42.7- %39.2 %59.7- -  إٌّٛ فٟ سبذ١ت اٌسُٙ  424.9  221.4  39.7  27.7 انُقذٌت فً َٓاٌت انعاو

 1.11 1.11 1.11 1.11 توزٌعات االرباح للسهم     

محلل مالً  -جهاد ابو هشٌمة 



 

 

 SCCD الصعٌد العامة للمقاوالت و اإلستثمار العقاري الرؤٌة الفنٌة لسهم 
 

 UEGC–الصعٌد العامه للمقاوالت 

 

 تذهٍم فًُ 

 

 

لٕاة  داخ٠ًخذاٚي اٌسُٙ . ٚاٌط٠ًٛػٍٝ اٌّذٜ اٌّخٛسػ  UEGC سُٙ ٠ٛظخ اٌشسُ اٌب١أٟ األسبٛػٟ أداء

 .(أظش اٌخط١ٓ األسٛد اٌّائً ألسفً) 7107٘ابطت سئ١س١ت ِٕز اٌشبغ اٌثاٌث ِٓ ػاَ 

 7102ج١ٕٗ فٟ سبخّبش  1.47-ج١ٕٗ  1.57ٚصً اٌسُٙ إٌٝ ِٕطمت اٌذػُ اٌشئ١س١ت اٌٛالؼت ب١ٓ ِسخ٠ٛاث 
ٕطمت ػٍٝ اٌّذٜ , ِّا ٠ش١ش إٌٝ حشى١ً اٌماع دٛي حٍه اٌّ 1.61إٌٝ  اٌخّاسه ٚ االسحذاد اػال٘اٚحّىٓ ِٓ 

 .اٌّخٛسػ

اٌّسخٜٛ ٠ّثً ج١ًٕٙا , ٚ 1.61ج١ًٕٙا ٚ  1.55ب١ٓ اٌّسخ٠ٛاث  ػشظ١اػٍٝ اٌّذٜ اٌمص١ش , ٠شٙذ اٌسُٙ أداء 

 .ٍذذ اٌؼٍٛٞ ٌٍمٕاة اٌٙابطت اٌخٟ وأج بّثابت ِماِٚت ِخذشوت خالي اٌؼا١ِٓ اٌّاظ١١ٓ اخخباس ٌاألخ١ش 

ج١ٕٗ , ٚفٟ ٘زٖ اٌذاٌت س١فخخ اٌطش٠ك  1.61خشاق ِسخٜٛ اٌّماِٚت اخفٟ داٌٗ حاو١ذ حظٙش أٚي إشاسة إ٠جاب١ت 

 1.21ثُ  1.71ٌّض٠ذ ِٓ االسحفاع إٌٝ ِسخ٠ٛاث اٌّماِٚت اٌخا١ٌت ػٕذ 

ِسخٜٛ ِغ ادخشاَ ج١ٕٗ  1.61 - 1.55إٌطاق اٌّزوٛس ب١ٓ  اٌّخاجشٖ داخًٕٔصخ اٌّسخثّش لص١ش األجً ب

 .شئج١ٕٗ وإ٠ماف خسا 1.57

ج١ٕٗ أٚ  1.57ِسخٜٛ  اسفًباالدخفاظ ِغ ٚظغ ٚلف اٌخساسة إِا االجً ٚاٌط٠ًٛ ٕصخ اٌّسخثّش اٌّخٛسػ ٔ

 .مبٌٛٗج١ٕٗ ٚفمًا ٌذسجت حذًّ اٌّخاغش اٌّ 1.47ِسخٜٛ 

 الػٍٟ ج١ٕٗ 1.61شق خخفٟ داٌٗ حاو١ذ اششاء جذ٠ذة  ِشاوضصٝ بإظافت وّا ٔٛ

 

 سعشاخش  0.565 اسبٕع 25اعهً سعش فً  0.78

 اتجاِ قصٍش االجم ػشظٟ اسبٕع 25ادًَ سعش فً  0.43

 اتجاِ يتٕسظ االجم  ٘ابػ EGX30يقاسَّ االداء بانًؤشش اداء ِساٚٞ

 اتجاِ طٌٕم االجم  ٘ابػ انتٕصٍّ  ادخفاظ

 انًقأياث 0.55 0.52 0.42

 انذعٕو 0.60 0.70 0.90 

A S O N D 2014 M A M J J A S O N D 2015 M A M J J A S O N D 2016 M A M J J A S O N D 2017 M A M J J A S O N D 2018 M A M J J A S O N D 2019 M A M J J A S O N D 2020

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

الصعيد العامة للمقاوالت )00065.0, 00375.0, 00355.0, 00565.0, +00900.0(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما , بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تؽٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا , المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح , الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى , المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو
 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح ؼٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي

ا محظور المقصود المتلقً بخالؾ شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌؽطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 مسؤولً االتصال
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