
 

 

 

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

ي جي اكس 
 
 ▼ %3.45- %0.63- 10,471.36 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▼ %13.96- 3.47- 1,923.19 50ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %15.05- 5.10- 1,822.30 70ا

ي جي اكس 
 
 ▼ %11.56- 3.72- 2,739.60 100ا

 ▼ %27.91 1.52- 1,340.63 مؤشر النيل

 عناوين االخبار

رباح  ▪
 
لى المصرية لالتصاالت ترفع توزيعات اال قرشًا  75المقترحة على المساهمين ا 

 للسهم

سهم مجانية ▪
 
س المال عبر ا

 
سكان يقرون زيادة را  مساهمو المصريين لال 

شهر 8خالل  %60خسائر "شيني" ترتفع  ▪
 
 ا

خرى  3لطرح شرك تين.. ودراسة  يروج” صندوق مصر السيادى“ ▪
 
 شركات ا

 والتجزئة في الناتج المحليمليار جنيه قيمة تجارة الجملة  850وزير مصري:  ▪

 دمحم فريد : بدء التداول في البورصة السلعية نهاية العام الجاري  ▪

لى  ▪ خير من  1.6صادرات مصر من الغاز المسال ترتفع ا 
 
مليار متر مكعب في الربع اال

2020 

ميريكيالعقود ا ▪
 
بفعل صادرات قياسية للغاز  %2ة للغاز الطبيعي ترتفع حوالي ال
 المسال 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 68 123 10 

  

 انواع المستثمرين 
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 المقيدة أخبارالشركات

 75المساهمين إلى المصرية لالتصاالت ترفع توزيعات األرباح المقترحة على 
 قرشاً للسهم

قرر مجلس إدارة شركة المصرية لالتصاالت, زيادة مقترح توزيع األرباح عن 
قرشاً للسهم,  75؛ ليصبح نصيب السهم من األرباح الموزعة بواقع 2020عام 

في بيان لبورصة مصر, اليوم, إن القرار جاء  قرشاً.وقالت الشركة 50بدالً من 
ية العامة العادية لشركة فودافون مصر على توزيع أرباح نظراً لموافقة الجمع

مليون  900بقيمة ملياري جنيه, تبلغ حصة المصرية لالتصاالت منها 
جنيه.وأوضح عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية 

أضعاف توزيعات العام  3لتوزيعات المقترحة للشركة لالتصاالت, أن ا
امد, استمرار نمو األداء التشغيلي وترشيد النفقات الرأسمالية الماضي.وتوقع ح

إلى جانب استمرار توزيعات األرباح من فودافون مصر زيادة التدفقات النقدية 
للشركة المصرية لالتصاالت؛ ما يمّكن الشركة من توزيع أرباح منتظمة 

ت بلغ 2020لمساهمين. وسجلت المصرية لالتصاالت أرباحاً مجمعة خالل ل
.فيما بلغت 2019مليار جنيه خالل  4.39مليار جنيه, مقابل أرباح بلغت  4.85

مليار جنيه, مقابل أرباح  2.16أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي نحو 
 المصدر: مباشر .2019مليار جنيه خالل  5.43بلغت 

 لمصريين لإلسكان يقرون زيادة رأس المال عبر أسهم مجانيةمو امساه

مدت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين لإلسكان والتنمية والتعمير، اعت

مليون جنيه في صورة أسهم مجانية على المساهمين من أرباح  24توزع 

قوائم .وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن الجمعية اعتمدت ال2020

.ووافقت 2020المالية للشركة وتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة في 

، 2021الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من مارس 

 6سنوات.ووافقت الجمعية العامة غير العادية، على تعديل مادتين  3وتستمر لمدة 

الشركة المصدر بإصدار أسهم من النظام األساسي بمناسية زيادة رأسمال  7و

 240ليرتفع رأس المال المصدر من مبلغ مجانية تمويالً من األرباح المرحلة، 

مليار سهم، القيمة االسمية  1.05مليون جنيه،  موزعاً على  264مليون جنيه إلى 

مليون جنيه خالل  11.32قرشاً.وحققت الشركة صافي ربح بلغ  25لكل سهم 

مليون جنيه خالل  28.74بتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت الفترة المنتهية في س

رة من العام السابق له، مع األخذ في اإلعتبار حقوق األقلية.وبلغت نفس الفت

مليون جنيه،  44.98مليون جنيه مقابل  37.4إيرادات النشاط خالل الفترة نحو 

ة، بلغت أرباح خالل نفس الفترة من العام السابق له.وعلى مستوى األعمال المستقل

من العام الجاري، مقابل  مليون جنيه خالل التسعة أشهر األولى 63.74الشركة 

 المصدر: مباشر .2019مليون جنيه في الفترة المقارنة من  9.4أرباح بقيمة 

 أشهر 8خالل  %60خسائر "شيني" ترتفع 

سائرها أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، ارتفاع خ

بالمائة على  59.78، بنسبة 2021-2020خالل الثمانية أشهر األولى من العام المالي 

أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت خسائر بلغت 

، مقابل خسائر بقيمة 2021مليون جنيه في الثمانية أشهر المنتهية في فبراير  30.55

سارة إلى ة المقارنة من العام المالي الماضي.وعزت الشركة الخمليون جنيه بالفتر 19.12

انخفاض حجم المبيعات التي تأثرت بحالة األسواق، إضافة إلى االستمرار في بيع 

المخزون الراكد منذ سنوات، بخالف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر طبقاً للمتوقع 

، خسائر 2021-2020ألول من لتقادم اآلالت والمعدات.وحققت الشركة خالل النصف ا

، مقابل خسائر بقيمة 2020الستة أشهر المنتهية في ديسمبر  مليون جنيه في 21.92بلغت 

 المصدر: مباشر مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 13.19

 

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

 5.15 12.17 ء والتعميردلتا لالنشا

 4.98 0.90 لألستثمار والتجارةالمصرية الكويتية 

 4.44 33.93 العبور لالستثمار العقارى
 3.59 0.45 الكابالت الكهربائية المصرية

 3.42 3.50 سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات

 

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

 -10.00   1.57  دايس
 -10.00   24.39  لالسكانالوطنية 

 -9.98   18.14  اكرو مصر
القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق 

 المالية
 13.01   9.97- 

 -9.97   12.73  المجموعة المصرية العقارية
 

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

  59.00   67،476،352  الدوليلتجاري البنك ا
  11.25   51،695،472  ايسترن كومباني

  10.39   48،014،092  إم تي أي
  34.00   41،096،188  فوري

  34.14   37،094،472  غاز مصر
 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.29   95،246،629  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  0.48   44،184،816  العربية لالستثمارات

  0.28   43،609،117  اوراسكوم المالية القابضة
  0.89   35،397،975  بورتو القابضة

  0.49   35،061،749  ليفت سالب مصر

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 والسوق االقتصادنظرة على أخبار 

 شركات أخرى 3يروج لطرح شركتين.. ودراسة ” السيادى ق مصرصندو“

قال الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أيمن سليمان، أنه تم اإلعالن عن 

شركتين يتم الترويج لفرص االستثمار بهم بجانب حصة الصندوق، مشيرا إلى أن 

خرى كات أشر 3الطرح حاليا في شركة وطنية للبترول وصافى ويجرى دراسة 

شركات تحت الطرح حاليا منها االتفاقية مع جهاز  10ن إجمالى م

إن حجم رأس المال المصدر للصندوق بلغ ” العربية”المشروعات.وأوضح لـ

 10مليار دوالر(، مضيفاً أنه تم نقل أصول بقيمة  12.7مليار جنيه ) 200

كة ة لشرالنسبمليون دوالر( إلى الصندوق العام الماضى.وب 635مليارات جنيه )

وطنية، قال سليمان إن هناك جهات تقدمت بالفعل للحصول على شركة وطنية، 

وآلية الطرح للشركة عبارة عن الترويج لحصة حاكمة بها بجانب استثمار 

الصندوق بالشركة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الحصة الحاكمة قد تصل إلى 

لمستثمرين، من ا ختلفةمن أسهم الشركة.وأوضح أن هناك نوعيات م 100%

فهناك متخصصون فى مجال محطات الوقود ويملكون عالمة تجارية، وهناك نوع 

جديد وهى شركات إدارة لكنها ال تمتلك عالمة تجارية وبالتالى تدير لصالح مالكى 

العالمة التجارية.وأشار إلى أن هذين النوعين من المستثمرين متقدمون للحصول 

ا الشأن، مشيرا إلى أنهم مستثمرون محليون م بهذض معهعلى وطنية ويتم التفاو

وأجانب.وفيما يتعلق ببنك االستثمار العربى، قال سليمان إنه تم قطع شوط كبير 

فى هذا األمر، مشيرا إلى أنه يمكن اإلغالق المالى للصفقة خالل 

أسبوعين.وأوضح أن الصفقة عبارة عن زيادة رأسمال البنك، عبر إصدار أسهم 

من إجمالى رأس مال البنك، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف  %75 تمثل جديدة

 المصدر: جريدة البورصةمن هذه الحصة. 25%

  محمد فريد : بدء التداول في البورصة السلعية نهاية العام الجاري

كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عند بدء أول تداول للسلع 

ضح خالل افتتاح قمة مصر لتجارة عام الجاري .وأوالسلعة نهاية الفي البورصة 

التجزئة أن القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل في شقين أولهما شفافية األسعار 

حيث تعمل على ضبط األسعار وخفضها، أما الشق الثاني فالمخازن المرخص لها 

ستعمل  ي ستنضم للبورصةمن وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية الت

عالقة مباشرة بين البائع والمستهلك .وأشار فريد إلى أنه جاري التحدث  على وجود

من الشركات التي ستضم للبورصة وعمل دراسات الجدوى والتي تستغرق من 

أسبوع قبل إطالق البورصة السلعية وبدء التداول، منوها إلى أنه من  48إلى  42

 المصدر: أموال الغدسلع . 5 إلى 4ة من خالل البورصة السلعي المقرر بدء التداول على

 

 مليار جنيه قيمة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي 850وزير مصري: 

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع تجارة الجملة 

ضي، عام المالي المافي الناتج المحلي اإلجمالي خالل ال %14.5والتجزئة يمثل نحو 

مليار جنيه.وأضاف المصيلحي، أنه إذا تم ضم قطاع اللوجستيات  850بما يعادل 

والتخزين إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، سيصل معدل مساهمته بالناتج المحلي 

تريليون جنيه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األوسط.وأوضح  1.2بما يعادل  %19.5نحو 

مساعد أول وزير التموين والتجارة إبراهيم عشماوي قاها نيابة عنه في كلمته التي أل

الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لقمة مصر للتجارة واالستثمار في 

دورتها الثانية بمصر تحت شعار "نحو خريطة تفاعلية لالستثمار في قطاع تجارة 

ام المالي النمو خالل الع التجزئة"، أن مصر تعتبر ثالث أفضل دولة في معدالت

ي بالرغم من جائحة كورونا، والتي أثرت على تباطؤ االقتصاد العالمي، مشيراً الماض

.وأوضح عشماوي %5.6، وكان من المستهدف تحقيق %3.6إلى أن معدل النمو بلغ 

تريليون  5.8مليار دوالر بما يعادل  362أن إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي بلغ نحو 

مليار جنيه العام  500مصر يمثل نحو ارة التجزئة في وذكر أن قطاع تججنيه، 

المالي الماضي، ويعد األعلى نمواً على مستوى الشرق األوسط.ولفت إلى أن مساحة 

ماليين متر، متمثلة في مراكز تجارية  3تجارة التجزئة الرسمية في مصر تصل إلى 

 30ج إلى خازن، ولكن نحتاوأسواق الجملة ومناطق لوجستية ومتاجر تجزئة وم

متر مربع في هذا القطاع، ولكن يعوضه القطاع غير الرسمي.وفي نفس مليون 

السياق، قال عشماوي، إن حجم التجارة اإللكترونية وفقاً آلخر إحصاءات صادرة من 

 4.8مليار دوالر، ثم وصل حالياً نحو  3.6، بلغ 2018اتحاد بنوك في مصر في 

لرسمية باستخدام كروت ى أن حجم التجارة اإللكترونية امليار دوالر.وأشار إل

مليار جنيه، منوهاً بأنه يرى أن حجم التجارة اإللكترونية التي  80االئتمان وصل إلى 

مليار جنيه  400أضعاف التي تتم عبر كروت االئتمان لتسجل نحو  5تتم كاش تعادل 

 المصدر: مباشر.في حال إضافة التحويالت كاش عند التوصيل على االئتمان

مليار متر مكعب في الربع األخير  1.6صادرات مصر من الغاز المسال ترتفع إلى 

 2020من 

ذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الثالثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال 

.وتابع 2020مليار متر مكعب من مكافئ الغاز في الربع األخير من  1.6ارتفعت إلى 

شحنة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ارتفاعا من ست  17صدرت أن مصر 

.وأوضح البيان أن صادرات مصرتراوحت 2020شحنات خالل الربع األول من 

بين ثماني وتسع شحنات شهريا منذ بداية العام.وقالت وزارة البترول إن محطة دمياط 

ء منازعات جرا 2012لإلسالة استأنفت عملها في فبراير شباط. وأغلقت المحطة منذ 

مليار متر مكعب.وتابع  7.56قانونية وتبلغ طاقة المحطة الواقعة في شمال البالد 

مليون طن من الغاز سنويا، بما يسهم  4.5البيان أنه من المتوقع أن تنتج المحطة نحو 

 المصدر: حابيمليون طن. 12.5في زيادة الطاقة التصديرية إلى 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ربيةاألخبار العالمية والع

بفعل صادرات قياسية للغاز  %2عقود األميريكية للغاز الطبيعي ترتفع حوالي ال
 المسال 

إلى أعلى مستوى لها  %2صعدت العقود اآلجلة األميركية للغاز الطبيعي حوالي 
في أسبوع أمس االثنين بفعل صادرات قياسية للغاز الطبيعي المسال وتوقعات 

دفع تراجع األسعار في األسابيع الماضية القادم بعد أن بأن يرتفع الطلب األسبوع 
شركات توليد الكهرباء إلى حرق المزيد من الغاز بدال من الفحم, وفق ما ذكرته 
سي ان بي سي العربية.وبعد أربعة أسابيع متتالية من الهبوط, صعدت عقود 

الر دو 2.582, لتسجل عند التسوية %1.9سنت, أو  4.7الغاز ألقرب استحقاق 
مارس  12دة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغالق منذ للمليون وح

بالمئة  22آذار.وعلى الرغم من مكاسب أمس, فإن العقد ما زال منخفضا حوالي 
دوالرللمليون وحدة  3.3416منذ أن سجل أعلى مستوى في ثالثة أشهر عند 

 والية تكساس فيحرارية بريطانية أثناء الموجة الشديدة البرودة التي ضربت 
  منتصف فبراير شباط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 9،490.00 -0.61% السعودية

 DFMGI 2،520.00 -0.55% دبي

 ADI 5،727.00 -0.14% ابوظبي
 MARKET-IXP 5،807.48 0.26% الكويت

 BSEX 1،467.58 0.14% البحرين

 GENERAL 10،172.00 -0.22% قطر

 MASI 11،383.00 -0.53% المغرب

 TUN20 6،953.00 0.98% تونس
 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 32،436.00 0.04% أمريكا

 S&P 500  3،910.52 -0.76% أمريكا

 NASDAQ 13،227.70 -1.12% أمريكا

 FTSE 100  6،699.00 -0.40% لندن

 DAX 13،335.68 1.59% أمانيا
 Nikkei 225  28،405.52 -2.04% اليابان

 %0.17 1،730.10 سعر األوقية الذهب )دوالر(
 %1.30 61.58 البرميل خام برنت )دوالر(

  %1.11 58.40 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 التغطيةالشركات تحت 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.7 0.7 غ.م. غ.م. %23.0 4.05 احتفاظ 1،953.8 3.29 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. م.غ. %84.5 16.86 شراء 4،965.4 9.14 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.7 10.9 %13.9- 9.60 احتفاظ 348.0 11.15 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2،985.1 2.79 شركة سبيد ميديكال
قيد 

 المراجعة

قيد 

 المراجعة
-- 42.4 46.7 7.2 10.0 

 0.4 0.5 5.7 4.0 %53.8 10.69 شراء 4،622.5 6.95 الشرقيونالنساجون 

 

 يعات االسهم المجانيةتوزجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 01/04/2021 31/03/2021 سهم مجاني لكل عشرة اسهم اصلية 1 بنك قناة السويس

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 28/03/2021 23/03/2021 جنيه للسهم 3.000 والتغليف دلتا للطباعة

 31/03/2021 28/03/2021 جنيه 0.05القسط األول  مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

24/03/2021 
 -االسكندرية للخدمات الطبية 

 االسكندرية -المركز الطبى الجديد 
 االسكندرية -محطة الرمل  –شارع صفية زغلول  -بمقر النادى السورى اديةغير ع

24/03/2021 
سي أي كابيتال القابضة 

 لالستثمارات
 الحديثة المسموعة و المرئيةبواسطة تقنيات االتصال  عادية

 العربية للمحابس 25/03/2021
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة -مدينة نصر  –بمقر الشركة 

 االزاريطة االسكندرية –يوليو  26طريق  95بمقر الشركة الكائن فى  عادية  المتحدة لالسكان والتعمير 25/03/2021

 جى بى اوتو 25/03/2021
عادية وغير 

 عادية

طريق مصر اسكندرية  28الكيلو  –قاعة االجتماعات الرئيسية بمبنى جى بى اكاديمى 

 ابو رواش –الصحراوى 

25/03/2021 
ة التحكم فاروتك النظم

 واالتصاالت

عادية وغير 

 عادية
 المهندسين -البطل احمد عبد العزيز  –ش عبد الحميد لطفى  16بمقر الشركة الكائن فى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (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 59.00 0.20- -0.34 1,147,459 67,476,352 70.25 55.75 36.66% مصر(الدولي )البنك التجاري 

 FWRY 34.00 5.10 1.04 1,246,083 41,096,188 41.31 5.46 7.67% فوري 

 EAST 11.25 4.01- -14.12 4,603,364 51,695,472 15.39 9.43 7.03% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.13 1.49- 10.59 1,555,578 1,758,271 1.17 0.87 4.63% * القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 20.40 1.90 -1.45 76,605 1,541,490 24.24 10.05 4.52% اتابوقير لالسمدة والكيماوي

 HRHO 14.20 1.07 -1.39 1,605,054 22,410,260 16.10 7.70 4.05% س القابضهالمجموعه الماليه هيرم

 TMGH 6.46 2.70 -0.62 1,909,151 11,891,152 7.72 4.55 4.02% مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 ELEC 0.45 8.61 -83.84 15,817,947 6,844,480 0.71 0.22 3.60% السويدى اليكتريك

 LHOC 4.80 6.67 3.45 5,756,822 25,696,020 5.62 4.16 2.46% شركة مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.48 3.23 -11.11 7,926,085 33,929,960 9.26 4.06 2.23% ابن سينا فارما

 ETEL 10.49 2.14 -12.58 1,328,684 13,731,938 14.80 8.79 2.03% المصرية لالتصاالت

 MNHD 3.68 1.38 -902. 5,221,376 18,746,610 4.49 2.44 1.88% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 CIEB 23.67 2.38 -18.52 88,982 2,059,318 30.98 22.55 1.75% بنك كريدي اجريكول مصر

 OCDI 16.80 2.69 13.51 184,574 3,023,801 17.40 7.05 1.68% سوديك

 SKPC 10.59 2.12 14.73 566,199 5,675,309 711.6 4.88 1.39% كرير للبتروكيماويات سيدي

 CICH 3.50 8.70 -11.39 1,099,782 3,665,678 4.94 2.47 1.37% سى اى كابيتال القابضة 

 ORWE 6.95 0.29 2.21 923,487 6,365,561 8.06 4.30 1.29% النساجون الشرقيون للسجاد

 EFID 8.35 0.36 -6.18 298,377 2,472,638 11.40 7.76 1.19% ايديتا للصناعات الغذائية

 HELI 4.56 0.00 -25.00 3,335,691 14,941,182 7.59 3.00 1.14% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 PHDC 1.62 0.37- 16.97 4,669,139 7,471,972 1.83 0.91 1.14% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 4.35 1.16 9.30 3,337,744 13,925,791 6.10 2.60 1.10% بايونيرز القابضة 

 AMOC 2.78 4.51 -11.18 2,211,514 5,803,823 3.52 1.66 1.09% لزيوت المعدنيةاالسكندرية ل

 ESRS 9.14 3.04 -14.26 910,680 8,078,610 12.30 4.80 1.01% حديد عز

 CCAP 1.22 1.46- -15.26 12,240,773 14,226,301 1.78 0.94 0.98% القلعة لالستشارات الماليه 

 MTIE 10.39 8.57 31.69 4,998,353 48,014,092 13.00 4.58 0.84% ام.ام جروب 

 AUTO 3.85 4.05 16.67 1,224,826 4,652,978 4.24 1.41 0.73% جى بى اوتو

 ORHD 5.70 7.75 18.01 324,845 1,769,393 6.23 2.26 0.69% اوراسكوم للتنمية مصر

 OIH 0.29 1.34- 110.66 95,246,629 16,90027,1 0.68 0.23 0.18% اوراسكوم لالستثمار القابضه

 %0.50 0.26 0.44 11,806,189 43,609,117 غ.م. -OFH 0.28 2.80 أوراسكوم المالية القابضة

 EMFD 2.33 0.87 -0.85 1,146,071 2,650,322 2.84 2.14 0.67% إعمار مصر للتنمية

 EXPA 12.00 -1.56 14.71- 534,208 6,179,396 17.49 7.15 0.46% البنك المصري لتنمية الصادرات

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما , بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 وقت في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر بريميير منشركة  أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة اءواآلر المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في واردةال اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا , المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح , الفور على بريميير إخطار يرجى , المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 مسؤولي االتصال
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