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 أخبارالشركات المقيدة

 أشهر 6خالل  %203أرباح "سوديك" تقفز 

ثمار للتنمية واالستأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر 
 بالمائة 203، ارتفاع أرباحها بنسبة 2021)سوديك(، خالل النصف األول من 

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنها حققت  على أساس سنوي.
، مليون جنيه خالل الفترة المنتهية في يونيو الماضي 225.84صافي ربح بلغ 

وارتفعت  ترة من العام السابق له.مليون جنيه خالل نفس الف 74.51مقابل 
مليار  1.87لتصل إلى  2021إيرادات الشركة خالل النصف األول من عام 

 وعلى مليار جنيه، خالل نفس الفترة من العام السابق له. 1.26جنيه مقابل 
مليون جنيه  84.73مستوى األعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 

مليون جنيه في  172.07مقابل خسائر بلغت ، 2021خالل النصف األول من 
وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية  النصف المقارن من العام الماضي.
ر مليون جنيه خالل الثالثة أشه 100.46واالستثمار )سوديك(، أرباحاً بلغت 

مليون جنيه خالل  30.006المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 
جمالي وارتفع إ ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.2020ن الفترة المقارنة م

ن مليو 528.98مليون جنيه، مقابل  848.57إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 
وعلى صعيد القوائم غير المجمعة،  .2020جنيه خالل الفترة المقارنة من 

 قابلمليون جنيه، م 44.18تراجعت خسائر الشركة المستقلة خالل الفترة إلى 
 .2020مليون جنيه خالل الفترة المقارنة من  79.718خسائر بلغت 

ر أبوقير لألسمدة تعلن توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة "مص
 للميثانول"

اهمين أعلنت شركة أبوقير لألسمدة والصناعات الكيماوية، توقيع عقد اتفاق المس
 تحت التأسيس -مساهمة مصرية بشركة مصر للميثانول والبتروكيماويات شركة 

قير والمزمع إقامتها بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس بين كل من شركة أبو
ل لألسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان لألسمدة وشركة األهلي كابيتا

ة وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن نسبة مساهمة شرك القابضة.
 بالمائة في رأسمال الشركة 35اعات الكيماوية تبلغ أبوقير لالسمدة والصن

 20مليون دوالر أمريكي ورأس المال المصدر  200المرخص به والبالغ قيمته 
ار ملي 3.51وكانت أبوقير لألسمدة حققت صافي ربح بلغ  مليون دوالر أمريكي.

 .له مليار جنيه ربح خالل العام المنصرم 2.69، مقابل 2021جنيه بناية يونيو 
رنة مليار جنيه، مقا 8.84وارتفعت إيرادات الشركة خالل نفس العام ليصل إلى 

وحققت شركة أبوقير لألسمدة  .2020-2019مليار جنيه خالل عام  7.88بـ
، أرباحاً بلغت 2021والصناعات الكيماوية، خالل التسعة أشهر األولى من 

لغت ، مقابل أرباح بمليار جنيه خالل الفترة من يوليو حتى مارس الماضي 2.44
 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. 2.13

 وقية"زهراء المعادي " أكبر مطور عقاري ببورصة مصر من حيث القيمة الس

واصل سهم زهراء المعادي ارتفاعه خالل جلسة اليوم، محققاً أعلى مستوى على 
ي العقار في البورصة اإلطالق ليقتنص المرتبة األول ضمن أكبر مطور

وبعد موجة االرتفاع التي شهدها السهم  المصرية من حيث القيمة السوقية.
أصبحت زهراء المعادي أكبر مطور عقاري بالبورصة المصرية، حيث بلغت 

مليار جنيه، تليها مجموعة طلعت مصطفى بقيمة سوقية  14.77قيمتها السوقية 
صباحاً بتوقيت القاهرة، ارتفع  11:5وبحلول الساعة  مليار جنيه. 14.25تبلغ 

جنيه )كأعلى مستوى  55.98عند سعر  %7.34سهم زهراء المعادي بنسبة 
مليون  28.42وفي تلك األثناء، بلغت قيمة التداول على السهم  على اإلطالق(.
بينما ارتفع سهم طلعت مصطفى قرب أعلى  ألف سهم. 507.65جنيه من خالل 

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

  13.49   16.83  الشمس لالسكان

  10.60   12.42  اسيك للتعدين

  9.98   27.56  مصر للفنادق
  9.98   39.13  العبور لالستثمار العقارى

  9.98   15.21  بنك فيصل اإلسالمي المصري

 

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

 -10.81   2.97  جلوبال تيلكوم
 -9.91   40.01  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

 -9.91   7.82  المتحدة لالسكان
 -9.64   7.50  المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

 -9.56   72.00  االسماعيلية الجديدة للتطوير

 

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

  16.83   143,929,184  الشمس لالسكان

  3.08   131,157,984  المنصورة للدواجن

  9.30   125,024,520  المصرية العقاريةالمجموعة 

  2.73   122,482,216  المصرية للمنتجعات السياحية

  54.00   109,807,328  زهراء المعادي

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.25   58,399,368  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.73   45,404,082  للمنتجعات السياحيةالمصرية 

  3.08   44,514,226  المنصورة للدواجن

  0.46   42,885,992  الكابالت الكهربائية المصرية

  0.60   38,372,212  المصريين لالسكان

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 2.84جنيه للسهم بقيمة تداول بلغت  6.91سعر  عند %0.14مستوياته بنسبة 
وتمثل القيمة السوقية لـ"زهراء  ألف سهم. 411.9مليون جنيه من خالل 

أضعاف القيمة السوقية لشركة مدينة نصر لالسكان والتي بلغت  3المعادي" نحو 
ضعف القيمة السوقية  2.5مليار جنيه، بينما بلغت نحو  4.44في تلك األثناء نحو 

مليار  6.04مليار جنيه، و 5.69الم هيلز" و"سوديك" و"أوراسكوم" البالغة )لـ"ب
وسجلت زهراء المعادي صافي ربح بلغ  مليار جنيه( بالترتيب. 5.63جنيه، و
 69.45مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل  90.08

وارتفعت مبيعات الشركة  مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.
 68.74مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  120.68خالل الفترة حيث سجلت 

وفي مايو الماضي ، وافق  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.
مجلس إدارة شركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير، على تعيين مشيرة كمال 

وفي تلك االثناء ارتفع مؤشر قطاع  ير التنفيذي.المغربي رئيساً لمجلس اإلدارة غ
ويبلغ  نقطة. 1031عند مستوى  %1.64العقار بالبورصة المصرية بنسبة 

مليون سهم بقيمة اسمية  264مليون جنيه موزعاً على  264رأسمال الشركة 
 جنيه للسهم.

 "ايكمي" الطبية توقع عقد رعاية مع "فاكت" لالستشارات

للصناعات الطبية ايكمي، إنها تعاقدت مع شركة األعمال  قالت الشركة الدولية
وأضافت الشركة في بيان  واالستشارات المالية عن األوراق المالية "فاكت".

لبورصة مصر، اليوم، أن ذلك بناًء على قرار رئيس مجلس إدارة البورصة 
بشأن تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع  2021لسنة  515المصرية رقم 

سبتمبر  1وأوضحت الشركة، أنه سيتم بدء العمل بالعقد يوم  اة المعتمدين.الرع
(، حققت ICMIوحققت شركة الدولية للصناعات الطبية ) أشهر. 8المقبل لمدة 

ألف جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  148.44صافي خسارة خالل الفترة بلغ 
المبيعات خالل  وتراجعت ألف جنيه خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. 72.16

مليون  1.19ألف جنيه، مقابل  708.23لتصل إلى  2021النصف األول من 
 .2020جنيه خالل نفس الفترة من 

 

 السهمالشمس لإلسكان  تنفي وجود احداث تؤثر على سعر 

فت شركة  الشمس لإلسكان والتعمير وجود احداث جوهرية غير معلنة داخل ن
و أوضحت  الشمس لإلسكان والتعمير فى بيان لها  اليوم، أن ال توجد  الشركة.

احداث جوهرية قد توثر على زيادة سعر السهم مثلما تداول بأن هناك احداث 
قطع أراٍض بالمزاد  3يع وأعلنت شركة الشمس لإلسكان والتعمير، ب جوهرية.

 6في مشروع الشركة بالمنطقة العمرانية األولى بالتوسعات الشمالية بمدينة 
وأشارت الشركة في بيان  إلى أنه تم بيع األراضي بمساحة  أكتوبر.

ً للمتر. 7995متر بمتوسط سعر 1608.28 وحققت شركة  جنيهاً مصريا
مليون جنيه خالل الثالثة أشهر  49.26الشمس لإلسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 

مليون جنيه بالفترة المقارنة من  49.4، مقابل أرباح بلغت 2021األولى من 
مليون جنيه خالل  117.87وزادت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى  .2020

مليون جنيه بالربع  98.7الربع األول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 
 .2020المقارن من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 
مصر تطلق النسخة األولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي 

Egypt-ICF  
تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلق وزارة التعاون الدولي، 
يومي الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل النسخة األولى من "منتدى مصر للتعاون 

" والذي يعقد تحت شعار شراكات Egypt-ICF -الدولي والتمويل اإلنمائي 
وذكرت  رفيعة المستوى. بمشاركة دولية وإقليمية -لتحقيق التنمية المستدامة 

الذي سيجمع بين الحضور  -وزارة التعاون الدولي في بيان لها اليوم إن المنتدى 
يشارك فيه عدد من كبرى مؤسسات التنمية  –الفعلي والمشاركة االفتراضية 

االقتصادية واالجتماعية منها، األمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، البنك 
اإلعمار والتنمية مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية، والصندوق األوروبي إلعادة 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، باإلضافة إلى حضور عدد من الوزراء 
وصانعي السياسات من قارة أفريقيا وأسيا وأمريكا الالتينية، باإلضافة إلى رؤساء 

ن ومتعددي األطراف، مؤسسات التمويل الدولية، وممثلي شركاء التنمية الثنائيي
وممثلي مجتمع األعمال والقطاع الخاص، ومراكز األبحاث الدولية واإلقليمية. 
وتتضمن فعاليات المنتدى برنامج ثري من المناقشات وورش العمل وتستمر على 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنه ألول مرة  مدار يومين.
لتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي من دولة وهي جمهورية يتم إطالق أجندة دولية ل

مصر العربية، وهو ما يعكس مكانة مصر إقليمياً وعالمياً ودورها الريادي في 
وأكدت أن تنظيم مصر لهذا المنتدى يعكس إيمان القيادة  ملف التعاون الدولي.

دول السياسية في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توحيد جهود ال
وتوجيه التعاون الدولي والتمويل اإلنمائي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 
للشعوب، خاصة في االقتصادات الناشئة والنامية، مع التركيز على قارة أفريقيا، 

وأشارت وزيرة التعاون  التي تمثل العمق االستراتيجي لجمهورية مصر العربية.
صر للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي أنه الدولي إلى أن أهم ما يميز منتدى م

سيشكل فرصة لطرح ومناقشة وجهات نظر الدول في الشراكات لتحقيق التنمية 
المستدامة، مما يعطي فرصة لتشارك األفكار بين الدول من جانب وبين مؤسسات 

 التمويل وشركاء التنمية من جانب آخر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وزيرة التجارة تستعرض مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خالل النصف االول 

2021  

أكدت السيدة  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على إحداث 

تعميق حقيقي للصناعة المصرية من خالل تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات 

الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية اإلنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات 

للمنتج المصري فى السوقين المحلى والخارجى, مشيرةً فى هذا اإلطار إلى أن جهود 

رخصة بناء  5752الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد شملت منح 

سجل  3323رخصة تشغيل, ومنح  5191رخصة بناء و 561وتشغيل تضمنت 

سجل صناعي  856سجل صناعي دائم و 2467ومحدد المدة تضمن  صناعي دائم

دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي  4276محدد المدة, كما قامت الهيئة باجراء 

وزيادة الصادرات المصرية لالسواق الخارجية تضمنت دراسات في مجال 

مية المناقصات الحكومية والتخفيضات الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكو

وتنمية الصادرات, حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة االعتماد على المنتج المحلي 

موافقة بيئية خالل  1015كما اصدرت الهيئة  والحد من االستيراد من الخارج .

خطاب افراج جمركي الى جانب اجراء  107النصف االول من العام الجاري, و

دراسة  183دراسة خاصة باالراضي و 35دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت  218

وقالت الوزيرة أن  معاينة فنية 2861خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 

الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم اإلستفادة 

من اإلمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها اإلنتاجية لزيادة 

ت اإلنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة وهو األمر الذى يحقق معدال

مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحالل الواردات بمنتجات مصرية 

تصريحات الوزيرة جاءت فى إطار تلقيها أحدث تقرير حول مؤشرات أداء .الصنع

وفى هذا  ل من العام الجارى .الهيئة العامة للتنمية الصناعية خالل النصف األو

اإلطار أوضح اللواء / محمد الزالط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن 

اشهر األولى من العام الجارى تأتى  6المؤشرات اإليجابية التى حققتها الهيئة خالل الـ

خطة تتويجاً للجهود الكبيرة التى تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعى فى إطار ال

الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى اإلرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة 

المصرية وإستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة فى ظل اإلمكانات 

مجمع  17واشار الى انه فيما يتعلق بموقف الـ  الصناعية الكبيرة التى تتمتع بها مصر

 4يئة خالل المرحلة الحالية فقد تم تخصيص وتشغيل صناعي التي تنشئها اله

 277, حيث تم تخصيص 1مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 

وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد  117وحدة بمجمع السادات, كما تم تخصيص 

وحدة كما تم تخصيص  87وتم تخصيص كافة وحدات مجمع بدر بالكامل باجمالي 

مجمعات صناعية  7واضاف الزالط انه فيما يخص الـ  .1مجمع مرغم وحدة ب 233

وحدة فقد تم تخصيص وتسليم  1657المطروحة خالل شهر اكتوبر الماضي باجمالي 

باالسكندرية والمتخصص في الصناعات البالستيكية  2وحدة بمجمع مرغم  181

ي وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر االحمر والمتخصص ف 62وتخصيص 

مجاالت الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية 

وحدة بمجمع المحلة الكبرى  265والمنسوجات والمالبس الجاهزة, كما تم تخصيص 

بمحافظة الغربية والمتخصص في مجاالت المفروشات والمالبس الجاهزة 

ة الصناعية انه تم ايضاً ولفت رئيس هيئة التنمي والصناعات الكيماوية والهندسية.

وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة االقصر والمتخصص في مجاالت  42تخصيص 

الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات 

وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا  44والمالبس الجاهزة, كما تم تخصيص 

الهندسية والغذائية والكيماوية وتم تخصيص  والمتخصص في مجاالت الصناعات

وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج والمتخصص في الصناعات الغذائية  48

 .والهندسية والكيماوية 



 

 

 العالمية والعربية ألخبارا

 الذهب يهبط بفعل صعود الدوالر واإلقبال على المخاطرة 

ت لضغوط بفعل أغسطس بسبب التعرض 25هبطت أسعار الذهب األربعاء 
ارتفاع الدوالر وتحسن الشهية للمخاطرة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون 
كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي هذا األسبوع الستقاء 

وتراجع الذهب في  مؤشرات بشأن خطط تقليص المركزي األميركي للتحفيز.
دوالر لألونصة بحلول الساعة  1793.50إلى  %0.5المعامالت الفورية بنحو 

إلى  %0.7بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود األميركية اآلجلة  07:04
، ليؤثر سلبا على جاذبية الذهب %0.1وصعد مؤشر الدوالر  دوالر. 1795.90

بالنسبة لحائزي العمالت األخرى، بينما تمسكت األسهم اآلسيوية بمكاسب حققتها 
ويترقب المستثمرون اآلن كلمة باول في الندوة االقتصادية  ة.في اآلونة األخير

من أغسطس لكي  27السنوية لمجلس االحتياطي في جاكسون هول بوايومنج في 
وُيعتبر الذهب تحوطا  يروا ما إذا كان سيقدم جدوال زمنيا لسحب التحفيز النقدي.

رجح عن تدابير في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة اللذين ينجمان على األ
 %0.7وعن المعادن النفيسة األخرى، تراجعت الفضة  التحفيز واسعة النطاق.

 994.49إلى  %1.7دوالر لألونصة، بينما هبطت أسعار البالتين  23.68إلى 
 دوالر. 2429.99إلى  %1.8دوالر، كما هبط البالديوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا

 S&P 500 4,496.19 0.22% أمريكا

 NASDAQ 15,041.86 0.15% أمريكا

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 27,742.29 0.06% اليابان
 %0.31- 1,785.19 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.22- 72.07 البرميل خام برنت )دوالر(
 %0.44- 68.05 البرميل نايمكس )دوالر(

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 11,157.00 0.14% السعودية
 DFMGI 2,898.00 -0.17% دبي

 ADI 7,664.00 -0.02% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,779.94 0.17% الكويت

 BSEX 1,661.99 0.88% البحرين
 GENERAL 11,135.00 -0.28% قطر

 MASI 12,655.00 -0.40% المغرب
 TUN20 7,312.00 0.00% تونس

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدالمضاعف القيمة  مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 1.2 1.0 غ.م. غ.م. %21.1- 3.55 حيادي 5،818.45 4.50 *كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.0 غ.م. %22.4 17.98 شراء 7،980.56 14.69 شركة حديد عز

 1.9 1.9 24.0 37.8 %28.2- 11.34 بيع 493.47 15.81 ايجيترانس –المصرية لخدمات النقل 

 2.6 9.9 17.5 40.0 %19.4 2.77 شراء 2،482.20 2.32 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.8 5.9 6.0 %41.5 12.03 شراء 5،653.41 8.50 النساجون الشرقيون

 0.9 1.1 5.8 7.0 %31.7 99.53 شراء 17،321.26 75.60 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.9 3.5 7.7 8.9 %25.0 23.78 شراء 24،013.49 19.03 لالسمدة والكيماويات *أبو قير 

 0.7 0.8 5.7 8.3 %18.7 17.22 شراء 1،055.12 14.50 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو
 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 2/9/2021                                             1/9/2021 سهم مجاني لكل سهم اصلي 0.090 األسكندرية للخدمات الطبية 

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 5/9/2021 31/8/2021 جنيه للسهم  1.5 مصر بني سويف لالسمنت

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 بنظام التصويت االلكتروني عادية الوادي العالمية لالستثمار و التنمية 26/8/2021

27/8/2021 
االخوة المتضامنين لالستثمار 

 العقاري
 المعادي  -شارع النصر  -ب ميدان الجزائر  19بالمقر الكائن في النموذج  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 47.27 1.11  20.15-  1,838,988   86,808,344   51.74   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.50 0.98  8.92-  2,529,505   41,874,944   25.99   9.97  9.28% فوري

 EAST 11.30 -0.79  13.74-  438,777   4,999,445   15.39   9.97  5.93% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.14 -0.61  22.94   1,153,841   1,308,558   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.03 -0.10  8.07-  311,626   5,946,571   24.24   15.85  4.01% ابوقير لالسمدة

 HRHO 11.83 2.07  1.42-  2,078,837   24,490,756   13.42   9.92  3.85% هيرميس

 TMGH 6.86 -0.58  5.54   1,922,886   13,292,626   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى

 SWDY 8.60 1.30  11.43-  1,688,561   14,454,975   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.22 -1.86  9.05-  290,345   1,240,101   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.30 3.37  14.68-  4,008,191   17,342,838   7.99   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.66 0.96  22.17   433,556   6,302,043   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.94 0.68  19.32-  6,216,406   18,360,808   4.49   2.88  1.70% 

 CIEB 26.25 0.65  9.64-  874,838   22,917,824   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر

 MFPC 75.60 0.24  28.57   82,938   6,264,895   82.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.46 0.10  13.33   1,811,263   19,090,626   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.80 3.14  10.18-  906,009   11,557,335   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.50 1.19  25.00   1,550,473   13,216,928   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد

 SPMD 2.32 0.00  42.24   -     -     9.92   1.21  0.80% ميديكالسبيد 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.10 2.82  16.12-  3,385,528   17,277,374   7.59   4.29  0.97% 

 PHDC 1.88 4.56  35.74   9,665,803   17,972,474   1.96   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير

 PIOH 5.63 9.96  41.46   13,190,035   72,903,976   6.10   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.70 9.47  18.21   14,095,691   51,439,432   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.69 1.31  37.80   2,015,695   29,632,890   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.23 -0.57  14.22-  8,272,520   10,260,292   1.78   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.62 0.66  20.72   1,836,305   14,136,849   10.40   5.65  0.87% ام.ام جروب

 AUTO 4.10 4.06  24.24   3,760,345   15,190,193   4.24   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 4.90 -1.01  1.45   1,860,826   9,213,366   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر

 RAYA 2.70 -0.74  291.30   355,354   962,220   3.77   0.54  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.88 0.35  24.21-  1,058,883   3,068,284   4.21   2.42  0.61% راميدا

 EGTS 2.73 7.91  92.93   45,404,082   122,482,216   25.30   2.53  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

و بيع ، كما ال ب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
 
وراق المالية المذكورةشراء ا

 
و بيع اال

 
لقد . فيه يعتبر عرض شراء ا

نها موثوق فيها في وقت نشر 
 
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

ضرا
 
و اال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
راء الواردة في هذا التقرير ا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

 
ر الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

 دون إشعار مسبق.

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

شكا
 
ي شكل من اال

 
ي جزء با

 
ل. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود مح
 
و إعادة إنتاجه من قبل ا

 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
 ظور تماًما.غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

وراق
 
و الشركات( وا

 
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

 
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

 
هم المالية تم التعبير يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة.

 

 

 مسؤولي التصال
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