
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
  % 2.58 % 0.55 11,125.55 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 10.56 % 0.10- 2,471.49 50ا

ي جي اكس  
 
  % 37.65 % 1.28- 2,952.72 70ا

ي جي اكس  
 
 ▼ % 27.67 % 0.58- 3,954.90 100ا

  --  % 1.15 3,720.72 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

 "سبيد ميديكال" تقرر العدول عن االستحواذ على "برايم سبيد" لهذا السبب ▪

رباحها بنسبة  ▪
 
   2021بنهاية يونيو  %84موبكو ترتفع با

قطان المست  %133 ▪
 
رباح العربية لحليج اال

 
   2021قلة غير المدققة بنهاية يونيو  نموا با

رباح للمساهمين   100سيرا تقرر توزيع   ▪
 
 مليون جنيه ا

مبو وغرب الدلتا ▪
 
مس بمنطقتي كوم ا

 
 وادي كوم امبو تعلن نتيجة جلستي مزاد ا

ول   %9زيادة في صادرات مصر لفرنسا وتراجع الواردات بنسبة  %21 ▪
 
 بالنصف اال

ك ثر من  ▪
 
مريكية تتوقع ارتفاع انتاج مصر من القطن با

 
ساس  %30الزراعة اال

 
على ا

 سنوي  

 ترا ▪
 
 سعار النفط وسط مخاوف من زيادة قيود كوروناجع ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 102 99 9 

  

 انواع المستثمرين  
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قيمة التداول االغالق
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(بيع)|     شراء  
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;  عرب 
2.94%

;  أجانب
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;  مؤسسات
57.12%

;  أفراد
42.87%

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –الصباحي التقرير 
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 أخبارالشركات المقيدة 

 "سبيد ميديكال" تقرر العدول عن االستحواذ على "برايم سبيد" لهذا السبب 

( عن  SPMDميديكال )أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدول شركة سبيد 
إتمام عملية االستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية واالكتفاء بحصة  

وأوضحت   من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية. %30الملكية الحالية البالغة 
الهيئة في بيانها أسباب ذلك القرار، والتي تضمنت وجود وفرة حاليا في السيولة  

ديكال، مما يدعو لالستغناء إلى استخدام السيولة داخل  النقدية لشركة سبيد مي 
إلى جانب تعارض   شركة برايم سبيد للرعاية الصحية حال االستحواذ عليها. 

الفكر االستثماري بين مالكي برايم سبيد للرعاية الصحية وتوجهات مجلس إدارة  
لمجمعة  أعلنت سبيد ميديكال عن نتائج أعمالها المجمعة وغير ا سبيد ميديكال.
، والتي أظهرت تحقيق صافي  30/06/2021إلى    01/01/2021عن الفترة من  

 21.244مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ  108.079ربع مجمع بلغ 
كما أظهرت النتائج تحقيق صافي   مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

 21.244قل بلغ مليون جنيه مقابل صافي ربح مست  108.079ربح مستقل بلغ 
جدير بالذكر يتم حساب صافي   مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

تعتبر سبيد ميديكال إحدى    أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 
الشركات التى تم إدراجها حديًثا بالنايلكس، وُتخطط لالنتقال إلى القيد بجداول  

، وافتتاح مستشفى سبيد بمدينة العبور، وتمتلك   2019عام    السوق الرئيسية بنهاية
شركات تابعة، وهي سبيد الب المتخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز   4

، وشركة سبيد سكان  51األشعة، والعيادات التخصصية، ويبلغ عدد فروعها نحو  
 وشركة سبيد كلينك وشركة سيتى سبيد المتخصصة فى مدن القناة والسويس. 

   2021بنهاية يونيو  %84و ترتفع بأرباحها بنسبة موبك

( ، عن موافقة مجلس  MFPCموبكو ) –أعلنت شركة مصر إلنتاج األسمدة 
، على نتائج أعمالها المجمعة غير  25/08/2021إدارة الشركة المنعقد بتاريخ  

مليار جنيه مقابل صافي   2.176في ربح بلغ المدققة، والتي أظهرت تحقيق صا
مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك بنسبة نمو   1.184ربح بلغ 

أعلنت   ، وفق ما أوضحته الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية. %84بلغت 
الشركة عن نتائج أعمال الشركة غير المدققة عن القوائم المالية المستقلة عن  

، تحقيق صافي ربح بلغ 30/06/2021لمالية المنتهية فى الفترة ا
جنيه خالل   565،380،934جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  655،494،306

  . %16الفترة المقارنة من العام المال السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 
 1998موبكو هي احدى شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست عام 

بنظام المناطق    1997لسنة    8حكام قانون ضمانات وحوافز اإلستثمار رقم  وفًقا أل
ألف متر مربع مخصص لمشروع موبكو   400الحرة بدمياط وعلي مساحة 

 لألسمدة. 

نموا بأرباح العربية لحليج األقطان المستقلة غير المدققة بنهاية يونيو    %133
2021   

( ، عن موافقة مجلس إدارة الشركة  ACGCأعلنت شركة العربية لحليج ألقطان ) 
، على نتائج أعمالها المستقلة غير المدققة، عن  25/08/2021المنعقد بتاريخ  

، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 30/06/2021الفترة المنتهية في 
مليون جنيه عن نفس  15.313مقابل صافي ربح بلغ مليون جنيه،  35.733

، وفق ما أوضحته الشركة في  %133الفترة من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت  
وأشارت الشركة في بيان لها، أن أسباب ارتفاع   إفصاحها للبورصة المصرية. 

العام  الربح ترجع إلى أرباح بيع جزء من االستثمارات المالية المتاحة للبيع خالل  
مليون جنيه مقارنة بالعام السابق   28، بقيمة 30/06/2021المالي المنتهي في 

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

  10.00   17.27  الشمس لالسكان 

  9.99   83.09  موبكو

  9.98   42.66  العبور لالستثمار العقارى 
  9.98   37.91  اكرو مصر

  9.93   0.64  المصريين لالسكان 

 

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

 -10.00   70.32  وادي كوم إمبو

 -10.00   2.43  المصرية للمنتجعات السياحية

 -9.99   7.12  المتحدة لالسكان 

 -9.98   45.00  لألعمال المدنيةالنصر 

 -9.92   8.17  المجموعة المصرية العقارية 

 

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

  2.66   172,042,000  المنصورة للدواجن

  56.15   165,748,368  زهراء المعادي

  8.17   104,161,888  المجموعة المصرية العقارية 

  2.43   96,251,896  المصرية للمنتجعات السياحية

  2.34   89,583,448  سبيد ميديكال

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.46   62,869,238  الكابالت الكهربائية المصرية 

  2.66   58,391,147  المنصورة للدواجن

  0.25   52,193,832  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.34   37,871,037  سبيد ميديكال

  2.43   37,305,343  المصرية للمنتجعات السياحية

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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وكباستثناء البن-خدمات مالية 

سياحة و ترفيه

بنوك
بالمليون جنيه

Millions



 

 

باإلضافة إلى كوبونات أوراق مالية خالل العام المالي المنتهي  ألف جنيه.  359
  مليون جنيه في العام السابق.  11مليون جنيه مقابل  16بقيمة  2021في يونيو 

أعلنت الشركة عن نتائج أعمال الشركة غير المدققة عن القوائم المالية المجمعة  
ت عن تكبد صافي  ، والتي كشف31/03/2021عن الفترة المالية المنتهية فى 

مليون   65.381مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بلغت    22.710خسائر قدرها  
جنيه خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير  

العربية لحليج األقطان هي شركة عامة مدرجة في البورصة   .%65بلغت 
ع السلع االستهالكية المعمرة والمالبس  ، تعمل في قطا1995المصرية منذ يوليو  

يقع مقر العربية لحليج األقطان في القاهرة، وتم   مع التركيز على المنسوجات.
 . 1963تأسيسها في يناير 

 مليون جنيه أرباح للمساهمين   100سيرا تقرر توزيع 

(، عن موافقة مجلس  CIRAوالتنمية العقارية )أعلنت شركة القاهرة لالستثمار 
، على مشروع توزيع أرباح من  25/08/2021إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 

، والمتضمن 31/08/2020رصيد األرباح المرحلة عن العام المالي المنتهي في  
للسهم   0.17مليون جنيه نقدا على المساهمين تصرف بواقع  100توزيع مبلغ 

أعلنت الشركة   فصاح الشركة المرسل إلى البورصة المصرية. الواحد، وفقا إل
، والتي  31/05/2021عن نتائج أعمالها المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 

مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع   425.481أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ  
  مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وفق ما أوضحته  309.510بلغ 

جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو   الشركة في بيانها للبورصة المصرية. 
ُتعد »القاهرة لالستثمار« إحدى   خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم.

أكبر الشركات العاملة فى مجال التعليم وإنشاء المدارس الدولية، وهى مملوكة  
، إلى جانب عدة مساهمات  51.21لصالح »سوشيال إمباكت كابيتال« بنسبة %

 21، وتمتلك جامعة فى محافظة أسيوط إضافة إلي 5أخرى بنسبة أقل من %
أُدرجت القاهرة لالستثمار في البورصة   مدرسة دولية في عدة محافظات. 

، تعمل ضمن القطاع التعليم مع التركيز على األنشطة  1998المصرية منذ فبراير  
ركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية في القاهرة، يقع مقر ش  العقارية المتنوعة. 

 .1992وقد تم تأسيسها في فبراير 

وادي كوم امبو تعلن نتيجة جلستي مزاد أمس بمنطقتي كوم أمبو وغرب 
 الدلتا

(، نتيجة جلستي  WKOLراضي ) أعلنت شركة وادي كوم أمبو الستصالح األ 
مزاد بيع أراٍض بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا، المنعقدة بتاريخ 

وأضافت في بيان للبورصة المصرية،، إنها باعت أراضي في    .25/08/2021
مليون جنيه، وقدرت مبيعات منطقة كوم   254،080منطقة غرب الدلتا بنحو 

عن الفترة المالية المنتهية في   عن نتائج أعمالها جنيه. 849،935أمبو بـ 
مليون جنيه مقابل   9.250، أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 31/12/2020

مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وفق ما    16.085صافي ربح بلغ  
منذ تأسيس شركة وادي كوم   أوضحه البيان الصادر عن البورصة المصرية.

وهى تقوم بدور رائد في أعمال   1904امبو الستصالح األراضي في عام 
االستصالح و التعمير في جميع مناطق الجمهورية مساهمة منها في إنجاز خطة  
الدولة، وذلك من خالل أسطوال ضخما من المعدات المتطورة الجديدة بخالف  
الورش الحديثة المزودة بأعلى مستوى من العمالة الفنية المدربة، ونتيجة لذلك  

 . 1992-1987درع اإلنتاج في تنفيذ الخطة حازت الشركة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

بالنصف   % 9زيادة في صادرات مصر لفرنسا وتراجع الواردات بنسبة  %21
 األول  

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن حجم الصادرات المصرية  
للسوق الفرنسي خالل النصف األول من العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة  

مليون يورو خالل نفس   288مليون يورو مقارنة بنحو  350حيث بلغ  21%
فرنسا خالل   ، في حين انخفضت الواردات المصرية من2020الفترة من عام 

مليون يورو مقارنًة   913لتصل إلى  %9النصف األول من العام الجاري بنسبة 
مليون يورو خالل نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما نشرته   5بنحو مليار و

وقالت الوزيرة إن الزيادة المحققة في   الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
ض الواردت المصرية منه ساهما  الصادرات المصرية للسوق الفرنسي وانخفا

خالل   %21في انخفاض عجز الميزان التجارى المصري مع فرنسا بنسبة 
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة   النصف األول من العام الجاري. 

من مكتب التمثيل التجارى المصري فى باريس حول تطور التبادل التجارى بين 
وأوضح الدكتور/ أحمد   . 2021يونيو  - ناير مصر وفرنسا خالل الفترة من ي 

مغاوري، رئيس التمثيل التجارى أن هذا التطور الملموس في حركة التجارة بين 
مصر وفرنسا يأتي في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجارى المصرى لدعم  
الصادرات المصرية الى األسواق الخارجية وذلك وفقاً الستراتيجية وزارة  

وأضاف مغاوري أن أبرز   .2020/2021لمالي التجارة والصناعة عن العام ا
القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي تشمل  

، وقطاع  %3.5مليون يورو بنسبة نمو    58قطاع األسمدة والمواد األزوتية بقيمة  
، إلى جانب  %26مليون يورو بنسبة نمو  38المواد الكيماوية العضوية بقيمة 

، وذلك إلى  %35مليون يورو بنسبة ارتفاع  26ة المنزلية بقيمة قطاع األجهز
جانب الموصالت الكهربائية وأسالك االشعال المستخدمة في صناعة السيارات،  
وقطاع المالبس الجاهزة والمنسوجات، وقطاع اللدائن، وقطاع معلبات الفاكهة  

دمة في  والخضروات، وقطاع الحمضيات، وقطاع المواد البالستيكية الُمستخ 
 أعمال البناء. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

على أساس    %30الزراعة األمريكية تتوقع ارتفاع انتاج مصر من القطن بأكثر من  

 سنوي  

على أساس سنوي ليصل    %30من المتوقع أن يرتفع انتاج مصر من القطن بأكثر من  

, الذي يمتد من يوليو إلى يونيو, 2022/2021ألف بالة في الموسم الحالي    280إلى  

ويبدو أن الوزارة قد عدلت   در عن وزارة الزراعة األمريكية.بحسب تقرير صا

 %16توقعاتها مقارنة بتوقعاتها السابقة في أبريل الماضي بنمو إنتاج البالد من القطن  

وسيأتي النمو بدعم من زيادة متوقعة   ألف بالة في الموسم الحالي. 250ليصل إلى 

ألف هكتار, حيث  85إلى  في المساحة المزروعة بالمحصول لتصل %20بنسبة 

المزارعين على مواصلة زراعة القطن حتى يونيو  2021حفز الطلب المرتفع في 

بعد نهاية موسم زراعته. إال أنه وبالرغم من تلك الزيادة, فمن غير المتوقع أن يرتفع 

آالف بالة في موسم   305اإلنتاج لمستويات ما قبل الجائحة, والتي بلغت 

2020/2019. 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة قيود كورونا  

تراجعت أسعار النفط وسط تجدد المخاوف إزاء تعافي الطلب مع فرض قيود  
وفي   ، وفق ما ذكرته سي ان بي سي العربية.19-إضافية لكبح إصابات كوفيد

 71.80بالمئة إلى    0.6سنتا أو    45خام برنت  التداوالت اآلسيوية المبكرة، هبط  
سنتا أو    55وهبط الخام األميركي    بالمئة أمس.   1.7دوالر للبرميل، بعدما صعد  

بالمئة في جلسة   1.2دوالر للبرميل بعدما صعد  67.81بالمئة ليصل إلى  0.8
لة  ويثير تفشي اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا مدفوعة بالسال  التداول السابقة. 

دلتا مخاوف بشأن قوة التعافي االقتصادي على مستوى العالم، مما يضر بالطلب  
ماليين   3يذكر أن مخزونات النفط األميركية هبطت    على النفط والسلع األخرى.

مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير   432.6برميل األسبوع الماضي إلى  
رويترز والذي أشار إلى   ، متجاوزة متوسط التوقعات في مسح أجرته 2020

 مليون برميل.  2.7انخفاض قدره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,509.37 0.88% أمريكا 

 NASDAQ 15,129.50 1.23% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 27,641.14 -0.36% اليابان
 %1.46 1,818.29 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %2.20 72.63 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %1.96 68.74 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,129.00 -0.25% السعودية
 DFMGI 2,900.00 -0.09% دبي

 ADI 7,625.00 -0.52% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,780.53 0.18% الكويت 

 BSEX 1,666.54 0.27% البحرين
 GENERAL 11,103.00 -0.29% قطر 

 MASI 12,684.00 -0.79% المغرب 
 TUN20 7,330.00 -0.25% تونس

 



 

 

 الشركات 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 

 1.2 1.1 غ.م. غ.م. %24.5- 3.55 حيادي 6،077.04 4.70 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.4 غ.م. %60.7 23.63 شراء  7،986.00 14.70 شركة حديد عز 

 1.8 1.9 23.1 36.3 %25.4- 11.34 بيع 474.74 15.21 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.7 10.0 17.7 40.3 %18.4 2.77 شراء  2،503.60 2.34 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.9 6.0 %42.2 12.03 شراء  5،626.81 8.46 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.4 7.7 %19.8 99.53 شراء  19،037.35 83.09 "موبكو"مصر لصناعة األسمدة 

 2.9 3.5 7.7 8.9 %25.2 23.78 شراء  23،975.64 19.00 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.5 8.1 %21.8 17.22 شراء  1،028.92 14.14 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع 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 التوزيع النقديقيمة  أسم الشركة 
 5/9/2021 31/8/2021 جنيه للسهم   1.5 مصر بني سويف لالسمنت 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

29/8/2021 
االخوة المتضامنين لالستثمار 

 العقاري 
  المعادي -شارع النصر  -ب ميدان الجزائر  19الكائن في النموذج مقر  لاب عادية

  ش توفيق دياب جاردن سيتي 4الشركة مقر ب    غير عادية ندسيةمير و االستشارات الهتع ال 2/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( 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

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 47.00 -0.42  20.61-  742,828   35,047,940   51.74   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 15.99 -3.38  11.74-  2,358,636   38,159,628   25.99   9.97  9.28% فوري

 EAST 11.50 0.97  12.21-  3,551,918   40,802,232   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.13 0.00  22.29   102,504   116,518   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.00 -0.42  8.21-  480,148   9,182,924   24.24   15.85  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.06 2.38  0.50   3,944,683   48,120,940   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 6.96 0.72  7.08   790,692   5,563,161   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.59 0.35  11.53-  2,561,539   22,089,522   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.26 -0.23  8.19-  735,112   3,148,870   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.20 -3.00  16.67-  1,607,913   6,827,585   6.79   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.65 0.76  22.08   712,632   10,391,276   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.02 2.37  17.13-  19,900,333   60,806,356   4.32   2.78  1.70% 

 CIEB 26.40 0.76  9.12-  524,598   13,903,440   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 83.09 9.99  41.31   562,087   46,190,820   83.09   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 10.39 -1.42  12.57   644,713   6,744,591   13.10   6.84  1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.68 -0.63  11.02-  267,022   3,386,472   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 8.46 -0.70  24.41   735,896   6,245,469   8.88   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.34 0.86  43.47   37,871,037   89,583,448   9.92   1.21  0.80% سبيد ميديكال

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 5.32 4.31  12.50-  10,365,628   55,152,124   7.59   4.29  0.97% 

 PHDC 1.84 -1.02  32.85   4,385,705   8,171,460   1.96   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.71 3.25  43.47   13,041,441   75,955,424   6.10   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.64 -0.27  16.29   6,194,897   23,086,884   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.70 0.00  37.90   1,581,545   23,564,336   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.23 -0.57  14.08-  15,699,694   19,569,222   1.78   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 8.05 4.55  27.53   5,713,172   45,479,980   10.40   5.65  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.05 0.25  22.73   3,851,088   15,933,635   4.24   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.14 3.84  6.42   1,648,180   8,327,223   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.70 -0.37  291.30   356,731   965,117   3.81   0.59  0.61% القابضةراية 

 RMDA 2.89 -0.34  23.95-  910,972   2,640,575   4.18   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.43 -10.00  71.73   37,305,343   96,251,896   28.30   2.43  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 السهم يتداول بالدوالر* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

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

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

أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
. ال تتحمل شركة بريميير هاالتقرير من قبل إدارة ا

 
آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و اال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
ية مسؤولية قانونية ا

أ
ير راء الواردة في هذا التقرا

 دون إشعار مسبق. 

 
أ
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 البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دو
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
ن االحتفاظ با

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

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

ن وجه
أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
وراقهم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ات نظرهم حول الشركة )ا

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 
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