
 

 

 

 

 
 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 2.68 % 0.41 11,135.48 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 7.38 % 0.14 2,400.31 50ا

ي جي اكس  
 
  % 33.06 % 0.63 2,854.24 70ا

ي جي اكس  
 
  % 24.19 % 0.58 3,847.22 100ا

  --  % 4.83- 4,245.42 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

رباح  ▪
 
يرادات بضغط تراجع  %61.5نايل سيتي لالستثمار الفصلية تهبط ا  الإ

 الرقابة المالية تقر تعديل سعر عرض الستحواذ على الشروق الحديثة للطباعة ▪

 "شارم دريمز" تقرر تنفيذ مشروع تطوير محطات تحلية المياه بشرم الشيخ  ▪

رباحها السنوية لـ  ▪
 
دوية ترتفع با

 
 مليون جنيه  124القاهرة لال

خر حق لمشتري السهم في التوزيع المجاني  ▪
 
 راميدا تعلن موعد ا

رباح مصر للزيوت والصابون بنهاية يونيو  ▪
 
   2021تراجع با

حصاء:  ▪ شهر  5ارتفاًعا في قيمة الصادرات المصرية للكويت خالل   %10.9الإ
 
 ا

غسطس الماضى   مليار جنيه ضرائب 4.4 ▪
 
 ورسوم بجمارك السويس فى ا

يدا  النفط يرتفع مع بطء ▪
 
عصار ا ميركية بعد الإ

 
مدادات ال  عودة الإ

 

 

 

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 92 99 11 

  

 المستثمرين انواع  
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 أخبارالشركات المقيدة 

 بضغط تراجع اإليرادات  % 61.5أرباح نايل سيتي لالستثمار الفصلية تهبط 

لالستثمار خالل الربع األول  أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة نايل سيتي 
على أساس سنوي، مع تراجع   %61.5، تراجع أرباحها بنسبة 2021من 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت أرباحاً   اإليرادات. 
مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري، مقابل أرباح   47.19بلغت 
، مع األخذ في االعتبار 2020مقارن من مليون جنيه في الربع ال 122.7بلغت 

مليون جنيه،    166.35وتراجعت إيرادات النشاط خالل الفترة إلى    حقوق األقلية. 
وعلى   .2020مليون جنيه في الربع األول من  237.54مقابل إيرادات بلغت 

مليون جنيه خالل    52.13مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة ارباحاً بلغت  
مليون جنيه في الربع المقارن من العام  66.67ل أرباح بلغت الفترة مقاب 
مليون جنيه   48.57يشار إلى أن نايل سيتي سجلت صافي ربح بلغ  الماضي.

مليون جنيه أرباحاً   598.67، مقابل 2020منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 
 533.66بنسبة لتسجل  2020وتراجعت إيرادات الشركة خالل  .2019خالل 

 .2019مليار جنيه خالل  1.18ليون جنيه، مقابل م

 الرقابة المالية تقر تعديل سعر عرض االستحواذ على الشروق الحديثة للطباعة 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل سعر عرض الشراء اإلجباري المقدم  
وأوضحت    للطباعة. على الشروق الحديثة للطباعة و التغليف من شركة الوطنية 

الهيئة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه تم تعديل  سعر عرض الشراء ليصبح 
السعر المحدد طبقا للقيمة العادلة والتي تم اعدادها لتتوافق مع معايير التقييم 

وفي أغسطس الماضي،: قالت الهيئة   جنيه للسهم . 74.5المالي للمنشآت هو 
إنه تم إيداع مشروع عرض الشراء اإلجباري المقدم    العامة للرقابة المالية اليوم،

سهماً تمثل نسبة   1321857من الشركة الوطنية للطباعة لشراء حتى عدد 
من أسهم رأسمال شركة الشروق الحديثة   %100والمكملة لنسبة  10.09%

للطباعة والتغليف، وذلك بعد استبعاد األسهم المملوكة لمقدم العرض ، بسعر  
جم للسهم، وذلك وفقاً ألحكام الباب الثاني عشر من الالئحة   56.7نقدي يبلغ 

، أعلنت  2021وفي يونيو    .1992لسنة    95التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم  
شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف تلقيها خطاباً من شركة الوطنية للطباعة  

ار مالي مستقل لتحديد  )المساهم الرئيسي( بشأن قيام مجلس إدارتها بتعيين مستش
وقالت الشركة في بيان  القيمة العادلة ألسهم رأسمال شركة الشروق الحديثة. 

لبورصة مصر، إن ذلك تمهيداً لتقديم عرض شراء إجباري لشراء حتى نسبة  
بالمائة من أسهم رأسمال المصدر لشركة الشروق الحديثة للطباعة   100

سعر العرض التقديري يتراوح بين  والتغليف، بهدف الشطب من البورصة، ةأن  
وتمتلك شركة الوطنية للطباعة نسبة   جنيهاً للسهم الواحد. 54جنيهاً إلى  52

 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة ومجموعتها المرتبطة.  89.9

 "شارم دريمز" تقرر تنفيذ مشروع تطوير محطات تحلية المياه بشرم الشيخ 

مار السياحى على توصيات لجنة إدارة  وافق مجلس إدارة  شارم دريمز لالستث 
وأضافت   األصول واالستثمار بتصفية نشاط مطاعم بارسيلوس على مراحل.

الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن المجلس وافق أيضاً على السير في  
تنفيذ مشروع تطوير محطات تحلية المياه بشرم الشيخ وذلك بعد تعيين المكاتب  

ضل عرض واتخاذ اإلجراءات من خالل اإلدارة  االستشارية للوصول ألف
كما وافق المجلس على خطة تكوين مخصص واستخدامه لمكافأة نهاية   التنفيذية.

وبحسب البيان، تم إحاطة المجلس بموقف البنك التجاري الدولي    الخدمة للعاملين. 
وحققت شارم دريمز صافي خسائر بقيمة  بشأن إعادة جدولة قروض الشركة.

يون جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل  مل 34.14
وسجلت إيرادات    مليون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام السابق.  27.54

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

  28.66   3.95  اإلسكندرية لألسمنت 

  20.00   66.12  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

  19.97   15.80  االسماعيلية للدواجن
  19.96   12.92  راكتا 

  14.03   1.00  العروبة للسمسرة في األوراق المالية

 

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

 -18.81   16.57  مطاحن جنوب القاهرة والجيزة 

 -15.52   38.17  الدلتا للتامين

 -12.55   14.00  السويس لالسمنت 

 -9.95   1.30  البدر للبالستيك

 -9.83   54.00  العامة للصوامع والتخزين

 

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

  43.16   151,665,488  زهراء المعادي

  13.98   88,603,536  الشمس لالسكان 

  6.84   72,299,000  المجموعة المصرية العقارية 

  6.18   54,586,908  المتحدة لالسكان 

  4.15   49,000,696  الملتقى العربي لالستثمارات 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.34   88,994,615  أطلس 

  0.60   34,943,985  بورتو القابضة

  0.80   27,715,926  ليفت سالب مصر

  1.91   23,444,505  المنصورة للدواجن

  0.22   19,932,745  اوراسكوم لالستثمار القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون    4.2مليون جنيه، مقابل    6.6نحو    2021الشركة خالل النصف األول من  
 جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

 مليون جنيه   124ع بأرباحها السنوية لـ  القاهرة لألدوية ترتف 

(، عن نتائج أعمالها  CPCIأعلنت شركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية )
، والتي أظهرت تحقيق صافي  30/06/2021الى    01/07/2020عن الفترة من  

مليون جنيه   109.140مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ  124.304ربح بلغ 
لعام السابق، وفق ما أوضحته الشركة في إفصاحها للبورصة  عن نفس الفترة من ا

مليون جنيه عن    102.932أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بلغ    المصرية. 
مليون  92.234، مقابل صافي ربح بلغ 2021مارس  31الفترة المنتهية في 

البورصة  جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وفق بيان الشركة المرسل إلى 
 المصرية. 

 راميدا تعلن موعد أخر حق لمشتري السهم في التوزيع المجاني 

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات  

  0.30(, عن توزيع أسهم مجانية بواقع RMDAالتشخيصية »راميدا«)

سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة, وذلك لحامل 

ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم األربعاء الموافق  

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية, أن   .22/09/2021

أعلنت الشركة عن نتائج  .23/09/2021التوزيع سيتم اعتبارا من تاريخ 

, والتي  2021/ 06/ 30إلى  01/2021/ 01أعمالها خالل الفترة من 

جنيه مقابل تحقيق  61,765,094لغ أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع ب

جنيه خالل الفترة من  43,765,757الشركة لصافي ربح بلغ 

وفي السياق ذاته حققت الشركة   .2020/ 06/ 30إلى  01/01/2020

,  2021/ 06/ 30إلى    2021/ 01/ 01صافي ربح غير مجمع عن الفترة من  

  44,059,904جنيه, نظير صافي ربح بلغ  62,097,388قدر بنحو 

 .خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق جنيه,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021تراجع بأرباح مصر للزيوت والصابون بنهاية يونيو 

مجلس إدارة  (، عن موافقة MOSCأعلنت شركة مصر للزيوت والصابون )
، على نتائج أعمالها المعدلة عن الفترة  07/09/2021الشركة المنعقد بتاريخ  

، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 30/06/2021المالية المنتهية في 
مليون جنيه عن نفس الفترة    16.773مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ    3.647

أعلنت    احها للبورصة المصرية. من العام السابق، وفق ما ذكرته الشركة في إفص
، تحقيق  30/04/2021حتى  1/07/2020الشركة عن نتائج أعمالها من 

مليون جنيه    15مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت    11خسائر قبل الضرائب بلغت  
 خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة. 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 أشهر    5ارتفاًعا في قيمة الصادرات المصرية للكويت خالل    %10.9اإلحصاء:  
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع قيمة  

لتسجل   2021أشهر األولى من عام  5الصادرات المصرية للكويت خالل الـ 
ة من عام مليون دوالر خالل نفس الفتر 110.1مليون دوالر مقابل  122.1
وانخفضت قيمة الواردات المصرية من   .%10.9بنسبة ارتفاع قدرها  2020

 2021أشهر األولى من عام  5مليون دوالر خالل الـ  668.3الكويت مسجلة 
بنسبة انخفاض   2020مليون دوالر خالل نفس الفترة من عام  759.3مقابل 
مليون   790.4ت وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكوي  . %12قدرها 

مليون دوالر خالل    869.4مقابل    2021أشهر األولى من عام    5دوالر خالل الـ  
وأشار اإلحصاء إلى   .%9.1بنسبة انخفاض قدرها  2020نفس الفترة من عام 

أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت على رأس أهم خمس سلع  
، حيث  2021ر األولى من عام أشه 5استوردتها مصر من الكويت خالل الـ 

مليون دوالر، وجاء في المرتبة الثانية منتجات   650.3سجلت قيمة وارداته 
ألف   683مليون دوالر، ثم مراجل وآالت وأجهزة آلية  13.1كيماوية عضوية 

ألف دوالر، وأخيراً كتب وصحف    441دوالر، ثم سيارات وجرارات ودارجات  
تحويالت المصريين العاملين بالكويت   وسجلت قيمة ألف دوالر.  116وصور 

مليار دوالر   3.8مقابل  2019/  2018مليار دوالر خالل العام المالي  3.9
، بينما بلغت قيمة  %3.6بنسبة انخفاض قدرها    2018/    2017خالل العام المالي  

مليون دوالر خالل العام المالي   13.4تحويالت العاملين الكويتيين في مصر 
 2018/  2017مليون دوالر خالل العام المالي  5.9قابل م 2019/  2018

 .%126.6بنسبة ارتفاع قدرها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس فى أغسطس الماضى   4.4

شهادة   426آالف و 8أفرجت اإلدارة المركزية لجمارك السويس، عن مشمول 
الماضى، للسلع اإلستراتيجية، ومستلزمات اإلنتاج،  جمركية خالل شهر أغسطس 

والبضائع العامة، منها: »الخيوط، والمنسوجات، واألجهزة الكهربائية، وأجهزة  
االستقبال، والبالستيك، والمنتجات البترولية، وغيرها«، حسب تقرير أعدته مصلحة  

هادات  أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن ش الضرائب. 
ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة   967مليوًنا و 196الوارد بلغت ملياًرا و

ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم األخرى   747ماليين و  809مليار و 2المضافة 
وأوضح التقرير أن   ألف جنيه.  876مليوًنا و  377المحصلة عن تلك الشهادات 

خالل شهر أغسطس الماضى،   اإلدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت
  341مليوًنا و  528مليارات و  7بيان جمركى، بقيمة بلغت    3200بتصدير مشمول  

ألف جنيه، ألصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: »الرمال الطبيعية،  
وأضاف التقرير أنه تم   والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن«. 

الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك   تحصيل رسوم صادر للبيانات 
ألف جنيه، إضافة   289ماليين و 6السويس خالل شهر أغسطس الماضى، بنحو 

ألف جنيه، كما تم تحصيل   289ماليين و 6إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 
أشار   ألف جنيه. 524مليوًنا و 12غرامات ومخالفات ومتحصالت أخرى بنحو 

مالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم األخرى  التقرير إلى أن إج
 آالف جنيه.  709ماليين و 408مليارات و 4المحصلة بجمارك السويس بلغت 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 النفط يرتفع مع بطء عودة اإلمدادات األميركية بعد اإلعصار آيدا  

ا خالل الليل بسبب  ارتفعت أسعار النفط لتعوض بعض الخسائر التي تكبدته
ارتفاع الدوالر والمخاوف بشأن الطلب، إذ تلقت بعض الدعم من بطء استئناف  

وارتفعت العقود   اإلنتاج في خليج المكسيك األمريكي ومعاودة أنشطة التكرير.
بالمئة  0.6سنتا أو ما يعادل  43اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 

بتوقيت غرينتش، بعد   0643للبرميل بحلول الساعة دوالر  68.78إلى 
وصعد خام   بالمئة أمس الثالثاء في أعقاب عطلة عيد العمال. 1.4انخفاضها 

دوالر   72.03بالمئة إلى  0.5سنتا أو ما يوازي  34برنت في العقود اآلجلة 
وقال محللو إيه.إن.زد لألبحاث في مذكرة   بالمئة أمس. 0.7للبرميل بعدما هبط 

قيم السوق... تأثير التأخيرات المستمرة في استئناف العمليات في خليج  "ت 
وال يزال المنتجون في الخليج يحاولون استئناف العمليات بعد تسعة   المكسيك".

  79وكان نحو    أيام من اجتياح اإلعصار أيدا للمنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة. 
وقفا أمس الثالثاء وفقدت السوق  بالمئة من إنتاج الواليات المتحدة في الخليج مت 

وتشكل اآلبار البحرية في خليج    مليون برميل من النفط.   17.5حتى اآلن حوالي  
 بالمئة من إنتاج الواليات المتحدة.  17المكسيك نحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,514.07 -0.13% أمريكا 

 NASDAQ 15,286.64 -0.57% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 30,008.19 -0.57% اليابان
 %0.02- 1,788.55 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.26 72.79 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.14 69.39 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,456.00 0.36% السعودية
 DFMGI 2,897.00 -0.32% دبي

 ADI 7,753.00 -0.24% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,799.00 0.19% الكويت 

 BSEX 1,665.43 0.00% البحرين
 GENERAL 11,074.00 -0.02% قطر 

 MASI 12,728.00 0.11% المغرب 
 TUN20 7,282.00 -0.22% 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 1.0 غ.م. غ.م. %21.1- 3.55 حيادي 5،818.45 4.50 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.3 غ.م. %63.9 23.63 شراء  7،833.88 14.42 شركة حديد عز 

 1.7 1.8 22.2 35.0 %22.6- 11.34 بيع 457.26 14.65 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.2 8.3 14.7 33.6 %42.1 2.77 شراء  2،086.33 1.95 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.9 6.3 6.4 %32.6 12.03 شراء  6،032.52 9.07 النساجون الشرقيون

 1.0 1.2 6.4 7.6 %20.3 99.53 شراء  18،959.45 82.75 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.8 3.5 7.6 8.8 %27.2 23.78 شراء  23،597.08 18.70 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.3 7.8 %26.2 17.22 شراء  992.54 13.64 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 23/9/2021 22/9/2021 سهم مجاني 0.3 راميدا 

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 30/9/2021 11/4/2021 جنيه للسهم 0.1 سي أي كبيتال القابضة لألستثمار 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة و التصويت عن بعد  عادية جولدن بيراميدز بالزا  15/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 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 46.75 -0.06  21.03-  772,533   36,101,120   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.90 1.93  6.72-  1,523,880   25,350,590   25.99   10.69  9.28% فوري

 EAST 11.80 1.90  9.92-  1,257,505   14,659,903   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.16 1.49  24.77   962,906   1,111,014   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.70 0.00  9.66-  89,876   1,683,267   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.35 -1.36  2.92   1,039,853   12,972,607   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.44 1.50  14.46   1,954,351   14,591,086   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.28 -0.36  14.73-  988,665   8,228,540   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.67 -0.21  0.65   2,051,212   9,579,251   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 3.95 -0.50  21.63-  1,234,079   4,854,772   6.52   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.41 -0.96  20.08   64,265   930,877   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

 MNHD 2.97 0.00  18.50-  3,496,605   10,471,141   4.32   2.78  1.70% والتعمير مدينة نصر لالسكان 

 CIEB 27.47 0.37  5.44-  74,099   2,037,013   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 82.75 1.17  40.73   301,075   24,812,158   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 9.84 -1.50  6.61   889,543   8,822,311   13.10   6.84  1.72% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.68 -0.16  11.02-  61,679   782,155   15.80   10.72  1.75% 

 ORWE 9.07 2.49  33.38   574,133   5,189,436   9.17   5.11  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 1.95 2.63  19.56  17,733,436   33,967,652   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

 HELI 5.74 1.06  5.59-  3,248,916   18,718,268   7.59   4.29  0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 1.94 -0.51  40.07   363,917   709,973   20.60   1.94  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 5.78 1.23  45.23   4,136,518   24,182,720   6.42   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.60 1.12  15.02   1,118,221   4,030,219   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.42 -0.07  35.27   418,932   6,089,751   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.20 -0.33  16.72-  2,766,709   3,330,586   1.68   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.70 -0.52  21.99   322,007   2,484,971   10.40   5.68  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.05 -0.74  22.73   2,099,315   8,529,312   4.35   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 4.82 2.55  0.21-  393,811   1,890,787   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.51 -2.71  263.77   458,115   1,174,736   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.85 1.42  25.00-  742,170   2,119,240   4.14   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.28 1.79  61.13   4,721,244   10,705,059   28.30   2.22  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * 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

ية مسؤولية 
أ
راء الواردة 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
في هذا التقرير قانونية ا

 دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصو
أ
دين ، إذا لم يكن القارئ 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

و إعادة إنتاجه
أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما.  غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

أ
 من قبل 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. 
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