
 

 

 

 
 

 
 
 

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

ي جي اكس  
 
  % 2.72 % 0.94 11,140.22 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 9.01 % 2.70 2,436.76 50ا

ي جي اكس  
 
  % 35.82 % 2.38 2,913.61 70ا

ي جي اكس  
 
  % 26.25 % 2.04 3,911.04 100ا

  --  % 3.91 4,312.34 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

صدار سندات توريق بقيمة هيرميس تتم  ▪  مليون جنيه لصالح فاليو  322.5صفقة ا 

سيس شركة فورى للتمويل االستهالكى بنسبة   ▪
 
   %75فورى تقرر المساهمة فى تا

دوية تتراجع هامشيًا خالل يوليو  ▪
 
رباح العربية لال

 
 ا

س المال   ▪
 
جراءات تخفيض را  الرقابة المالية توافق على سير الشرقية للدخان في ا 

وراسكوم لالستثمار خالل  93.1 ▪
 
شهر   6مليون جنيه خسائر ا

 
 ا

لى لبنان خالل  ▪ سابيع   3الغاز المصري قد يكون جاهزا للضخ ا 
 
 ا

قطان وافتتاح    توفيق: تحديث تكنولوجيا ▪
 
   2021محالج مطورة قبل نهاية    3حليج اال

خير من  ▪
 
وبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع اال

 
  2021ا

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 141 63 12 

  

 انواع المستثمرين  
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 أخبارالشركات المقيدة 

مليون جنيه لصالح   322.5هيرميس تتم صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 
 فاليو  

( عن إتمام صفقة اإلصدار  HRHOأعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس )
مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح    322.550األول بقيمة  

  مليار جنيه.  2شركة »فاليو«، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 
 2021يوليو  25وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية الموافق 

فى جاد، الرئيس  وفي هذا السياق، أعرب مصط للمضي قدًما في هذا اإلصدار. 
المشارك لقطاع الترويج وتغطية االكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن  
اعتزازه بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق األولى من نوعها لشركة »?اليو«  
المنصة الرائدة للشراء اآلن والدفع الحًقا، والتي تمثل أحد الركائز األساسية  

وأضاف أن هذه   لمجموعة المالية هيرميس.لقطاع التمويل غير المصرفي با
الصفقة القت إقبااًل ملحوًظا من جانب مقدمي الخدمات المالية، وهو ما يؤكد على  
الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل لتنويع باقة المنتجات والخدمات التي نقدمها  

ء على في مجال ترتيب الدين والمساهمة في تحقيق النمو المنشود للشركة والعمال
ومن جانبه، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير   حد سواء.

المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة تعد بمثابة نقلة كبيرة  
لشركة »?اليو« وذلك في ظل ارتفاع الطلب على خدمات القيمة المضافة، والتي  

ئتمانية المدعومة بتكنولوجيا الخدمات  تشمل برامج البيع بالتقسيط والتسهيالت اال
وأضاف حسونة أن شركة »?اليو« قد أحرزت العديد من اإلنجازات   المالية.

على مدار السنوات الماضية، وذلك باعتبارها المنصة الرائدة للشراء اآلن والدفع  
( في مصر، كما نتطلع إلى إضافة المزيد من هذا النوع من  BNPLالحًقا )

جدير بالذكر أن   اتيجية في المستقبل بمسيرة نمو الشركة. الصفقات االستر
المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي األوحد والمدير األوحد  
لإلصدار، وكذلك المنظم والمروج األوحد وضامن تغطية اإلصدار. كما قام كاًل  

الكتتاب وقام  من بنك قناة السويس والبنك العربي اإلفريقي الدولي بدور ضامن ا
بدور   Dreny & Partnersالبنك العربي االفريقي بدور أمين الحفظ ومكتب 

بدور المراجع   KPMGالمستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن 
، 2021حول نتائج أعمال هيرميس عن الستة أشهر األولى من    المالي لإلصدار. 

مليون جنيه مقابل صافي    698.056والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  
كما   مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 417.767ربح مجمع بلغ 

مليون جنيه مقابل   307.320أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 
 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.  70.958صافي ربح مستقل بلغ 

   % 75ة فورى للتمويل االستهالكى بنسبة  فورى تقرر المساهمة فى تأسيس شرك

وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكترونية 
(FWRY المنعقد بتاريخ )على تأسيس شركة فوري للتمويل   13/09/2021

ماليين جنيه على أن تكون قيمة مساهمة   10االستهالكي بإجمالي رأسمال قدره 
جنيه، بحسب بيان البورصة   7،499،000مبلغ الشركة في رأس المال ب 

كما قرر تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي التخاذ كافة   المصرية. 
اإلجراءات الالزمة لتأسيس الشركة والتوقيع على كافة المستندات الالزمة، وفي  
السياق ذاته وافق المجلس على عقد الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد للنظر  

أعلنت الشركة عن نتائج  ( من النظام األساسي للشركة.21-4-3لمواد )في ا
، والتي أظهرت تحقيق إيرادات بـ  2021أعمالها عن الفترة المنتهية في يونيو 

عن العام السابق، وفق ما نشرته   %35.2مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت  742.6
 الشركة في بيانها للبورصة المصرية. 

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

  20.00   3.06  العربية للمحابس 

  16.77   5.85  ريماس 

  14.77   1.45  العربية المتحدة للشحن والتفريغ 
  12.81   19.20  مصر -البنك الوطني الكويتي 

  12.50   31.40  جالكسو سميثكالين

 

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

 -21.98   10.90  السويس لالسمنت 

 -21.45   9.01  اسمنت طرة 

 -16.67   23.05  مصر للزيوت والصابون

 -13.82   47.00  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

 -12.04   11.25  القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية

 

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

  14.27   117,775,712  االسماعيلية للدواجن

  45.97   81,810,536  البنك التجاري الدولي

  7.40   60,974,760  ايديتا

  5.85   56,847,776  ريماس 

  16.90   54,866,724  فوري

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.66   33,323,056  العربية ادارة االصول

  0.23   32,612,185  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.48   26,356,197  العربية لالستثمارات 

  0.32   16,770,726  أطلس 

  1.14   13,365,405  دايس

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 العربية لألدوية تتراجع هامشياً خالل يوليو أرباح 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية لألدوية والصناعات الكيماوية، تراجع 
  أرباحها قبل الضرائب خالل شهر يوليو الماضي، هامشياً، على أساس سنوي. 
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم أنها سجلت صافي ربح قبل  

مليون جنيه   21.71، مقابل 2021مليون جنيه خالل يوليو  21.5الضريبة بلغ 
وتراجعت إيرادات الشركة خاللي يوليو الماضي، لتسجل   .2020خالل يوليو 

مليون جنيه خالل العام المالي السابق    108.09مليون جنيه، مقابل    97.75نحو  
بعد وحققت الشركة العربية لألدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح  له. 

، 2021حتى نهاية يونيو  2020مليون جنيه منذ بداية يوليو  102الضريبة بلغ 
وارتفعت    مليون جنيه خالل الفترة نفسها من العام المالي السابق له.   92.8مقابل  

مليون جنيه بنهاية    537إيرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل نحو  
 العام المالي السابق له.   مليون جنيه خالل 521.07يونيو، مقابل 

الرقابة المالية توافق على سير الشرقية للدخان في إجراءات تخفيض رأس  
 المال  

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير اإلفصاح الخاص بالشركة  
(  في ضوء قرارات مجلس إدارة  EASTايسترن كومباني) – الشرقية للدخان 

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، إن ذلك   . 2021أغسطس  1الشركة في 
بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة بالقيمة  

مليون جنيه ليصبح    20مليون سهم بقيمة اسمية قدرها    20االسمية والبالغ عددها  
مليار  2.23مليار جنيه موزعاً على  2.23رأس المال المصدر بعد التخفيض 

  من النظام األساسي.   7و  6مليار سهم، وكذلك وتعديل المواد    2.25دالً من  سهم ب 
وكان هاني أمان، رئيس الشركة قد قال في تصريحات سابقة إن الشركة راهنت  

على الحفاظ على معدالت االنتاج والمبيعات وكذا الحفاظ على مستوى    2021في  
  ن فئة المتوسطة. الخدمة إلى جانب فتح أسواق جديدة وجذب شريحة جديدة م

، مبنية على ما حققته شركته  2021وأوضح أمان، أن التوقعات المتفائلة للعام 
خالل الربع األول منها، والذي يعد الربع الثالث في السنة المالية للشركة، حيث  
حققت في فترة األشهر التسعة المنتهية فى مارس الماضي، صافي ربح قدره  

، وزادت إجمالي إيرادات الشركة شاملة  %24ماليين جنيه بزيادة  3.889
كانت الشركة قد أعلنت    مليون جنيه.   48.503لتصل إلى    % 14الضرائب بنسبة  

، 31/03/2021عن نتائج أعمالها غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 
مليار    3.13مليار جنيه مقابل    3.8والتي أظهرت تحقيق صافي الربح لتصل إلى  

 فترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة. جنيه خالل ال

 

 

 أشهر  6مليون جنيه خسائر أوراسكوم لالستثمار خالل  93.1

( عن نتائج أعمالها خالل الفترة من  OIHأعلنت أوراسكوم لالستثمار القابضة ) 
والتي أظهرت تحقيق صافي خسائر مجمع    30/06/2021إلى    01/01/2021
 14.412مليون جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر بلغ  93.064بلغ 

وفي السياق   .30/06/2020إلى  01/01/2020مليون جنيه خالل الفترة من 
إلى   01/01/2021ذاته حققت الشركة صافي خسائر مستقل عن الفترة من 

مليون جنيه، نظير صافي ربح بلغ  59.586، قدر بنحو 30/06/2021
جدير   مليون جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق.  49.782

  بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 
عن نتائج أعمالها المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المنتهية في  

 46.384، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة مجمعة بلغت 31/03/2021
مليون جنيه عن نفس الفترة   43.095مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 

كما أظهرت النتائج تحقيق صافي خسارة مستقلة بلغت   من العام السابق.
مليون جنيه عن  45.279مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ  42.348

 الفترة من العام السابق. نفس 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 أسابيع   3  خاللجاهزا للضخ إلى لبنان  يكونالغاز المصري قد 
قال طارق المال، وزير البترول، إن مصر قد تبدأ ضخ الغاز الطبيعي إلى لبنان 

الحديدي في  خالل ثالثة أسابيع، وفقا لتصريحاته خالل مداخلة هاتفية مع لميس 
وافقت مصر األسبوع الماضي على تصدير الغاز   برنامج "كلمة أخيرة" أمس. 

إلى لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر األردن وسوريا لتخفيف أزمة الطاقة التي  
تعصف بالبالد حاليا، والتي أدت أزمتها االقتصادية المدمرة إلى نقص شديد في  

ممكن": قال المال إن أعمال الصيانة والمسائل  "في أقرب وقت    الوقود والكهرباء.
التعاقدية المعلقة تعني أنه ال يمكن إرسال الغاز على الفور ولكنه يأمل أن يبدأ  
"في أقرب وقت ممكن". لكن الوزير أكد أن هذه المشاكل يمكن حلها في غضون  
  ثالثة أسابيع فقط، ما يسمح بإيصال الغاز المصري إلى محطة كهرباء في شمال 

كان خط األنابيب الذي   ميجاوات من الطاقة.  450لبنان وتوفير ما يقدر بنحو 
عاما تعطل منذ أكثر من عقد وتعرض ألضرار خالل   20جرى إنشاؤه قبل 

 الحرب األهلية في سوريا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2021محالج مطورة قبل نهاية    3توفيق: تحديث تكنولوجيا حليج األقطان وافتتاح  

قام هشام توفيق، وزير قطاع األعمال العام، اليوم اإلثنين، بزيارة إلى محافظة الفيوم  
حيث شهد جلسة مزاد لبيع األقطان بمركز تجميع الحادقة بمدينة الفيوم ضمن  

، وذلك بحضور الدكتور أحمد  2021/2022وسم  منظومة تجارة األقطان الجديدة للم 
وتم إجراء المزاد    األنصاري محافظ الفيوم، وفق ما نشرته صفحة مجلس الوزراء.

جنيه وتمت الترسية   2،600قنطار قطن حيث بلغ سعر فتح المزاد  986على نحو 
وقد أعرب السيد   جنيها للقنطار الواحد لصالح شركة ابو مضاوي. 3،875بسعر 

عن سعادته بالنجاح الذي حققته المنظومة الجديدة في األيام األولى من  الوزير 
، والذي يشهد تعميم المنظومة على مختلف  2021/2022تطبيقها للموسم الحالي 

المحافظات، بعد التطبيق التجريبي خالل العامين الماضيين في عدد محدود من  
ه السيد الوزير بالشكر  وفي هذا السياق، توج محافظات الوجهين القبلي والبحري.

لكافة األطراف المشاركة في نجاح هذه المنظومة من وزارات الزراعة واستصالح  
األراضي والتجارة والصناعة وقطاع األعمال العام، وكذلك شركات القطاع  

وأكد   الخاص، والممثلين في اللجنة التنفيذية التي تتولى متابعة تنفيذ هذه المنظومة. 
مة الجديدة لتداول األقطان تعتمد على استالم األقطان من  "توفيق" أن المنظو

المزارعين مباشرة ودون وسطاء معبأة في أكياس يتم توفيرها من خالل مراكز  
التجميع، وتحقق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع من خالل نظام المزايدة بمشاركة  

تساهم المنظومة  شركات التجارة، حيث يتم بيع األقطان أمام أعين المزارعين، كما 
في الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته  

وأضاف أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن الجمهود المبذولة الستعادة عرش   عالمًيا.
القطن المصري عالميا وزيادة أسعاره وتنافسيته، حيث تقوم وزارة قطاع األعمال  

ابضة للقطن والغزل والنسيج بتحديث تكنولوجيا حليج  العام من خالل الشركة الق
األقطان لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة الطاقة االنتاجية للمحالج، حيث تم  

محالج أخرى   3االنتهاء من وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم افتتاح 
،  2021مطورة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار قبل نهاية العام الجاري 

محالج مطورة أخرى في العام المقبل بما يكفي لحلج كافة   3على أن يضاف إليها 
 اإلنتاج المصري من القطن. 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

   2021أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع األخير من  

قلصت أوبك اليوم االثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع األخير من  
بسبب متغير دلتا المتحور من فيروس كورونا، قائلة إن تعافًيا آخر   2021عام 

ستهالك معدالت ما قبل الوباء،  سيتأخر جزئًيا حتى العام المقبل عندما يتجاوز اال
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( في تقرير   وفقا لما نقلته أموال الغد.

مليون برميل  99.70شهري، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ??الطلب على النفط 
آالف برميل يوميا عن   110، بانخفاض 2021يوميا في الربع األخير من عام 

وقالت المنظمة في التقرير »الخطر المتزايد لحاالت   ماضي.توقعات الشهر ال
كورونا التي يغذيها بشكل أساسي متغير دلتا يعيق آفاق الطلب على النفط مع  

ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات الطلب على   اقتراب الربع األخير من العام«. 
ًيا إلى  بشكل أقل قليالً، مما أدى جزئ  2021النفط في النصف الثاني من عام 

تراقب   .2022تأخير تعافي الطلب على النفط في النصف األول من عام 
الحكومات والشركات والتجار عن كثب سرعة تعافي الطلب على النفط من انهيار 
العام الماضي. يمكن أن يؤدي العائد األسرع إلى زيادة األسعار وتحدي الرأي  

وعلى   فترة أطول أو إلى األبد.القائل بأن تأثير الوباء قد يحد من االستهالك ل
الرغم من التعديل بالتخفيض للربع الرابع ، قالت أوبك إن الطلب العالمي على  

مليون برميل يوميا دون تغيير تقريبا   5.96بأكمله سيرتفع    2021النفط في عام  
مليون برميل   4.15إلى    2022تم تعديل توقعات النمو لعام    عن الشهر الماضي.

مليون برميل يومًيا في تقرير الشهر الماضي وتقدير قدره    3.28ة بـ  يومًيا، مقارن 
مليون برميل يومًيا قدمته مصادر أوبك خالل االجتماع األخير للمجموعة   4.2

وقالت أوبك: »من المفترض اآلن أن تكون وتيرة التعافي    في األول من سبتمبر.
مضيفة: »مع  «، 2022في الطلب على النفط أقوى وسيحدث معظمها في عام 

ارتفاع معدالت التطعيم ، من المتوقع أن تتم إدارة جائحة كورونا بشكل أفضل  
 وستعود األنشطة االقتصادية والتنقل بثبات إلى مستويات ما قبل الجائحة«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,468.73 0.23% أمريكا 

 NASDAQ 15,105.58 -0.07% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 30,670.10 0.73% اليابان
 %0.05- 1,792.55 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.69 74.02 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.77 70.98 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 

 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,386.00 0.38% السعودية
 DFMGI 2,887.00 -0.06% دبي

 ADI 7,756.00 -0.11% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,820.48 0.05% الكويت 

 BSEX 1,671.47 0.19% البحرين
 GENERAL 11,084.00 0.05% قطر 

 MASI 12,888.00 0.03% المغرب 
 TUN20 7,285.00 -0.05% 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. %20.4- 3.55 حيادي 5،766.73 4.46 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.3 غ.م. %64.1 23.63 شراء  7،823.02 14.40 شركة حديد عز 

 1.7 1.8 22.1 34.7 %22.0- 11.34 بيع 453.83 14.54 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.2 8.3 14.7 33.4 %42.8 2.77 شراء  2،075.63 1.94 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.9 6.4 6.5 %30.9 12.03 شراء  6،112.34 9.19 النساجون الشرقيون

 1.1 1.2 6.6 7.9 %15.7 99.53 شراء  19،701.79 85.99 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.8 3.5 7.6 8.8 %26.3 23.78 شراء  23،761.12 18.83 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.4 7.9 %25.4 17.22 شراء  999.09 13.73 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 45.97 0.37  22.35-  1,786,301   81,810,536   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.90 1.93  6.72-  3,260,111   54,866,724   25.99   10.69  9.28% فوري

 EAST 12.50 1.71  4.58-  166,840   2,068,681   15.39   10.17  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.17 0.17  25.96   313,598   365,875   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.83 1.02  9.03-  133,904   2,515,220   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.36 1.48  3.00   309,900   3,814,017   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.54 0.80  16.00   923,809   6,955,334   7.72   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.27 1.10  14.83-  561,106   4,615,912   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.65 2.42  0.22   69,209   321,335   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 3.96 0.25  21.43-  772,807   3,059,997   6.52   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.50 1.12  20.83   50,587   728,628   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

MNH مدينة نصر لالسكان والتعمير 
D 

3.00 1.69  17.68-  1,802,687   5,347,724   4.32   2.78  1.70% 

 CIEB 27.50 0.59  5.34-  96,915   2,663,509   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 85.99 2.37  46.24   17,624   1,501,596   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 9.75 1.25  5.63   480,811   4,659,592   13.10   6.84  1.72% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

 CIRA 12.59 0.00  11.65-  3,626   45,832   15.80   10.72  1.75% تثمار والتنمية العقاريه سالقاهره لإل

 ORWE 9.19 0.99  35.15   232,853   2,142,198   9.42   5.15  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 1.94 -0.36  18.95   9,442,212   18,229,394   3.99   1.10  0.80% سبيد ميديكال

 HELI 5.69 0.35  6.41-  1,220,945   6,894,368   7.59   4.29  0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 2.04 4.36  46.93   6,831,447   13,801,782   2.06   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 6.00 2.21  50.75   5,324,052   31,797,908   6.42   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.55 0.00  13.42   2,596,780   9,241,858   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.40 1.69  35.08   238,342   3,421,050   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.21 1.09  15.75-  3,222,998   3,882,287   1.68   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.54 0.80  19.46   287,186   2,170,884   10.40   5.68  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.00 1.78  21.21   385,540   1,540,182   4.35   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 4.97 1.43  2.90   455,566   2,267,381   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.41 -0.82  249.28   257,805   621,791   3.81   0.60  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.94 0.00  22.63-  3,489,254   10,331,725   4.14   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.33 5.91  64.66   6,475,995   14,843,770   28.30   2.21  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال 
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 
أ
راء 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
الواردة في هذا التقرير مسؤولية قانونية ا

 دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلي
أ
ن المقصودين ، 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 إعاد
أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

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

أ
 ة إنتاجه 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. 

 

 

 مسؤولي االتصال 
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