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قطاع مواد البناء والتشييد
NCCW.CA5,000,000            9,867,860          10,858,319            10%4.3423.125.32النصر لألعمال المدنية *

ECAP.CA51,045,467          13,103,000        32,962,000            152%1.297.936.14 العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة*

GGCC.CA14,698,500          14,820,080        18,626,397            26%2.5328.8311.38الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري*

* ال قا لل ة ا ال ال

ع

UEGC.CA377,500,000       36,961,383      32,078,614          -13%0.172.1712.77 الصعيد العامة للمقاوالت*

SCEM.CA70,000,000          50,991,171        88,123,487            73%2.5232.7913.02أسمنت سيناء*

SVCE.CA482,256,840        57,837,089        64,897,822            12%0.276.7925.23 جنوب الوادى لألسمنت*

والتعمير* لإلنشاء DCRC.CA23,106,0415,476,6631,390,501-75%0.126.8456.83دلتا ير إل و  DCRC.CA23,106,041         5,476,663        1,390,501            75%0.126.8456.83

WATP.CA119,000,000        868,801-             558,466                 164%0.011.20127.85الحديثة للمواد العازلة - مودرن*

DAPH.CA15,428,571          17,868,396        18,956,100            6%2.4612.595.12 التعمير واالستشارات الهندسية*
قطاع العقارات

ELKA.CA90,028,002          52,682,611        71,487,946            36%1.599.676.09 القاهرة لإلسكان والتعمير*

OCDI.CA90,676,348          49,126,000        90,536,000            84%2.0014.047.03 السادس من أآتوبر - سوديك*

NRPD.CA4,683,096            13,238,317        5,347,782              -60%2.2819.018.32العقارية للبنوك الوطنية للتنمية*

ELSH.CA100,000,000       18,710,185      14,257,961          -24%0.295.3818.87الشمس لإلسكان* إل
PHDC.CA1,348,320,000     156,471,086      146,687,204          -6%0.223.7217.10بالم هيلز للتعمير*

MNHD.CA155,000,000        106,185,715      110,498,287          4%1.4338.3826.92 مدينة نصر لإلسكان والتعمير*

TMGH.CA2,063,562,286     312,755,584      351,543,288          12%0.349.4427.71مجموعة طلعت مصطفى القابضة*

** الت كان لإل دة د HELIال CA111 257 100135 532 676183 860 83836%1 6548 4329 31 HELI.CA111,257,100       135,532,676    183,860,838        36%1.6548.4329.31 مصر الجديدة لإلسكان والتعمير**

UNIT.CA87,000,000          9,394,312          14,582,127            55%0.3414.8844.39المتحدة لإلسكان*

EHDR.CA91,696,882          2,269,229          1,816,411              -20%0.046.74170.13 المصريين لإلسكان والتنمية والتعمير*

MENA.CA75,000,000          30,459,522        7,363,024-              -124%-0.201.85N/Aمينا لالستثمار السياحي والعقاري*
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 قطاع السياحة والترفيه
TRTO.CA100,000,000        780,789             453,342                 -42%0.010.1213.24عبر المحيطات للسياحة * $

RTVC.CA247,857,813        2,116,413          34,087,090-            -1711%-0.282.85N/A رمكو إلنشاء القرى السياحية*

EGTS.CA1,050,000,000     10,745,242-        21,269,507-            98%-0.041.16N/A المصرية للمنتجعات السياحية*

ع

ة ا األ د ا ال قطاع
IRAX.CA13,364,413          705,264,342      38,648,878            -95%5.78670.00115.84العز الدخيلة للصلب - اإلسكندرية*

IRON.CA488,436,139        867,719,382-      962,164,170-          11%-1.978.16N/Aالحديد والصلب المصرية**

راآتا** - RAKT.CA30,000,000         22,605,864-      22,708,547-          0%-0.765.97N/Aالعامة لصناعة الورق

قطاع الموارد األساسية

ر ,ورق ,, ,, ,

ASCM.CA35,000,000          17,812,649-        18,803,940-            6%-1.0710.95N/A أسيك للتعدين - أسكوم*

ESRS.CA543,265,027        621,603,000      142,503,000-          -123%-0.5216.03N/Aحديد عز*

قطاع اإلعالم
-MPRC.CA189,630,000        ----3.70 المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمى*

ETRS.CA15,606,250          10,920,278        8,884,983              -19%1.1413.9812.28 المصرية لخدمات النقل - إيجيترانس*

ة* ال ة ائ الك الت ELECالكا CA496 387 5002 292 39620 490 713794%0 081 2114 66

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

ELEC.CA496,387,500       2,292,396        20,490,713          794%0.081.2114.66 الكابالت الكهربائية المصرية*

SWDY.CA223,418,000        166,529,284      230,142,879          38%2.0641.9520.36 السويدى إلكتريك*

ENGC.CA17,820,000          2,039,655          3,330,356              63%0.378.4222.53الصناعات الهندسية المعمارية - ايكون*

$ ماريديف* والبترولية المالحية MOILالخدمات CA409 600 0002 397 6556 001 281150%0 030 9131 05 $ MOIL.CA409,600,000       2,397,655        6,001,281            150%0.030.9131.05الخدمات المالحية والبترولية ماريديف

CSAG.CA200,000,000        33,182,842        33,554,667            1%0.179.4856.50القناة للتوآيالت المالحية**

UASG.CA200,000,000        13,360,093-        21,102,385-            58%-0.111.22N/A العربية المتحدة للشحن والتفريغ**

-AUTO.CA128,892,900        ----31.27 جى بى أوتو*
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قطاع االتصاالت
OTMT.CA5,245,690,620     981,406,000      676,016,000          -31%0.261.104.27أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا*

ETEL.CA1,707,071,600     1,753,886,000   1,544,804,000       -12%1.8113.017.19 المصرية لالتصاالت*

GTHE.CA5,245,690,620     1,547,000,000-   917,000,000-          41%-0.354.33N/Aجلوبال تليكوم القابضة*

ل* ال ف التل ات لخ ة EMOBال CA100 000 000296 218 469344 366 65216%6 89153 93N/A

ع

EMOB.CA100,000,000       296,218,469-    344,366,652-        16%-6.89153.93N/A المصرية لخدمات التليفون المحمول*

RAYA.CA74,104,139          24,433,632        9,237,617              -62%0.256.2525.07 راية القابضة للتكنولوجيا واالتصاالت*

قطاع التكنولوجيا

البنوك قطاع
ADIB.CA200,000,000        43,028,000        114,273,000          166%1.146.565.74مصر أبوظبي اإلسالمي*

SAUD.CA127,862,133        79,355,386        108,985,182          37%1.7010.656.25بنك البرآة*

COMI.CA908,173,443        1,328,842,000   1,737,322,000       31%3.8346.5112.16البنك التجاري الدولي*

قطاع البنوك

HDBK.CA115,000,000        164,550,896      281,657,902          71%4.9024.975.10 بنك التعمير واإلسكان*

EKHO.CA975,658,258        65,106,249        56,436,659            -13%0.120.867.43القابضة المصرية الكويتية* $

قطاع الخدمات المالية

HRHO.CA573,484,500       69,039,812      381,569,662        453%1.3315.4711.63المجموعة المالية هيرمس القابضة*

PIOH.CA500,000,000        95,757,774        217,925,202          128%0.8711.5513.25بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية*

AFDI.CA20,000,000          2,511,982          3,482,005              39%0.3511.7333.69األهلى للتنمية واالستثمار*

$ لالستثمارات* القابضة NAHOالنعيم CA283 889 47115 318 0381 976 42987%0 010 5740 94 $ NAHO.CA283,889,471       15,318,038      1,976,429            87%0.010.5740.94 النعيم القابضة لالستثمارات

AMER.CA4,559,544,644     16,468,674        44,385,271            170%0.021.0352.90مجموعة عامر القابضة*

ABRD.CA40,207,000          576,083             547,695                 -5%0.036.07222.80 المصريين فى الخارج لالستثمار والتنمية*

CCAP.CA1,200,000,000     173,717,202-      587,704,548-          238%-0.983.75N/Aالقلعة لالستشارات المالية*
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قطاع األغذية والمشروبات
MPCO.CA4,945,807            5,394,788          20,918,613            288%8.4618.302.16المنصورة للدواجن*

EDFM.CA6,000,000            35,580,899        40,930,367            15%6.8240.175.89مطاحن شرق الدلتا **

MILS.CA10,700,000          37,563,744        49,660,200            32%4.6428.516.14مطاحن ومخابز شمال القاهرة**

ع

SUGR.CA142,198,075        145,727,539      140,065,178          -4%1.9712.656.42الدلتا للسكر*

SCFM.CA3,000,000            16,262,000        15,788,000            -3%5.2637.067.04مطاحن ومخابز جنوب القاهرة**

CEFM.CA14,722,935          10,240,912        37,055,771            262%2.5223.009.14مطاحن مصر الوسطى**

ZEOT.CA157,200,000        2,303,000          4,160,000              81%0.031.0941.19الزيوت المستخلصة ومنتجاتها**

JUFO.CA941,405,082        215,049,470      83,004,729            -61%0.189.6054.44جهينة للصناعات الغذائية*

EPCO.CA47,300,000          121,922             635,630-                 621%-0.053.43N/Aالمصرية للدواجن***

IFAP.CA74,606,952          1,691,521          1,421,062-              -184%-0.023.01N/Aالدولية للمحاصيل الزراعية**

ORWE.CA90,000,000          219,160,327      251,020,007          15%5.5845.228.11النساجون الشرقيون*
قطاع المنتجات المنزلية والشخصية

PRCL.CA50,365,900          26,001,574        27,220,442            5%0.546.0311.16العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني**

ACGC.CA264,815,881        64,616,000        23,837,000            -63%0.094.2346.99 العربية لحليج األقطان**

SPIN.CA298,233,625        21,208,908-        6,020,524-              72%-0.021.15N/A االسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس**

يونيراب* والنسيج- للغزل وبولفارا APSWالعربية CA93 686 56035 951 621-55 700 471-55%-1 193 30N/A يونيراب APSW.CA93,686,560         35,951,621-      55,700,471-          55%-1.193.30N/A العربية وبولفارا للغزل والنسيج

KABO.CA338,612,918        50,713,084        25,153,736-            -150%-0.070.92N/A النصر للمالبس والمنسوجات - آابو**
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قطاع الكيماويات
SKPC.CA525,000,000        661,519,186      510,153,413          -23%1.9418.009.26 سيدي آرير للبتروآيماويات*

EFIC.CA69,301,632          43,474,609        33,492,430            -23%0.979.6710.00 المالية والصناعية المصرية*

MICH.CA50,000,000          62,332,913        34,566,673            -45%0.698.3812.12 مصر لصناعة الكيماويات**

ت* ف إ SMFRاد CA9 600 000165 094461 230179%0 104 90N/A

ع

إيجيفرت* - SMFR.CA9,600,000           165,094-           461,230-               179%-0.104.90N/A سماد مصر

PHAR.CA79,336,400          177,856,621      180,486,109          1%4.5566.9614.72المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو*

APPC.CA8,982,644           1,767,235        954,027               -46%0.215.4125.47العبوات الدوائية المتطورة*

قطاع الرعاية الصحية واألدوية

EGAS.CA12,000,000          106,388,873      25,264,669            -76%4.2157.9013.75غاز مصر*

أ

قطاع المرافق

قطاع الغاز والبترول
أموك** - AMOC.CA86,100,000          818,641,858      718,124,305          -12%8.3470.018.39اإلسكندرية للزيوت المعدنية

** تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي األرباح السنوية المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٤
*** تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي األرباح المتوقعة خالل سنة آاملة اعتمادًا على صافي األرباح الربع سنوية المحققة في ٣٠-٠٦-٢٠١٤

* تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي األرباح المتوقعة خالل سنة آاملة اعتمادًا على صافي األرباح النصف سنوية المحققة في ٣٠-٠٦-٢٠١٤


