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إفريقيا وشمال األوسط الشرق
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Ash Sharqiyah Development Co SJSC

Qatar National Bank SAQ

Union Properties PJSC

Dubai Islamic Bank PJSC

Sahara Petrochemical Co SJSC

National Shipping Company of Saudi Arabia JSC

National Industrialization Co JSC

Aldar Properties PJSC

Eshraq Properties Co PJSC

Company for Cooperative Insurance SJSC

National Metal Manufacturing and Casting Co SJSC

Rabigh Refining and Petrochemical Co SJSC

Middle East Specialized Cables Co SJSC

AXA Cooperative Insurance Co SJSC

Al Jouf Cement Co SJSC

Barwa Real Estate Co QSC

Saudi Public Transport Co SJSC

Saudi Telecom Co SJSC

Industries Qatar QSC

Gulf International Services QSC

First Gulf Bank PJSC

Al Hammadi Company for Development and Investment SJSC

Al Tayyar Travel Group SJSC

Samba Financial Group SJSC

Masraf Al Rayan QSC

Saudi United Cooperative Insurance Co SJSC

United Cooperative Assurance Co SJSC

Almarai Co SJSC

Abdulmohsen Al Hokair Group for Tourism and Development Co CJSC

Fawaz Abdulaziz Alhokair Co SJSC

Yanbu National Petrochemicals Co SJSC

Dubai Financial Market PJSC

Saudi Industrial Investment Group SJSC

Ezdan Holding Group QSC

Dubai Investments PJSC

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co SJSC

Savola Group Co SJSC

Emaar The Economic City SJSC

SABB Takaful Co SJSC

Bank Albilad SJSC

Saudi Industrial Services Co SJSC

Arabian Pipes Co SJSC

Wafrah for Industry and Development SJSC

Trade Union Cooperative Insurance Co SJSC

Deyaar Development PJSC

Amana Cooperative Insurance Co SJSC

Knowledge Economic City Co SJSC

إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األسهم سوق أداء ملخص
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إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المدرجة الشركات أداء

والبلد السوقية القيمة حسب مرتبة
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0.95x11%$1,252$2,089,681$2,010,714-9%-15%-22%50%20%6%28%3.71x3.70x19.1x20.8x27.1x8.8x9.3x12.6x1.8%-861.5%%22.9-%15.6-%2.6-السعودية العربية المملكة

SE 2%-6%--2%$83$1,667,111$1,657,340-12%-17%-24%58%26%-15%6.04x5.86x18.9x20.2x30.6x8.6x9.0x13.0x1.4%29.89165%.2222السعودية أرامكو

SE 0%-7%-31%0.78x30%$48$60,719--19%--94%-1%1%23%1.35x1.37x40.9xnm43.5x8.0x10.3x-6.3%83.3913-7%.2010سابك

SE 1%9%-3%0.78x30%$26$48,575$49,0544%2%-1%39%20%17%16%2.95x2.91x17.1x16.9x16.4x8.7x8.7x8.4x4.6%96.3814-3%.7010سي تي اس

SE 0%-16%-19%1.00x94%$130$35,486-13%-170%----2.60x-13.1x13.3x13.8x----58.1214-7%.1120الراجحي

SE.1180األهلي

SE.5110السعودية كهرباء

SE.2280المراعي

SE.1010الرياض

SE.1060ساب

SE.1090سامبا

SE.1211معادن

SE.1050الفرنسي السعودي

SE.2020سافكو

SE.1150اإلنماء

SE.2290ينساب

SE.1080العربي

SE.4280القابضة المملكة

SE.4013الحبيب سليمان

SE.4250عمر جبل

SE.2050صافوال مجموعة

SE.7020إتصاالت إتحاد

SE.1140البالد

SE.4190جرير

SE.4030البحري

SE.8210العربية بوبا

SE.2350السعودية كيان

SE.2380رابغ بترو

SE.2002بتروكيم

SE.2310العالمية سبكيم

SE.2330المتقدمة

SE.1030اإلستثمار

SE.4321المراكز

SE.4100مكة

SE.4001العثيم ع أسواق

SE.1020الجزيرة

SE.2250السعودية الصناعية المجموعة

SE.4002المواساة

SE.8010التعاونية

SE.4300األركان دار

SE.3030السعودية أسمنت

SE.2060التصنيع

SE.3050الجنوب أسمنت

SE.7030السعودية زين

SE.6004التموين

SE.4220إعمار

SE.2270سدافكو

SE.4031األرضية الخدمات

SE.4210والتسويق األبحاث

SE.3040القصيم أسمنت

SE.1810سيرا

SE.4090طيبة

SE.3060ينبع أسمنت

SE.3020اليمامة أسمنت

SE.4004الصحية دله

SE.4240الحكير

SE.4200الدريس

SE.2070الدوائية

SE.1830اللياقة وقت

SE.4003إكسترا

SE.4020العقارية
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والزكاة مرابحة إطفاء،
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(شهر 12)

الوسطاء تقديرات للعائد السعرالدفترية للقيمة السعرالمالية المؤشراتالسوق مؤشراتالشركة تفاصيل

تعطيك تقييمات الوسطاء
فكرة عن قدرة السهم على 

التحرك

قبل الشراء او البيع االسهم لقيمةانتبه 
التها مؤشر على نسبة غالء الو رخص السهم

:للشركات هي المحرك االساسي لسع االسهمالنتائج المالية 
تحقق من الربحية ونسب النمو 

ابألسعارحتقق من أداء األسهم ابالنتباه للتقلبات السريعة 
السيولةومستوايت 
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SE.6002لألغذية هرفي

SE.4310المعرفة مدينة

SE.4007الحمادي

SE.6010نادك

SE.4009األلماني السعودي المستشفى

SE.3003المدينة أسمنت

SE.3010العربية أسمنت

SE.1831مهارة

SE.4150التعمير

SE.3080الشرقية أسمنت

SE.8230الراجحي تكافل

SE.4010دور

SE.2080الغاز

SE.2170اللجين

SE.2230الكيميائية

SE.4260السعودية بدجت

SE.2040السعودي الخزف

SE.4040سابتكو

SE.4005رعاية

SE.3002نجران أسمنت

SE.4342السعودية ريت جدوى

SE.3004الشمالية أسمنت

SE.4291للتعليم الوطنية

SE.8030للتأمين ميدغلف

SE.6001إخوان حلواني

SE.4012األصيل

SE.4050ساسكو

SE.2190سيسكو

SE.4292عطاء

SE.4008ساكو

SE.1212الصناعية أسترا

SE.4330ريت الرياض

SE.4347ريت بنيان

SE.4340ريت الراجحي

SE.8250التعاونية اكسا

SE.4320األندلس

SE.3091الجوف أسمنت

SE.14338 ريت األهلي

SE.4080عسير

SE.4339ريت دراية

SE.3001حائل أسمنت

SE.3005القرى ام أسمنت

SE.9510والتسويق للبناء لوطنية

SE.4006المزرعة أسواق

SE.3090تبوك أسمنت

SE.2320البابطين

SE.2240للصناعة الزامل

SE.7200اس آي ام

SE.8060والء

SE.2001كيمانول

SE.1301أسالك

SE.1320السعودية أنابيب

SE.2140األحساء

SE.2340العبداللطيف

SE.6070الجوف

SE.1304للحديد اليمامة

SE.4345ريت وابل سويكورب

SE.4335ريت مشاركة

SE.4270وتغليف طباعة

SE.4230األحمر البحر

SE.3007الواحة
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SE.1302بوان

SE.8200السعودية اإلعادة

SE.4110باتك

SE.8280العالمية

SE.1202مبكو

SE.1201تكوين

SE.1303الكهربائية الصناعات

SE.4348ريت الخبير

SE.1820الحكير مجموعة

SE.2120متطورة

SE.8080للتكافل ساب

SE.1210آي سي بي

SE.4290للتدريب الخليج

SE.2360الفخارية

SE.8012تكافل جزيرة

SE.4333ريت تعليم

SE.8040إف إس أليانز

SE.6090جازادكو

SE.8170االتحاد

SE.4180فتيحي مجموعة

SE.1214شاكر

SE.8020للتأمين مالذ

SE.4344ريت كابيتال سدكو

SE.2200أنابيب

SE.4011الزوردي

SE.4051باعظيم

SE.2030المصافي

SE.2180فيبكو

SE.2150زجاج

SE.8270للتأمين بروج

SE.6060للتنمية الشرقية

SE.2110السعودية الكابالت

SE.4346ريت ميفك

SE.8240تْشب

SE.4334ريت المعذر

SE.2210للكيماويات نماء

SE.8300الوطنية

SE.8150أسيج

SE.8070العربي الدرع

SE.4332الحرمين ريت جدوى

SE.2090جبسكو

SE.4337ريت مشاعر

SE.3008الكثيري

SE.9502العمران

SE.2220معدنية

SE.8130للتكافل األهلي

SE.6040الزراعية تبوك

SE.2160أميانتيت

SE.6050األسماك

SE.2370مسك

SE.8180للتأمين الصقر

SE.8312م طوكيو اإلنماء

SE.8190للتأمين المتحدة

SE.6012ريدان

SE.6020جاكو

SE.4140صادرات

SE.4191معطي أبو

SE.1330الخضري

SE.8100سايكو

SE.8160العربية التأمين

SE.8050سالمة
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SE.8290تكافل سوليدرتي

SE.7201العرب بحر

SE.2130صدق

SE.8310للتأمين أمانة

SE.7040* لإلتصاالت عذيب

SE.8311عناية

SE.2100وفرة

SE.4130الباحة

SE.4061القابضة أنعام

SE.4070تهامة

SE.8260العامة الخليجية

SE.1213نسيج

SE.8120الخليج إتحاد

SE.2300الورق صناعة

SE.4170شمس

SE.9501الغذائية التطويرية

SE.4160 ثمار

SE.9504الصمعاني

SE.4331ريت الجزيرة

SE.8140األهلية

SE.8110للتأمين وفا

SE.9400اتف فالكوم

SE.209402 اتف. سي.بي.س.ه

SE.209402 اتف. سي.بي.س.ه

SE.9401فالكوم

IPO-MGRF.SEريت ملكية

المتحدة العربية االمارات

ETISALAT.ADتالاتصا مجموعة

FAB.ADولألا أبوظبي بنك

ENBD.DU الوطني دبي االمارات

DPW.DIالعالمية دبي موانئ

IHC.AD القابضة العالمية الشركة

EIB.DU اإلسالمي اإلمارات مصرف

ADNOCDIST.ADللتوزيع الوطنية أبوظبي بترول شركة

ADCB.ADالتجاري أبوظبي بنك

DISB.DUاإلسالمي دبي بنك

DU.DUالمتكاملة لالتصاالت اإلمارات شركة

EMAR.DU العقارية إعمار

EMAA.DU مولز إعمار

ALDAR.ADالعقارية الدار

MASB.DU المشرق بنك

ADIB.ADاالسالمي أبوظبي مصرف

CBD.DU التجاري دبي بنك

NBF.ADالوطني الفجيرة بنك

EMAARDEV.DU للتطوير إعمار

WAZ.AD القابضة الزاوية واحة شركه

RAKBANK.ADالوطني الخيمه رأس بنك

TABR.DU(تبريد) المركزي للتبريد الوطنية الشركة 

DFM.DU المالي دبي سوق

DINV.DU لإلستثمار دبي 

AIRA.DU للطيران العربية

ARMX.DU أرامكس شركة

DANA.ADغاز دانة

TAQA.ADاورسكوم

OC.DIللطاقة الوطنية ابوظبي شركة

DAMAC.DUالوطني القيوين ام بنك

NBQ.AD  دبي العقارية داماك

SIB.ADاالسالمي الشارقة مصرف

ADNH.ADللفنادق الوطنية أبوظبي

AMANT.DU القابضة امانات شركة
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AWNIC.ADللتأمين الوطنية الوثبة شركة

REEM.AD لالستثمار ريم شركة

UAB.ADالمتحد العربي البنك

ADNIC.ADللتأمين الوطنية ابوظبي شركة

INVESTB.ADأغذية مجموعة

AGTHIA.ADستثمار ألا بنك

DEYR.DU كابيتال شعاع

SHUA.DU للتطوير ديار شركة

NCTH.ADالخيمة رأس سيراميك شركة

RAKCEC.ADكابيتال الواحة

WAHA.ADالفنادق و للسياحة الوطنية المؤسسة

BOS.ADأبوظبي طيران شركة

ADAVIATION.ADالشارقة بنك

CBI.ADالدولي التجاري البنك

UPRO.DU عجمان  مصرف

AJBNK.DUالقابضة القدرة

ALQUDRA.AD العقارية االتحاد

DXBE.DU إنترتينمنتس بي إكس دي

EIC.ADللتأمين ماراتالا شركة

DRC.DU للمرطبات دبي شركة

GMPC.ADالطبية للمشاريع الخليج شركة

OIC.DUللتأمين عمان شركة

ARTC.DU القابضة ارابتك

DRIVE.ADالسيارات قيادة لتعليم ماراتالا شركة

NCC.DU الوطنية اإلسمنت شركة

JULPHAR.ADالدوائية للصناعات الخليج شركة

MANAZEL.AD منازل شركة

ARKAN.ADالبناء لمواد اركان شركة

NMDC.ADالوطنية البحرية الجرافات شركة

RAKPROP.ADالعقارية الخيمة رأس

SALAMA.DUسالمة-  للتأمين العربية اإلسالمية الشركة

GULF.DU التحويلية والصناعات المعدنية للمياه غلفا شركة

ESHRAQ.ADلالستثمار اشراق شركة

ALAIN.ADللتأمين هليةألا العين شركة

FH.ADالتمويل دار

AMLK.DU للتمويل أمالك

FCI.ADالفجيرة اسمنت صناعات

DNIN.DUالسفن لبناء أبوظبي شركة

ABNIC.ADالتأمين وإعادة للتأمين الوطنية دبي شركة 

ADSB.ADللتأمين الوطنية البحيرة شركة

BLME.DIاالوسط والشرق لندن بنك

DINC.DUللتأمين دبي شركة

SCIDC.ADالصناعية التنمية و لالسمنت الشارقة شركة

DSI.DU إنترناشيونال سكل آند دريك

SICO.ADللتأمين الشارقة شركة

ASNC.DUللتأمين الوطنية الصقر شركة

GNAV.DUالخليج اسمنت شركة

GCEM.AD القابضة للمالحة الخليج شركة

SUDATEL.ADالعامه ستثماراتالل القوين شركةام

QIC.ADالقابضه فودكو

FOODCO.ADسوداتل

TKFL.ADللتكافل الوطنية أبوظبي شركة

DHAFRA.ADللتأمين الظفرة شركة

NGIN.DU العامه للتأمينات الوطنية الشركة

ALRAMZ.DU والتطوير لإلستثمار كوربوريشن الرمز شركة

RAKWCT.ADنشائيةالا والمواد بيضألا لالسمنت الخيمة رأس شركة

ENBDREIT.DIريت الوطني دبي االمارات

RAKNIC.ADللتأمين الوطنية الخيمة رأس شركة

AFNIC.ADالخيمة رأس أسمنت شركة

RAKCC.ADللتأمين الوطنية الفجيرة شركة

ASCI.DUتكافل-  للتأمين االسكندنافية العربية الشركة
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EIBAN.DU لالستثمار االمارات بنك

UNIK.DU لألغذية يونيكاي شركة

ARIG.DU للتأمين العربية المجموعة

TNI.AD الوطني المستثمر

REIT.DIريت االمارات

TKFE.DU اإلمارات تكافل

GGIC.DUالعامة لالستثمارات الخليجية

OUTFL.DUتكافل بي ان يو اورينت

( FIDELITYUNITED.ADع.م. ش) المتحدة فيدلتي التأمين شركة

SSUD.DUالسودان السالم مصرف

DEPA.DIديبا

UNION.ADللتامين تحادالا شركة

UFC.DU المتحدة األغذية شركة

FBI.ADع.م.ش البناء لصناعات الفجيرة شركه

WATANIA.ADللتكافل الوطنيه شركه

MARKA.DU  ماركة شركة

BHMUBASHER.DU المالية للخدمات مباشر الصفوة

KICO.ADستثماريةالا الخليج

RAPCO.ADللدواجن الخيمة رأس شركة

AKIC.ADللتأمين الخزنة شركة

IH.AD التأمين دار

AMAN.DUأمان-  التأمين وإعادة للتأمين اإٍلسالمية دبي

DTKF.DUالتكافل دار

METHAQ.ADالتكافلي للتأمين ميثاق شركة

ERC.DU للمرطبات اإلمارات شركة

BILDCO.ADالبناء لمواد الوطنية أبوظبي شركة

GCIC.AD للتأمين خضرالا الهالل أكسا

SG.ADالشارقة مجموعة

ALL.DU للتامين الالينس شركة

ALFH.DU القابضة الفردوس شركة

ORIENT.DUللتأمين أورينت شركة

1UAE.ADاتف الوطني ظبي ابو

قطر

QNBK.QAالوطني قطر بنك

IQCD.QAقطر صناعات

QISB.QAاالسالمي قطر مصرف

MARK.QAالريان مصرف

MPHC.QAالقابضة للبتروكيماويات مسيعيد

ERES.QAالقابضة إزدان مجموعة

ORDS.QA(Ooredoo) اوريدو

QEWC.QAالقطرية والماء الكهرباء

QFLS.QAللوقود قطر

COMB.QAالتجاري البنك

QGTS.QAالمحدودة الغاز لنقل قطر

QIIB.QAاالسالمي الدولي قطر بنك

BRES.QAالعقارية بروة

AABQ.QAاالهلي البنك

QINS.QAللتامين قطر

QNNC.QAالقطرية المالحة

DOBK.QAالدوحة بنك

KCBK.QAالتجاري الخليج بنك

VFQS.QAقطر فودافون

UDCD.QAللتنمية المتحدة

AHCS.QAأعمال

QAMC.QAاأللمنيوم لصناعة قطر

ZHCD.QAالقابضة زاد

MERS.QAاالستهالكية للمواد الميرة

GWCS.QAللمخازن الخليج

GISS.QAللخدمات الدولية الخليج

QANC.QAاالسمنت لصناعة الوطنية قطر
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BLDN.QAبلدنا شركة

QIGD.QAالقطريين المستثمرين مجموعة

MCGS.QAالطبية للرعاية المجموعة

QGIR.QAالتأمين وإعادة للتأمين العامة القطرية

MCCS.QAالمناعي شركات مجمع

QIMC.QAالتحويلية للصناعات القطرية

WDAM.QAالغذائية ودام شركة

QIIC.QAللتامين القطرية االسالمية

MRDS.QAالعقاري للتطوير قطر مزايا

QFBQ.QAاألول قطر بنك

DICO.QAللتامين الدوحة

KINS.QAالتكافلي للتأمين الخليج

IGRD.QAالقابضة استثمار مجموعة

NLCS.QAلالجارة الوطنية

SALM.QAالعالمية السالم

QOIS.QAلالستثمار وعمان قطر

DBIS.QAالقابضة واالستثمار للوساطة داللة

QCFD.QAاالفالم وتوزيع للسينما قطر

QGMS.QAالطبية للمستلزمات االلمانية القطرية

IHGS.QAاإلسالمية المجموعة

الكويت

NBKK.KWالوطني الكويت بنك

KFH.KWالكويتي التمويل بيت

ZAIN.KWالمتنقلة االتصاالت شركة

BOUK.KWبوبيان بنك

AGLT.KWالعمومية للمخازن أجيليتي شركة

CBKK.KWالكويتي التجاري البنك

MABK.KWالمباني شركة

GBKK.KWالخليج بنك

BKME.KWالمتحد االهلي البنك

BURG.KWبرقان بنك

STC.KWالكويتية االتصاالت شركة

KPRO.KWالقابضة الكويت مشاريع شركة

OORE.KWالمتنقلة لإلتصاالت الوطنية الشركة

HUMN.KWالقابضة سوفت هيومن شركة

WARB.KWوربة بنك

MIDAN.KWاألسنان طب لخدمات الميدان عيادة شركة

ABKK.KWالكويتي األهلي البنك

BPCC.KWللبتروكيماويات بوبيان شركة

ALQK.KWالبترولية الكيماويات لصناعة القرين شركة

NIND.KW (القابضة) الوطنية الصناعات مجموعة

KIBK.KWالدولي الكويت بنك

SREK.KWالعقارية الصالحية شركة

MEZZ.KWالقابضة ميزان شركة

TIJK.KWالتجارية العقارية

ALAF.KWالطائرات وتاجير شراء لتمويل أالفكو شركة

TAMK.KWالعقارية التمدين شركة

KCEM.KWالكويت أسمنت شركة

GINS.KWللتامين الخليج مجموعة

JAZK.KWالجزيرة طيران شركة

ATCK.KWالتكنولوجي التقدم شركة

NAPS.KWالكهربائية الصناعات و للكابالت الخليج شركة

CABL.KWالبترولية للخدمات الوطنية الشركة

FACI.KWالتجارية التسهيالت شركة

NREK.KWالعقارية الوطنية

ALIMK.KWاالستثمارية االمتياز مجموعة شركة

INTG.KWم.ك.م.ش القابضة المتكاملة الشركة

ALKK.KWالصناعية للمشاريع الكوت شركة

TAMI.KWاالستثمارية التمدين شركة

AINS.KWللتأمين األهلية الشركة
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PCEM.KWكويت بورتالند أسمنت شركة

KREK.KWالقابضة التعليمية المجموعة

UPAC.KWالجوية للخدمات المتحدة المشاريع شركة

IPGK.KWالمستقلة البترولية المجموعة شركة

EDUK.KWالكويت عقارات شركة

NINV.KWالوطنية االستثمارات شركة

SHIP.KWالسفن وبناء الثقيلة الهندسية الصناعات شركة

KCIN.KWالوطنية الكويتية السينما شركة

KINS.KWللتأمين الكويت شركة

UREK.KWالمتحدة العقارات شركة

NIBM.KWالوطنية الصناعات شركة

KINV.KWلالستثمار الكويتية الشركة

NOOR.KWالمالي لالستثمار نور شركة

BAREEQ.KWع.ك.م.ش القابضة البريق شركة

OULA.KWالوقود لتسويق السور شركة

CATT.KWللوقود المحلي للتسويق األولى الشركة

SOOR.KWالمواشي تجارة و نقل شركة

ACIC.KWالكويتي المالي المركز

MARKZ.KWللصناعات أسيكو شركة

KWRE.KWالكويتية التأمين إعادة شركة

AGHC.KWالقابضة عربي مجموعة شركة

MAZA.KWالعقاري للتطوير األولى دبي شركة

FIRST.KWالقابضة المزايا شركة

AAYA.KWواالستثمار لالجارة أعيان شركة

SCFK.KWالغذائية للمواد سلطان مركز شركة

ARGK.KWالعقارية العالمية األرجان شركة

KCPC.KWللمقاوالت المشتركة المجموعة شركة

ASIYA.KWوالمقاوالت المعامل لبناء الكويتية الشركة

CGCK.KWاالستثمارية كابيتال آسيا شركة

AYRE.KWالقابضة التخصيص شركة

KAMC.KWالعقارية أعيان شركة

KPPC.KW(عامة) ك.م.ش لالستثمار كامكو شركة

AREC.KWالترفيهية العقارية أجيال شركة

ARZA.KWاالستثمار و للتمويل الماليه أرزان مجموعة

KMEF.KWالمالي لالستثمار األوسط الشرق و الكويت شركة

INJA.KW العقاريه للتنمية إنجازات شركة

LOGK.KWلوجستيك ال جي كي شركة

ARKK.KWالخليجي االستثمار بيت شركة

ENMA.KWالعقارية الكويت أركان شركة

DALQ.KWالعقارية اإلنمــاء شركة

GIHK.KWالعقارية دلقان شركة

COAS.KWاالستثمار و للتنمية الساحل شركة

ABAR.KWاآلبار لحفر برقان شركة

SECH.KWالمالة االوراق بيت

IFAH.KWالعقارية الكويتية االعمال مدينة شركة

KBTK.KWالكويتية السكب شركة

KFDC.KWالعقارية للمشاريع منشات شركة

MADR.KWلإلستثمار بيان شركة

OSUL.KWلالستثمار أصول شركة

MUNS.KWالعقارية لالستثمارات عقار شركة

BAYK.KWلالستثمار األولى الشركة

AQAR.KWوالمنتجعات للفنادق ايفا شركة

WINS.KWللتأمين وربة شركة

OLAK.KWواالستثمار للتمويل المدار شركة

ALMAN.KWالقابضة الدولية الوطنية الشركة

SHCK.KW(مقفلة).ك.م.ش واإلجارة للتمويل المنار شركة

NIHK.KWالقابضة صكوك شركة

PAPE.KWالصناعية الشعيبة شركة

KGLK.KWللتنظيف الوطنية الشركة

KFSK.KWللنقل والخليج الكويت رابطة شركة

CLEA.KWالعقاري واالستثمار التجارة شركة
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TIJA.KWواالستثمار للتمويل الكويتية الشركة

YIAC.KWالقابضة منازل شركة

ARAB.KWالطبية ياكو شركة

MANK.KWالقابضة الطاقة بيت شركة

ENER.KWالعقارية العربية الشركة

OSOS.KWالقابضة أسس مجموعة شركة

JIYAD.KWالقابضة جياد شركة

MASH.KW(عامة.ك.م.ش) القابضة مشاعر شركة

REAM.KWع.ك.م.ش العقارية ريم شركة

AMARF.KWواالجارة للتمويل عمار شركة

THURY.KWالعقارية الثريا دار شركة

UNIC.KWالتمويل و لإلستثمار يونيكاب

SPEC.KWالقابضة الخصوصية مجموعة شركة

MBRD.KWعامة. ك.م.ش-  القابضة سيرفسس ديجيتال آن شركة

AAN.KWالعقارية الترفيهية المستقبل طفل شركة

MUNK.KWالقابضة مبرد شركة

KIDK.KWالقابضة الدولية المالية االستشارات شركة

ALRA.KWللمنتزهات الكويتية الشركة

AMAN.KWاالعالمية الراي مجموعة شركة

IFIN.KWلالستثمار االمان

GNAH.KWالقابضة المغاربية الخليجية الشركة

MREC.KWالعقاريه المصالح شركة

ALEID.KWلالغذية العيد شركة

INVK.KWالقابضة المستثمرون مجموعة شركة

SAGH.KWالقابضة السالم مجموعة شركة

HCCK.KWالهالل اسمنت شركة

GPIK.KWالبترولي لإلستثمار الخليجية

AMWA.KWلالستثمار الدولية أموال شركة

ASCK.KWاآللية األنظمة شركة

ALAQ.KWالقابضة العقارية الكويتية الشركة

KHOT.KWالكويتية الفنادق شركة

ABYR.KWالعقاري للتطوير أبيار شركة

WARBA.KWالقابضة كابيتال وربة شركة

FTIK.KWالتكافلي للتأمين األولي الشركة

KSHC.KWالقابضة السورية الكويتية الشركة

TAHS.KWاألموال وتحصيل تصنيف شركة

MRCK.KWالتحويلية والصناعات المعادن شركة

REMAL.KWالعقارية الكويت رمال شركة

MADI.KWواالستثمار للتمويل المدينة شركة

HAYK.KWلإلتصاالت حيات شركة

NCCI.KWالقابضة االستهالكية الوطنية الشركة

EXCH.KWالدولية للصيرفة البحرينية الكويتية لشركة

SANK.KWالعقارية سنام شركة

MARA.KWالعقارية التجارة مراكز شركة

AMAR.KWالعقاري لإلستثمار التعمير شركة

DEER.KWالقابضة اكتتاب شركة

MASKN.KWالقابضة الديرة شركة

EKTT.KWالعقاري للتطوير الدولية المساكن شركة

MENK.KWالعقارية مينا شركة

SENE.KW( ع.ك.م.ش ) القابضة سنرجي شركة

PAPK.KWالتجارية الصلبوخ شركة

SALB.KWالزراعي لالنتاج النخيل شركة

MALK.KWلالستثمار المال شركة

SHOT.KW(ع.ك.م.ش) للرماية الوطنية الشركة

GFCI.KWالقابضة الخليجية االمتيازات شركة

AJWN.KWالعقارية الخليج اجوان شركة

WETH.KWالتكافلي للتأمين وثاق شركة

EQUI.KWالقابضة المعدات شركة

EFECT.KWالعقارية ايفكت شركة

ALMK.KWالعقارية للمدن العالمية الشركة

DANK.KWالغذائية الصفاة دانة شركة
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KWTV.KWالتلفزيوني للكيبل الكويتية الشركة

TAMKE.KWالقابضة تمكين شركة

عمان

  BKMB.OMمسقط بنك

  OTEL.OMلالتصاالت العمانية

  BKDB.OMظفار بنك

ORDS.OMلالتصاالت القطرية العمانية

OMVS.OMواالستثمار للتنمية العالمية العمانية الشركة

  NBOB.OMالعماني الوطني البنك

  BKSB.OMالدولي صحار بنك

  ABOB.OMاألهلي البنك

  HBMO.OMعمان سي بي اس اتش بنك

  BKNZ.OMنزوى بنك

  OFMI.OMالعمانيـة المطاحن

  SPSI.OMصاللة سيمبكورب

  SSPW.OMالموانئ لخـدمات صاللة

  RNSS.OMللخدمات النهضة

  APBS.OMبركاء باور أكوا

  NLIF.OMوالعام الحياة للتأمين الوطنية

  SOMS.OMللتسـويـق الـعمـانية شل

  PHPC.OMللطاقة العنقاء

  NFCI.OMللتمويل الوطنية

  DIDI.OMواالستثمار للتنمية ظفارالدولية

  OCOI.OMعمان اسمنت

  SPFI.OMلألغذية الصفاء

  RCCI.OMلالسمنت ريسوت

  BKIZ.OMاإلسالمي العز بنك

  ORCI.OMللمرطبات عمان

  MHAS.OMالنفطية المنتجات لتسويق المها

  OCAI.OMالعمانية الكابالت صناعة

  SUWP.OMللطاقة السوادي

  DGEN.OMالسـيراميك لبـالط األنوار

  AACT.OMالكهرباء لتوليد ظفار

  BATP.OMللطاقة الباطنة

  OOMS.OMللتسويق العمانية النفط

  AINS.OMاألهلية التأمين

  AFAI.OMالعالمية الفجر

OFOI.OMالبصرية لاللياف العماتية

  KPCS.OMللطاقة الكامل

  OUIS.OMللتأمين المتحدة العمانية

  UFCI.OMللتمويل المتحدة

  SFMI.OMصاللة مطـاحن

  TFCI.OMللتمويل تأجير

  OCHL.OMكلــوريـن عــمــان

  AOFS.OMالتمويل لخدمات العمانية

  SAHS.OMالصحراء ضيافة

  MSPW.OMللطاقة مسندم

  SHRQ.OMالمياه لتحلية الشرقية

  DICS.OMللتأمين ظفار

  MCDE.OMوالتمويل لالستثمارات عمان

  GECS.OMللتحلية مسقط مدينة

  OIFC.OMوالمقاوالت للهندسة جلفار

  NGCI.OMالوطـنـية الغاز

  OETI.OMالتعليمية العمانية

  MFCI.OMللتمويل مسقط

  BACS.OMالقابضة األنوار

  AAIT.OMمـجان كلية

  DTCS.OMللسـياحة ظفار

  GHOS.OMعمان الخليج فنادق

  ONES.OMللهندسة العمانية الوطنية



إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المدرجة الشركات أداء

والبلد السوقية القيمة حسب مرتبة

اسم

الشركة

رمز

التداول

فرق

االسعار 

شهر 1

%

فرق

االسعار

اشهر 3

%

فرق

االسعار

سنة 1

%

بيتا

سنوات 5

 متوسط)

(شهري

 نسبة

 االسهم

الحرة

 قيمة متوسط

اليومي التداول

(اشهر 3)

القيمة

السوقية

(.مل)

القيمة

 الكاملة

(Enterprise

value)( مل).

االيرادات نمو

 12 اخر)

(شهر

 قبل الربح نمو

 إطفاء، استهالك،

 والزكاة مرابحة

(شهر 12 اخر)

 صافي نمو

الدخل

 12 اخر)

(شهر

 قبل الربح هامش

 إطفاء، استهالك،

 والزكاة مرابحة

(شهر 12 اخر)

 هامش

الدخل صافي

 12 اخر)

(شهر

 على العائد

 حقوق

المساهمين

(شهر 12)

/دين

 حقوق+دين)

(المساهمين

(شهر 12)

 السنة

الكاملة

 12 اخر

شهر

 السنة

الكاملة

 12 اخر

شهر

 تقديرات

مستقبلية

 السنة

الكاملة

 12 اخر

شهر

 تقديرات

مستقبلية

 السعر

المستهدف

 عدد

التقديرات

نسبة

 التحرك

المتوقع

 استهالك، قبل الربح/  الكاملة القمة

والزكاة مرابحة إطفاء،

 من العائد

التوزيعات

(شهر 12)

الوسطاء تقديرات للعائد السعرالدفترية للقيمة السعرالمالية المؤشراتالسوق مؤشراتالشركة تفاصيل

  SMNP.OMالقابضة باور ان ام اس

  VOES.OMللطاقة فولتامب

  TAOI.OMتكافل المدينة

  ATMI.OMللتأمين عمان تكافل

  AMAT.OMالحديدية للمنتجات الجزيرة

  GMPI.OMالفطر إلنتاج الخليجية

  GFIC.OMقابضة مالية استثمارات دولية

  OCCI.OMالعمانية الكروم

  SHPS.OMللطاقة صحار

  AFIC.OMفالكون العربية التأمين

  OFCI.OMالعمانية األسماك

  NDTI.OMالصناعية للمنظفات الوطنية

  AMCI.OMللسيراميك المها

  OPCI.OMللتغليف العمانية

  DCFI.OMظفار أعالف

  AJSS.OMممتازة أسهم للخدمات الجزيرة

  VISN.OMللتأمين الرؤية

  SHCS.OMصاللة شاطي منتجع

  OQIC.OMللتأمين القطرية العمانية

  MGCI.OMمجان زجاج

  DPCI.OMظـفار دواجـن

  PCLI.OMالمحدودة التغليف

  UBAR.OMوالمنتجعات للفنادق أوبار

  SIHC.OMالقابضة لالستثمار الشرقية

FINC.OMفينكورب

  MGMC.OMللغازات مسقـط

  DBCI.OMالغذائية والمواد للمرطبات ظفار

  NAPI.OMاأللمنيوم لمنتجات الوطنية

  OEIO.OMالقابضة واإلمارات عمان

  MCTI.OMللتأمين مسقط

  AMII.OMلالستثمار المدينة

  GSCI.OMالخليج محاجـر

  BAHS.OMالباطنة فنادق

  NBII.OMالبسكويت لصناعة الوطنية

  OSCI.OMعمان حلويات

  FSCI.OMالمالية الخدمات

  DFII.OMوغذائية السمكية للصناعات ظفـار

  GISI.OMقابضة استثمار لخدمات الخليجية

  CSII.OMالكمبيوتر قرطاسية صناعة

  CMII.OMالبناء مواد صناعة

  NMWI.OMالمعدنية للمياه الوطنية

  GICI.OMللكيماويات الدوليـة الخـليج

  DBIH.OMواالستثمار للتنمية الباطنة

  OEFI.OMاألوروبية العمانية

  HECI.OMالهندسـية الحسن

  MTMI.OMللخيوط مسقط مصانع

  OMCI.OMعمان خزف

  UECS.OMللطاقة المتحدة

NHIS.OMالضيافة

  CNFS.OMالمالية للخدمات وطنية مشاهير

AKPI.OMالبالستيكية للصناعات الخليج

DMGI.OMاألولى 

  OIMS.OMللتسـويق الدوليـة العمانية

  NRED.OMالعقاري للتطوير الوطنية

  ABMI.OMالكـاشــطة المـواد

  HMCI.OMالفنادق إلدارة العالمية

  ABHS.OMالبريمي فندق

MJI.OMماجان صندوق

البحرين

AUBB.BH المتحد األهلي البنك
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NATB.BH الوطني البحرين بنك

BBKB.BH والكويت البحرين بنك

BTEL.BH والالسلكية السلكية لالتصاالت البحرين شركة

UGHC.BH القابضة المتحد الخليج شركة

ALBH.BH البحرين المنيوم

ABCB.BH المصرفية العربية المؤسسة

INVB.BH القابضة انفستكورب

GFHB.BH المالية اتش اف جي مجموعة

BCFC.BH التجارية للتسهيالت البحرين شركة

SALAM.BH البحرين-  السالم مصرف

BARKA.BH المصرفية البركة مجموعة

BISB.BH اإلسالمي البحرين بنك

BMMI.BH. أي. أم. أم. بي

GHG.BH الخليج فنادق مجموعة

DUTY.BH الحرة لألسواق البحرين مجمع شركة

APMTB.BH البحرين تيرمينالز إم بي إي

SEEF.BH السيف عقـارات

SICO.BH(م)  سيكو

ITHMR.BH القابضة اإلثمار شركة

CNCO.BH للسينما البحرين شركة

BKIC.BH للتأمين الكويتية البحرينية الشركة

BNHB.BH القابضة الوطنية البحرين شركة

ZAIN.BHالبحرين زين

KHCB.BH التجاري الخليجي المصرف

SOLID.BH البحرين سوليدرتي

INOV.BH إنوفست

GTFP.BH ترافكو مجموعة

UGIC.BH لإلستثمار المتحدة الخليجية الشركة

BSRC.BH والهندسة السفن لتصليح البحرين شركة

EICB.BH االستثمارية استيراد شركة

NASS.BH ناس شركة

BMEB.BH األوسط والشرق البحرين بنك

NHTL.BH الوطنية الفنادق شركة

EBRIT.BHاسكان

PARK.BH السيارات لمواقف البحرين شركة

BFMC.BH الدقيق لمطاحن البحرين شركة

TAKA.BH الدولية التكافل شركة

DPCB.BH للدواجن دلمون شركة

BANA.BH للفنادق البنادر شركة

UPIB.BH الورق لصناعة المتحدة الشركة

FMLY.BH العائلي للترفيه البحرينية الشركة

TAIB.BHطيب بنك

العراق

TZNI.ISXلالتصاالت الخاتم

TASC.ISXلالتصاالت آسياسيل

BCIH.ISXجيهان مصرف

IBSD.ISXالغازية للمشروبات بغداد

BKUI.ISXكوردستان مصرف

MTUA.ISXاالسالمي العربية مصرف

BINI.ISXاالسالمي الجنوب مصرف

BQAB.ISXالقابض مصرف

BWOR.ISXاالسالمي العراق نور مصرف

BRTB.ISXالتجاري االقليم مصرف

BJAB.ISX االسالمي العالم مصرف

BIDB.ISXالدولي التنمية مصرف

BTRI.ISXالعراق عبر مصرف

BTIB.ISXاالسالمي الطائف مصرف

BNAI.ISX الوطني اإلسالمي البنك

BMNS.ISX لالستثمار منصور بنك

MTAI.ISXاالسالمي الطيف مصرف
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BNOI.ISXاالهلي المصرف

HBAY.ISXبابل فندق

BSUC.ISXالتجاري سومر مصرف

BCOI.ISXالتجاري المصرف

BEFI.ISX والتمويل لالستثمار االقتصادي البنك

BIIB.ISXاالسالمي العراقي المصرف

BROI.ISX االئتمان مصرف

BZII.ISXاإلسالمي العراق زين بنك

BTRU.ISXالدولي الثقة مصرف

BBOB.ISX بغداد مصرف

BUOI.ISXالمتحد المصرف

AISP.ISXالبذور إلنتاج عراقي

BIBI.ISXاالستثمار مصرف

BASH.ISXالعراق اسيا مصرف

HNTI.ISXالسياحية لالستثمارات الوطنية

BELF.ISXاالسالمي ايالف مصرف

MTNO.ISXالمالي للتحويل النبالء

MTNI.ISXاألموال لتحويل العربة النيبال

BLAD.ISX والتمويل لالستثمار اإلسالمي البالد بنك

BGUC.ISXالخليج مصرف

HPAL.ISXفلسطين فندق

HISH.ISXعشتار فنادق

BMFI.ISXالموصل مصرف

SMRI.ISXالعقاري لالستثمار المعمورة شركة

BNOR.ISX واالستثمار للتمويل الشمال بنك

INCP.ISXوالبالستيكية الكيمياوية

BERI.ISXاربيل مصرف

HMAN.ISXمنصور فندق

HBAG.ISXبغداد فندق

BDFD.ISXواالستثمار للتنمية والفرات دجلة مصرف

BIME.ISX لالستثمار العراقي األوسط الشرق مصرف

IIDP.ISXالتمور وتسويق تصنيع شركة

BBAY.ISXبابل مصرف

AIPM.ISXاللحوم وتسويق انتاج

BDSI.ISX لالستثمار السالم دار بنك

SILT.ISXالبري للنقل العراقية

HSAD.ISXالسدير فندق

BUND.ISXلالستثمار المتحد البنك

SBPT.ISX العام للنقل العراق بغداد

IRMC.ISXالجاهزة االلبسة انتاج

MTNN.ISXاألموال لتحويل نور شركة

IMIB.ISXوالدراجات للمعادن الوطنية الصناعات

SMOF.ISXااللعاب لمدن الموصل

IMCI.ISXالعصرية الكيمياوية الصنائع

IMPI.ISXالحديثة الطالء صناعات شركة

IKLV.ISXاللقاحات النتاج الكندي

IELI.ISXاإللكترونية الصناعات شركة

IMAP.ISXالدوائية المنصور

IMOS.ISXالحديثة الخياطة

HKAR.ISXكربالء فنادق

IHLI.ISXالصناعية الهالل شركة

ITLI.ISXالخفيفة الصناعات شركة

IITC.ISXوالمفروشات السجاد

IFCM.ISXالبناء لمواد الفلوجة

SAEI.ISXالعقارية لالستثمارات االمين

AIRP.ISXالزراعية المنتجات

SKTA.ISX الكرخ العاب مدينة

NDSA.ISXللتأمين السالم دار

NHAM.ISXللتأمين الحمراء

IMCM.ISXالحديثة البناء مواد صناعة

AMEF.ISX االوسط الشرق اسماك
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HASH.ISXاشور مصرف

IHFI.ISXالوطني المنزلي األثاث صناعة

NAME.ISXللتأمين االمين

SIGT.ISXالعام للنقل العراقية الشركة

IICM.ISXالكرتون لصناعة العراقية الشركة

IBPM.ISX التغليف لمواد بغداد

VKHF.ISXالمالي لالستثمار الخير شركة

IKHC.ISX االنشائية المواد  الخازر طريق

NGIR.ISXللتأمين الخليج

VAMF.ISXالمالي لالستثمار االمين

VWIF.ISXالخاص المالي لالستثمار الوئام

SBAG.ISXالمحدودة العام للنقل البادية

IIEW.ISXالعراقية الهندسية األعمال شركة

HTVM.ISXالسياحية الموصل سد

NAHF.ISXللتأمين االهلية

VMES.ISXالمالية لالستثمارات النهرين بين

AMAP.ISXوالزراعي الحيواني لإلنتاج الحديثة الشركة

SNUC.ISXالعامة للمقاوالت النخبة

AAHP.ISXالزراعي لالنتاج االهلية

VBAT.ISX المالية لالستثمارات الباتيك

VZAF.ISXالمالي لالستثمار الزوراء

MTMA.ISXاألموال لتحويل المنافة

MTMO.ISX للتحويالت موتا

BQUR.ISXالقرطاس مصرف

االردن

ARBK.AMالعربي البنك

APOT.AMالعربية البوتاس

THBK.AMوالتمويل للتجارة االسكان بنك

EICO.AMلالستثمار اإلقبال

JOIB.AMاألردني اإلسالمي البنك

BOJX.AMاالردن بنك

JOPT.AMاالردنية الحرة االسواق

JDFS.AMجوبترول/ األردنية البترول مصفاة

JTEL.AMاألردنية االتصاالت

JOKB.AMالكويتي االردني البنك

UBSI.AMاإلتحاد بنك

JOPH.AMاالردنية الفوسفات مناجم

CABK.AMعمان القاهرة بنك

EXFB.AMاألردني المال بنك

AJIB.AMاالردني العربي االستثمار بنك 

AHLI.AMاالردني االهلي  البنك

MANE.AMللطاقة آفاق

SGBJ.AMاألردن-  جنرال سوسيته بنك

INVB.AMاالستثماري البنك

SIBK.AMالشمالية اسمنت

NCCO.AMاإلسالمي صفوة بنك

MDTR.AMالسياحية لالستثمارات المتوسط البحر

SNRA.AMالغذائية للصناعات سنيورة

AIEI.AMواالستثمار للتعليم الدولية العربية

JOEP.AMاالردنية الكهرباء

JCBK.AMاألردني التجاري البنك

IREL.AMاربد محافظة كهرباء

RJAL.AMاألردنية الملكية الجوية الخطوط- عالية

ABCO.AMاالردن/المصرفية العربية المؤسسة بنك

JPTD.AMالسياحية المشاريع لتطوير األردن

MANR.AMالقابضة العقاري والتطوير لالستثمار آفاق

PEDC.AMللتعليم البتراء

JOIN.AMاالردنية التأمين

ZARA.AMالقابضة لالستثمار زارة

ULDC.AMاالراضي لتطوير االتحاد
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UINV.AMالمالية لالستثمارات االتحاد

AIFE.AMواإلستثمار للتعليم اإلسراء

AIPC.AMاالستثمارية للمشاريع الشرق

AAIN.AMللتأمين العربي النسر

CICO.AMاالستثمارية االستشارية المجموعة

JOWM.AMاالردنية اآلجواخ مصانع

AIHO.AMللفنادق الدولية العربية

JOHT.AMاالردنية والسياحة الفنادق

DERA.AMالعقاري والتطوير لالستثمار الديرة

TAJM.AMالسياحية للمشاريع التجمعات

MEIN.AMللتأمين األوسط الشرق

PIEC.AMالتعليمية لالستثمارات الدولية فيالدلفيا

AOIC.AMللتأمين العربي الشرق

CEIG.AMلالستثمار العصر مجموعة

SHIP.AMاالردنية الوطنية البحرية الخطوط

PHNX.AMواالستثمار للتنمية الدواء دار

DADI.AMالقابضة العربية فينيكس

GENI.AMالعامة االستثمارات

JOCM.AMاألردنية االسمنت مصانع

MEET.AMالعقارية لالستثمارات ميثاق

MBED.AM البيطرية واألدوية المبيدات لتصنيع العربية الشركة

CEBC.AMوالتصدير لالستثمار الوطنية الفارس

ATCO.AMالمتعددة والمشاريع للتنمية انجاز

MSKN.AMالصناعية والمشاريع األراضي لتطوير األردن مساكن

JETT.AMجت/ االردنية السياحة النقليات

BIND.AMواإلستثمار للتجارة بندار

UTOB.AMوالسجائر التبغ النتاج االتحاد مصانع

MALL.AMالتجارية واالسواق للفنادق الدولية

NDAR.AMالغذاء دار

ZEIC.AMواالقتصادية المالية لالستثمارات العربي الشرق

IBNH.AMواالستثمار للتعليم الزرقاء

AEIV.AMالهيثم ابن مستشفى

ABMS.AMالطبية للخدمات البالد

JPPC.AMومنتجاتها الدواجن وتسويق لتجهيز األردنية

JOIT.AMاالردنية لالستثمارات الثقة

FUND.AMاالستثمارية الصناديق إلدارة األردنية

NATC.AMللتمويل األولى

HPIC.AMالكلورين لصناعة الوطنية

FFCO.AMالدوائية للصناعات الحياة

JOTF.AMاالردنية التجارية التسهيالت

FINS.AMللتأمين األولى

REDV.AMالعقارات تطوير

JMRC.AMالعقاري الرهن تمويل العادة االردنية

NATP.AMللدواجن الوطنية

TIIC.AMاالسالمية التأمين

FRST.AMلالستثمار األولى األردن

JDPC.AMلألمالك ديكابولس األردن

MANS.AMوالصلب الحديد لصناعة المتحدة

OFTC.AMالقابضة أوفتك مجموعة

UCIC.AMالمتحدة الكابالت مصانع

AMMI.AMللتأمين األوروبية العربية المجموعة

JRCD.AM واإلسكان العقارية لالستثمارات الميمنية

JERY.AMللتنمية األردنية العقارية

JODA.AMللتأمين القدس

UMIC.AMاألردنية اآللبان

PROF.AMالنباتية للزيوت الحديثة العالمية

SANA.AM(القابضة) االسالمية لالستثمارات الدولية السنابل

JVOI.AMاألدوية لصناعة فيالدلفيا

JLGC.AMاألردنية النباتية الزيوت مصانع

PHIL.AMالقروض لضمان االردنية

AALU.AMارال/االلمنيوم لصناعة العربية
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SPIC.AMالمتخصصة االستثمارية التجمعات

ICAG.AMاالنتاج/  الزراعية التجارية الصناعية

DMAN.AMلالستثمار الضمان

REAL.AMالعقارية لإلستثمارات العربي الشرق

NAAI.AMالعقاري الصناعي الضليل مجمع

RUMM.AMالوطنية التأمين

MDGF.AMالسياحي واالستثمار للنقل رم مجموعة

UNIN.AMاألردن-للتأمين والخليج المتوسط

IDMC.AMللتأمين المتحدة

RMCC.AMوالتجارة للنقل الدولية السالم

FUTR.AMاألردن حديد

SITT.AMاالنشائية والتوريدات الجاهز الباطون

ALFA.AMلالستثمار العربية المستقبل

DICL.AMللتأمين دلتا

JOST.AMالمتعدد والنقل لالستثمار االردنية

AIUI.AMللتأمين الدولي العربي االتحاد

ABUS.AMالمتعدد للنقل المتكاملة

JIJC.AMللتأمين الدولية االردن

BLAD.AMواالستثمار المالية لألوراق البالد

JOFR.AMللتأمين الفرنسية االردنية

RUMI.AMالمالية للوساطة رم

JDFI.AMالمالي واالستثمار للتطوير األردنية

ARGR.AMللتأمين االردنية العربية المجموعة

JIIG.AMلالستثمار الدولية األردن

ASPMM.AMالمعدنية المواسير لصناعة العربية

MSFT.AMالمتخصص للنقل مسافات

ATTA.AMواالستثمار االراضي لتطوير المتكاملة

JEIH.AMاالردنيين للمغتربين القابضة االستثمارية

SHRA.AMواالستثمارات العقاري للتطوير الشراع

JPHM.AMاألدوية إلنتاج األردنية

WOOL.AMالعقارية واالستثمارات للصناعات عقاري

NATA.AMااللمنيوم لصناعات الوطنية

ARIN.AMوالحوادث الحياة على للتأمين العرب

AICJ.AMاألردن-  العربية التأمين

UCFI.AMالمالية لالستثمارات المتحدة

AMON.AMالمتعددة لالستثمارات الدولية عمون

RICS.AMاالسكانية للمشاريع المعاصرون

UNAI.AMلالستثمار الركائز

COHO.AMالعقاري للتطوير العرب المستثمرون اتحاد

JITC.AMالعقارية والتنمية لالستثمار عمد

AMAD.AMالدولية للتجارة االردني المركز

AQAR.AMاالستثمارية العقارية المحفظة

JEDI.AMالقابضة األردنية دارات

NOTI.AMالتجاري لالستثمار واإلمارات األردن أبعاد

DARA.AMواالستثمار للتجارة نوبار

PRES.AMالرأي/ االردنية الصحفية المؤسسة

JOMC.AMواالستشارات لإلدارة األردنية

ICMI.AMالطبية لالستثمارات الدولية

APCT.AMاالستثمارية للمشاريع العربية

HIPR.AMالعقارية لالستثمارات الكفاءة

NAST.AMالصلب لصناعة الوطنية

SABK.AMلالستثمار سبائك

NAQL.AMواالستثمار للنقل المقايضة

JNTH.AMواالسكان التغذية لخدمات التجمعات

IHCO.AMالعقارية اإلحداثيات

EMAR.AMالوسيطة البتروكيماوية الصناعات

SURA.AMواالستثمار للتنمية ُسرى

IPCH.AMاالردنية الكيماوية الصناعات

JOIC.AMللتأمين المنارة

ARSI.AMالعقاري واالستثمار للتطوير إعمار

PHIN.AMللتأمين فيالدلفيا
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SALM.AMلالستثمارات المعلقة بابل حدائق

ELZA.AMالجاهزة األلبسة لصناعة الزي

AQRM.AMالعقارية أمواج

IBFM.AMالخرسانية للصناعات القدس

JOPI.AMالمالية واألسواق للوساطة العالمية

AAFI.AMاألنابيب لصناعة االردنية

WOOD.AMلالستثمار االمين

AMWJ.AMجوايكو/  الخشبية للصناعات األردنية

NCMD.AMالكهربائية واألسالك الكوابل لصناعة الوطنية

MHFZ.AMالمالية لالوراق الوطنية المحفظة

ASAS.AMالخرسانية للصناعات أساس

SIJC.AMالمتخصصة لالستثمارات األردنية

TRAV.AMالترافرتين شركة

WIRE.AMاألردنية الصناعية الموارد

ENTK.AMالعقاري والتطوير لالستثمار االنتقائية

SECO.AMلإللكترونيات الجنوب

PSCCARD.AM واألسالك الكابالت لتصنيع الوطنية الشركة

AEIN.AMالكهربائية للصناعات العربية

JOIR.AMالعالمية واالستثمارات للتجارة العربية االنماء

INMA.AMالعالمية البطاقات

ARAS.AMللتأمين العرب الضامنون

KAFA.AMواالقتصادية المالية لالستثمارات الكفاءة

ACDT.AMوالمشاريع لألعمال المتصدرة

SPTI.AMواالستثمارات للتجارة المتخصصة

THDI.AMالعقارية لالستثمارات التحديت

VFED.AMوالمالية العقارية لالستثمارات الشامخة

THMA.AMالمالية لالستثمارات تهامة

NAPT.AMالوطنية البترول

لبنان

SOLA.BYسوليدير

AUDI.BYعودة بنك

BLOM.BYوالمهجر لبنان بنك

BYB.BYبيبلوس بنك

BOB.BYبيروت بنك

HOLC.BYلبنان هولسيم

BLC.BYللتجارة اللبناني البنك

BEMO.BYبيمو بنك

RYM.BYللسيارات يونس رسامني

CBN.BYاالبيض السمنت ا

فلسطين

  PALTEL.PLالفلسطينية االتصاالت

  فلسطين بنك  BOP.PL

  الوطنية موبايل  OORE.PL

APIC.PLالمحدودة لالستثمار الفلسطينية العربية

PADICO.PL المحدودة واالستثمار للتنمية فلسطين

  الوطني البنك  TNB.PL

  SANAD.PLاإلنشاء للموارد سند

  القدس بنك  QUDS.PL

  AIB.PLالعربي االسالمي البنك

  االسالمي البنك  ISBK.PL

  لالدوية بيرزيت  BPC.PL

  االستثمار بنك  PIBC.PL

PEC.PLللكهرباء الفلسطينية

  النباتية الزيوت مصانع  VOIC.PL

  الوطنية التأمين  NIC.PL

  فلسطين دواجن  AZIZA.PL

  TRUST.PLالصناعي لالستثمار فلسطين

  PIIC.PLللتامين العالميه ترست

  PSE.PLالمالية لألوراق فلسطين سوق
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  JPH.PLالدوائية للمستحضرات القدس

  PRICO.PLالعقاري لالستثمار فلسطين

  PHCA.PLاالدوية لصناعة الشفاء دار

  GUI.PLلتامين المتحدة العالمية

  للتأمين فلسطين  PICO.PL

  TIC.PLالفلسطيني التكافل

BJP.PLاألدوية لصناعة جاال بيت

  لالعمار االتحاد  AHC.PL

UCI.PL للفنادق العربية المؤسسة 

  هللا رام مصايف  RSR.PL

  AIG.PLللتامين االهلية المجموعة

  GMC.PLالذهبية القمح مطاحن

  الوطنية ابراج  ABRAJ.PL

APC.PLالدهانات لصناعة العربية 

  للتأمين المشرق  MIC.PL

  القدس سجاير  JCC.PL

  األلومنيوم لصناعة الوطنيه  NAPCO.PL

  PID.PLوالتنمية لالستثمار الفلسطينية

  ARAB.PLالعرب المستثمرون

  NSC.PLالجراحي نابلس مركز

  AQARIYA.PLالتجارية العقارية

  الكرتون لصناعة الوطنيه  NCI.PL

  WASSEL.PLاللوجستية والخدمات للتوزيع الفلسطينيه

  JREI.PLالعقاري لالستثمار القدس

  البالستيكية لصناعات فلسطين  LADAEN.PL

  ELECT.PLالكهربائية لألقطاب الشرق مصنع

  عقار بال  PALAQAR.PL

  ARE.PLالعربية العقارية المؤسسه

  كوم جلوبال  GCOM.PL

سوريا

  SYTEL.DSتيليكوم موبايل سيريتل شركة

MTN.DSسوريا MTN شركة 

  ABC.DSالبادية اسمنت شركة

  BBSY.DSسورية-  البركة بنك

  SIIB.DSاإلسالمي الدولي سورية بنك

  BBSF.DSالفرنسي السعودي بيمو بنك

  QNBS.DSسورية- الوطني قطر بنك

  BSO.DSوالمهجر سورية بنك

  CHB.DSالشام بنك

  BASY.DSسورية عوده بنك

  SGB.DSوالخليج سورية بنك

  IBTF.DSوالتمويل للتجارة الدولي المصرف

  BBS.DSسورية- بيبلوس بنك

  SHRQ.DSالشرق بنك

  ARBS.DSسورية- العربي البنك

  FSBS.DSسورية-  فرنسبنك

  BOJS.DSسورية-  األردن بنك

  ATI.DSالتكافلي للتأمين العقيلة شركة

  NIC.DSللتأمين الوطنية السورية الشركة

  AVOC.DSالنباتية الزيوت لصناعة األهلية الشركة

  UIC.DSللتأمين المتحدة الشركة

  SKIC.DSللتأمين الكويتية السورية الشركة

  AROP.DSأروب-  للتأمين الدولية السورية

  SAIC.DSللتأمين التعاوني االتحاد

AHT.DSللنقل األهلية الشركة

  NAMA.DSنماء-  لالستثمارات الزراعية الهندسية الشركة

  UG.DSالتسويق و اإلعالن و للنشر المتحدة المجموعة

مصر

COMI.CA(مصر) الدولي التجاري البنك
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QNBA.CAاالهلي الوطني قطر بنك

EAST.CAكومباني ايسترن-  الشرقية

ETEL.CAاليكتريك السويدى

SWDY.CAلالتصاالت المصرية

EKHO.CAالكويتية المصرية القابضة

ABUK.CAالكيماوية والصناعات لالسمدة ابوقير

GPPL.CAبالزا بيراميدز جولدن

TMGH.CAالقابضة مصطفى طلعت مجموعة

ALCN.CAوالبضائع الحاويات لتداول االسكندرية

EMFD.CAللتنمية مصر إعمار

IRAX.CAاالسكندرية-  للصلب الدخيلة العز

HRHO.CAهيرميس المالية المجموعة

MFPC.CAموبكو-  األسمدة إلنتاج مصر

CIEB.CAمصر اجريكول كريدي بنك

CLHO.CAكليوباترا مستشفي شركة

FWRY.CAااللكترونية والمدفوعات البنوك لتكنولوجيا فوري

ISPH.CAالغذائية للصناعات ايديتا

EFID.CAفارما سينا ابن

CIRA.CAالغذائية للصناعات جهينة

JUFO.CAالعقاريه التنمية و لإلستثمار القاهره

HELI.CAوالتعمير لالسكان الجديدة مصر

EITP.CAالعالمية السياحية للمشروعات المصرية

FAITA.CAالمصري االسالمي فيصل بنك

NBKE.CAمصر-  الوطنى الكويت بنك

PHAR.CAايبيكو-  الدوائية للصناعات الدولية المصرية

MTIE.CAالعالمية والتجارة للصناعة جروب ام.ام

ORHD.CAللفنادق اوراسكوم

HDBK.CAواالسكان التعمير بنك

MNHD.CA القابضة القلعة

SCTS.CAوالتعمير لإلسكان نصر مدينة شركة

CCAP.CA للتكنولوجيا لتوطين السويس قناة شركة

PHDC.CAعز حديد

ESRS.CAللتعمير هيلز بالم

SRWA.CAللسجاد الشرقيون النساجون

ORWE.CAسوديك- واالستثمار للتنميه اكتوبر من السادس

OCDI.CAالمالية لالستثمارات القابضة كابيتال ثروة

EGAL.CAلاللومنيوم مصر

EGCH.CAكيما-  المصرية الكيماوية الصناعات

SKPC.CAللبتروكيماويات كرير سيدى

PIOH.CAالمالية لألستثمارات القابضة بايونيرز

راميدا-تشخيصية والمستحضرات الدوائية للصناعات رمضان من العاشر RMDA.CA

AMOC.CAالمعدنية للزيوت االسكندرية

CICH.CAالمالية لالستثمارات القابضة كابيتال اى سى

ALEX.CAالخليجي المصري البنك

EGBE.CAبورتالند السمنت االسكندرية

NCIN.CAلالستثمار سيتي نايل

BQDC.CAالقاهرة بنك

EXPA.CAالصادرات لتنمية المصري البنك

SPHT.CAالسياحية والمنشأت للفنادق بيراميدز الشمس

EGSA.CA(سات نايل) الصناعية لألقمار المصرية

CSAG.CAالمالحية للتوكيالت القناة

OLFI.CAالغذائية للصناعات الند عبور

OIH.CAالقابضه لالستثمار اوراسكوم

SAUD.CAمصر البركة بنك

ADIB.CAمصر- األسالمي ظبي أبو مصرف

EGTS.CAاوتو بى جى

AUTO.CA المصرية المنتجعات

DOMT.CAدومتى-العربية الغذائية الصناعات

POUL.CAللدواجن القاهرة

CANA.CAالمصرية والصلب الحديد

IRON.CAمصرية مساهمة شركة السويس قناة بنك



إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المدرجة الشركات أداء

والبلد السوقية القيمة حسب مرتبة

اسم

الشركة

رمز

التداول

فرق

االسعار 

شهر 1

%

فرق

االسعار

اشهر 3

%

فرق

االسعار

سنة 1

%

بيتا

سنوات 5

 متوسط)

(شهري

 نسبة

 االسهم

الحرة

 قيمة متوسط

اليومي التداول

(اشهر 3)

القيمة

السوقية

(.مل)

القيمة

 الكاملة

(Enterprise

value)( مل).

االيرادات نمو

 12 اخر)

(شهر

 قبل الربح نمو

 إطفاء، استهالك،

 والزكاة مرابحة

(شهر 12 اخر)

 صافي نمو

الدخل

 12 اخر)

(شهر

 قبل الربح هامش

 إطفاء، استهالك،

 والزكاة مرابحة

(شهر 12 اخر)

 هامش

الدخل صافي

 12 اخر)

(شهر

 على العائد

 حقوق

المساهمين

(شهر 12)

/دين

 حقوق+دين)

(المساهمين

(شهر 12)

 السنة

الكاملة

 12 اخر

شهر

 السنة

الكاملة

 12 اخر

شهر

 تقديرات

مستقبلية

 السنة

الكاملة

 12 اخر

شهر

 تقديرات

مستقبلية

 السعر

المستهدف

 عدد

التقديرات

نسبة

 التحرك

المتوقع

 استهالك، قبل الربح/  الكاملة القمة

والزكاة مرابحة إطفاء،

 من العائد

التوزيعات

(شهر 12)

الوسطاء تقديرات للعائد السعرالدفترية للقيمة السعرالمالية المؤشراتالسوق مؤشراتالشركة تفاصيل

MOIL.CAماريديف-  والبترولية المالحية الخدمات

EGAS.CAللغاز مصر

ARCC.CAلالسمنت العربية

SAIB.CAالدولية العربية المصرفية الشركة بنك

SUGR.CAللسكر الدلتا

RAYA.CAالقابضه انفستمنتس بى

BINV.CAالمالية لألستثمارات القابضة راية

ATQA.CAعتاقة-  للصلب الوطنية مصر

ELKA.CAوالتعمير لالستثمار المعادي زهراء

BIOC.CAسميثكالين جالكسو

ZMID.CAوالتطوير لإلسكان القاهرة

SUCE.CAلالسمنت السويس

MIPH.CAالجوهره-  البورسلين و للسيراميك العز

ECAP.CAالكيماوية الصناعات و لألدوية فارم مينا

DSCW.CAالجاهزة للمالبس دايس

ELEC.CA الطبية سبيد

UNIT.CAالمصرية الكهربائية الكابالت

NAHO.CAوالتعمير لالسكان المتحدة

SPMD.CAلالستثمارات القابضة النعيم

BTFH.CAالقابضة المالية بلتون

EMRI.CA"باندا-  ديرى آراب" األلبان لمنتجات العربية

ADPC.CAواالستشارات لالستثمارات العرفة

AIVC.CAلالسمنت سويف بنى مصر

ACRO.CAالمعدنية والسقاالت للشدات اكرومصر

ICLE.CA(إنكوليس) التمويلي للتأجير الدولية

MBSC.CAالعقاري لالستثمار اميرالد

WCDF.CAالدلتا وغرب وسط مطاحن

MEGM.CAالزجاج لصناعة األوسط الشرق

DEIN.CAللتأمين الدلتا

COSG.CAوالصابون للزيوت القاهرة

OCPH.CAالمصرية الصناعية و المالية

EFIC.CAفارما اكتوبر

MFSC.CAالكيماوية والصناعات لالدوية االسكندرية

AXPH.CA الحرة للمحالت مصر

EDFM.CAوالعقاري السياحي لالستثمار مينا

AMER.CAاالعالمى االنتاج لمدينة المصريه

( MENA.CAجروب عامر) القابضة عامر مجموعة

MPRC.CAالدلتا شرق مطاحن

MOIN.CAللتأمين المهندس

ACAMD.CAاالصول وتطوير الدارة العربية الشركة

ELSH.CAوالتعمير لالسكان الشمس

NINH.CAالعليا مصر مطاحن

SVCE.CAلالسمنت الوادى جنوب

RTVC.CAسيناء اسمنت

UEFM.CAالدولي النزهه مستشفى

REAC.CAالسياحيه القرى النشاء رمكو

RACC.CAوالتنمية لإلنشاءات الصناعية الهندسة شركة

ENGC.CAالمالية لالستثمارات ريكاب

Raya Contact Center SCEM.CAاالتصاالت مراكز لخدمات راية

WATP.CAجروب بورتو- القابضة بورتو مجموعة

( PORT.CAبيتومود) مودرن-العازلة للمواد لحديثة

ESGI.CAهولدنج انفستمنتس ارابيا

AIH.CAقنا-  لالسمنت مصر

PHTV.CA(سبينالكس) والنسيج للغزل االسكندرية

CPCI.CAوالجلوكوز النشا لصناعة المصرية

MCQE.CAبيراميزا-  السياحية والقرى للفنادق بيراميزا

NDRL.CAالوطنية الحفر

NHPS.CAلالستثمارات العربي الملتقي

IDRE.CA المهنية للنقابات لإلسكان الوطنية الشركة

SPIN.CAالكيماوية والصناعات لألدوية القهرة

AMIA.CAالمالية االوراق في للوساطة. E.S.B اصول
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EBSC.CAالكيماويات لصناعة مصر

MICH.CAالعقاري واالستثمار للمقاوالت السعيد

UEGC.CAمنقسمة شركة-العمرانية والتنمية للتطوير الجديدة االسماعيلية

CEFM.CAالوسطي مصر مطاحن

SMPP.CA والتغليف الحديثة للطباعة الشروق

AMES.CAاألقطان لحليج العربية

ACGC.CAالطبية للخدمات االسكندرية

GSSC.CAالكيماوية والصناعات لألدوية النيل شركة

ADCI.CAالكيماوية والصناعات لالدوية العربية

NIPH.CAوالتخزين للصوامع العامة

TORA.CAللفنادق مصر

KABO.CAكابو-  والمنسوجات للمالبس النصر

ISMA.CAالمصرية طرة بورتالند اسمنت

ATLC.CAللدواجن مصر االسماعيلية

A.T.LEASE MHOT.CAليس.تي.أية- التمويلي للتأجير التوفيق

PACH.CAباكين-  الكيماوية والصناعات البويات

PRMH.CAاسكوم-  للتعدين اسيك

ASCM.CAالمالية لالستثمارات القابضة برايم

KZPC.CAوالكيماويات للمبيدات الزيات كفر

GGCC.CAوالتعمير والتنمية لالسكان المصريين

EHDR.CAواالستثمارالعقارى للمقاوالت الجيزةالعامة

INFI.CA(فوديكو) الغذائية للصناعات الوطنية االسماعيلية

AFMC.CAاالسكندرية ومخابز مطاحن

CERA.CAريماس سيراميكا-  للخزف العربية

ODIN.CAالمالية لالستثمارات اودن

ETRS.CA(ايجيترانس) النقل لخدمات المصرية

LCSW.CAمصر ليسيكو

DAPH.CAالهندسية واالستشارات التعمير

ZEOT.CAومنتجاتها المستخلصة الزيوت

ICAL.CA األلمنيوم لصناعة القاهرة إنتر

SIPC.CAمصر-  الغذائية للصناعات اجواء

AJWA.CAالكيماوية والصناعات لألدوية الدولية سبأ

EEII.CAالزراعيه للمحاصيل الدوليه

ELNA.CA العربية الهندسية الصناعات

SAEMAAL.CA العقاري لالستثمار المصريالخليج مرسيليا

IFAP.CAالزراعية الحاصالت لتصنيع النصر

UNIP.CAيونيباك-  الورق و التغليف و التعبئة مواد لصناعة يونيفرسال

ROTO.CAرواد-  السياحة رواد

APSW.CAلالدوية. ك.ب.د

DPKP.CAيونيراب-  والنسيج للغزل وبولفارا العربيه

IEEC.CAالتنمية و لالستثمار العالمية الوادى

ELWA.CAوالهندسية الصناعية المؤسسات

SDTI.CAالسياحى لالستثمار دريمز شارم

AFDI.CA الورق لصناعة العامة الشركة

RAKT.CAاليكو-  العربي العقاري االستثمار

AIFI.CAالغذائية والصناعات لالستثمار اطلس

RREI.CAالمصريية العقاري الكونسورتيوم شركة

FERC.CAواالستثمار للتنمية االهلي

AREH.CAوالكيماويات لألسمدة مصر فيرشيم شركة

CAED.CAالتعليمية للخدمات القاهرة

MILS.CAالقاهرة شمال ومخابز مطاحن

UASG.CAوالتفريغ للشحن المتحدة العربية

RUBX.CAواالكريلك البالستيك لتصنيع العالميه روبكس

DCRC.CAالسياحى لالستثمار السخنة كوست جولدن

GOCO.CAالبناء لتطوير المصرية الشركة

AGIN.CAوالتعمير لالنشاء دلتا

EDBM.CAلالستثمار العربي الخليج شركة

MOSC.CAالصابون و للزيوت مصر

SIMO.CA مصر للورق األوسط الشرق شركة

PRCL.CAوالتنمية لالستثمار العالمية

ICID.CAوالبورسلين السيراميك لمنتجات العامة الشركة
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SCFM.CAالطبية العبوات

MEPA.CAوالجيزة القاهرة جنوب ومخابز مطاحن

EFMP.CAالتعبئة مواد وطباعة لتصنيع الفراشة

GTWL.CAالكيماوية والصناعات لالدوية ممفيس

NCCW.CAالمدنية لألعمال النصر شركة

MPCI.CAلالصواف تكس جولدن

CCRS.CAالعربي العقاري لالستثمار الكندية الخليجية

NEDA.CAللدواجن المنصورة

MPCO.CAللسياحه المحيطات عبر

MOED.CA(نيوداب) الزراعى واالنتاج للتنمية الصعيد شمال

EPCO.CAالحديثة التعليمية لألنظمة المصرية

ALUM.CAللدواجن المصرية

TRTO.CAالعربية االلومنيوم

AALR.CAالتعمير و التنمية و االراضي الستصالح العامة

EPPK.CAالتغليف و للطباعة االهرام

SEIG.CAوالتمويل لالستثمار المصرية السعودية

DTPP.CAاالراضي الستصالح امبو كوم وادي

WKOL.CAللمحابس العربية

ARVA.CAوالتغليف للطباعة دلتا

SNFC.CAالغذائي لالمن الوطنية الشرقية

AITG.CAوالتنمية للتجارة الوطنية االسالمية اسيوط

MISR.CA والرخام للجرانيت إنتركونتيننتال مصر

KWIN.CAالمالية واألوراق لالستثمار الوطنية القاهرة شركة

MBEN.CAوالمقاوالت للهندسة. ب.م

EALR.CAاالراضي الستصالح العربية

ARPI.CAالبالستيكية للصناعات العربية الصخور

EGX 30 INDEX ETF- EGX30ETF.CAالمؤشرات صناديق شركة استثمار وثائق

SMFR.CAالمالية لالستثمارات القابضة انفستمنت جراند

GRCA.CA(ايجيفرت) مصر سماد

RIVA.CA فارما ريفا

EIUD.CAالعمرانية والتنمية لالستثمار المصريين

EAC المالية االوراق لتداول (ثمار) العربية المصريةINEG.CA

EASB.CA المتكاملة الهندسية المجموعة

CTSB.CAالسياحية للتنمية علم مرسى مرسى

MMAT.CA المالية لألوراق المدينة

GIHD.CAالعمرانية للتنمية االسالمية الغربية

ADRI.CA العقاري واالستثمار للتطوير العربية شركة

OBRI.CAالعقارى لالستثمار العبور

المالية التجارية و الصناعية لالستثمارات سى.  أم.  جى مجموعة NRPD.CA

GMCI.CA لالستثمار برباري

BIGP.CAللتنمية الوطنية للبنوك العقارية

ICFC.CA والكيماويات لألسمدة الدولية الشركة

APPC.CAالمتطورة الدوائية العبوات

ICMI.CA الطبية للصناعات الدولية الشركة

MKIT.CAوالتجارة لالستثمار الكويت مصر شركة

IBCT.CA الوكاالت لتجارة الدولية األعمال شركة

ANFI.CAالماليه لالستثمارات الوطنيه االسكندريه

PTCC.CA واالتصاالت التحكم ألنظمة التكنولوجيا فرعون

UTOP.CA والسياحة العقاري لالستثمار يوتوبيا

UPMS.CAالطبية واالستثمارات للخدمات الصيدلية النقابة شركة

BSRF.CAالغذائي واألمن العقاري لالستثمار اإلخوة تضامن

EOSB.CAالمالية األوراق فى للسمسرة العروبة

FIRE.CAعقاري االول والتطوير االستثمار أول

FNAR.CA للمقاوالت الفنار شركة

ESAC.CAلالتصاالت أفريقيا جنوب مصر شركة

GETO.CAتورز جينيال

PSAD.CAوالبناء الزراعية للتنمية بورسعيد

NCIS.CAالرياضي لالستثمار الجديدة القلعة

ITSY.CA التآزر معلومات تكنولوجيا

EBDP.CA بالستيك البدر

VERT.CAوالتجارة للصناعة فيرتيكا
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AMPI.CAالمعلومات ونشر للبرمجة المؤشر

BEGA.CAالعامة للتنمية المصرية البريطانية الشركة

IPO-CDCM.CA السيارات وتصنيع للتنمية القاهرة

ALMF.CA التعاضدي لألراضي العربي الصندوق

HCFI.CA المالية لالستثمارات القابضة الشركة

NCGC.CAاالقطان لحليج النيل

RMTV.CAالسياحى لالستثمار مصر رواد

SMCS.CAمقاولون و مهندسون-  مصر سامكريت

VODE.CA لالتصاالت مصر فودافون

TRSI.CAالغزل صناعات رمضان من العاشر

SNFI.CA الغذائية للصناعات الوطنية سوهاج شركة

TECH.CA تغليف

المغرب

IAM.CSأفريقيا بنك

ATW.CSبنك وفا التجاري

BCP.CSالمركزي الشعبي البنك

LHM.CSالمغرب هولسيم الفارج

BOA.CSالمغرب إتصاالت

TQM.CSالمغرب طاقة

CMA.CSالمغرب إسمنت

CSR.CSكوسومار

GAZ.CSغاز أفريقيا

MSA.CSالمغرب مرسى ـ الموانئ إستغالل شركة

WAA.CSالوفاء تأمين

LBV.CSڤي البيل

BCI.CSوالصناعة للتجارة المغربي البنك

TMA.CSالمغرب طوطال

CIH.CSوالسياحي العقاري القرض

SBM.CSالمغرب مشروبات شركة

CDA.CSدانون سنطرال

ADH.CSالضحى اإلنعاش دجى

MNG.CSمناجم

CDM.CSالمغرب مصرف

LES.CSكريسطال لوسيور

SAH.CSللتأمين سهام

ATL.CSأطلنطا

ATH.CSأوطوهال

SOT.CSسوطيما

DHO.CSهولدينغ دلتا

OUL.CSأولماس

HPS.CSسيستم بيمنت هايتك

LYD.CSليدك

SMI.CSإميطير المعدنية الشركة

NEJ.CSنجمة أوطو

EQD.CSإيكدوم

UMR.CSأونيمير

CMT.CSلتويسيت المنجمية الشركة

SLF.CSسلفين

SCAMUT.CS موتانديس

SAM.CS(المغربية التكرير صناعة) سمير

MLE.CSلإليجار المغربية

MAB.CSباي مغرب

RIS.CSريسما

SNP.CSسنيب

AFM.CSأفما

DRI.CSكوسباط داري

RDS.CSدارالسعادة إقامات

IMO.CSلإلستثمار إمورانت

PRO.CSبروموفارم

ADI.CSأليانس
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SID.CSصوناسيد

CTM.CSستيام

ALM.CSالمغرب ألومنيوم

AGM.CSأكما

MIC.CSمكروداتا

DWY.CSديسواي

COL.CSكولورادو

JET.CSكونتراكترز جيت

NEX.CSالمغرب نكسانس

M2M.CSم2م مجموعة

BAL.CSباليما

MOX.CSأوكسجين مغرب

CRS.CSسعادة كارتي

S2M.CSللنقديات المغاربية الشركة

SNA.CSإفريقيا شمال سطوكفيس

FBR.CSبروسيت فينيي

AFI.CSأندوستري أفريك

SRM.CSالميكانيكية المنجزات شركة

ZDJ.CSزليجة

INV.CSإنفوليس

TIM.CSتيمار

MDP.CSبايبر ميد

DLM.CSالمغرب لفيفي دالتر

REB.CSرباب

STR.CSللصناعة ستروك

IBC.CSكوم مغرب اب

DIS.CSسلف دياك

تونس

SFBT.TNبتونس المشروبات صنع شركة

POULA.TNالقابضة بولينا مجموعة

BIAT.TNالّدولي العربي تونس بنك

BT.TNالتّونسي البنك

BS.TNبنك التجاري

AB.TNاألمان بنك

SAH.TNالصحية المنتوجات بيع شركة

DH.TNللبنك التونسية الشركة

STB.TNالقابضة دليس مجمع

BNA.TNالفالحي الوطني البنك

NAKL.TNالنقل شركة

UIB.TNللبنوك الّدولي اإلتّحاد

UBCI.TNتاك وان مجمع

OTH.TNالّصناعة و للتّجارة البنكي اإلتّحاد

BH.TNاإلسكان بنك

ATB.TNلتونس العربي البنك

CC.TNلإلسمنت قرطاج

AST.TNالعامة المغازة شركة

SMG.TNالتأمين وإعادة للتّامين أستري شركة

UMED.TNستار

STAR.TNانيماد

SPDI.TNوالسياحية الصناعية التنمية و اإلستثمار شركة

WIFAK.TNللبنوك الدولي الوفاق

TPR.TNاألليمنيوم لمجنبات تونس

ARTES.TNالخدمات و للسيارات التونسية الشبكة

STVR.TNللبلور التونسية الشركة

STPAP.TNالورق لصناعة التونسية الشركة

TRE.TNالتأمين إلعادة التونسية الشركة

MNP.TNكار سيتي

CITY.TNتونس لمدينة الجديد البيت شركة

ECYCL.TNتونس آرليكيد

AL.TNأوروسيكل
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ICF.TNللفليور الكيميائية الصناعات

SOTEM.TNللتاّل التونسية الشركة

CIL.TNالكيمياء

BHASS.TNوالفكتورينج المالي لإليجار التّونسيّة

SCB.TNللتامين سمير شركة

TVAL.TNالمالية لألوراق التونسية

TLNET.TNبنزرت إسمنت

LNDOR.TNالقابضة تلنات

ASSAD.TNالندور

ATL.TNأسد التونسية البطارية

AMI.TNلتونس العربية اإليجار شركة

ADWYA.TNللتامين االتحاد

ALKM.TNأدوية شركة

TAIR.TNالتونسية الخطوط

BL.TNالسعودي التونسي المالي اإليجار بيت

STPIL.TNاألنابيب بواسطة النقل شركة

SIAM.TNالتونسي التوظيف

PLTU.TNالكهربائية اآلالت و لألجهزة الصناعية الشركة

HANL.TNالمالي لإليجار حنبعل

BTEI.TNواإلمارات تونس بنك

SIMP.TNوللمساهمات العقارية الشركة

MGR.TNالجملة ألسواق التونسية الشركة

SOPAT.TNبطبلبة الفالحي اإلنتاج شركة

SITS.TNالسعودية التونسية العقارية الشركة

SOMOC.TNللخزف العصرية الشركة

SyphaxSPHAX.TN طيران

MPBS.TNبالجنوب الخشبي الورق مصنع

CREAL.TNسرياليس

PLAST.TNبالست أوفيس

SMD.TNسنيماد

TJL.TN لاليجار التجاري

TGH.TNالقابضة تواصل مجمع

ELBEN.TNالصناعية االلبان

SOTE.TNوالالسلكية السلكية للمقاوالت التونسية الشركة

UADH.TNالقابضة السيارات لتوزيع العالمية الشركة

NBL.TNالين بودي نيو

SITX.TNسيتاكس

SAMAA.TNاٲلثاث َمْشغَل شركة

XABYT.TNإكزابيت

CELL.TNسلكوم

SOKNA.TNالسكنى

SIPHA.TNالصيدلية للصناعات التونسية الشركة

BHBHL.TN ايجار

LSTR.TNإلكتروستار

STEQ.TNللتجهيز التونسية الشركة

SERVI.TNسرفيكوم

GIF.TNللمصافي العامة الصناعية الشركة

TINV.TNتونافست االستثمار شركة

STIP.TNالمّطاطية اإلطارات لصناعات التونسية الشركة

AMS.TNبالساحل األلية المعامل

MIP.TNلالشهار الدولي المغرب شركة

AETEC.TNللتكنولوجيا المتقدمة

STSU.TNللسكر التونسية الشركة



.شكرا

:اعالن
(  2)تخضع دائًما لشكوك وحاالت طارئة مهمة ؛ ( 1: )في هذا التقرير بأن البيانات"( المستخدم)"ومع ذلك ، يقر المستخدم . من مصادر يعتقد أنها دقيقة وموثوقة( البيانات والمدخالت والتحليالت واآلراء والتقديرات وغيرها من المعلومات)على جميع البيانات MRPتحصل شركتنا 

بما في ذلك ، على سبيل المثال )أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، صريًحا أو ضمنيًا ، للمستخدم MRPوفقًا لذلك ، ال تقدم . الم يتم التحقق منها بشكل مستقل أو التحقق من صحته( 3)يمكن استخالصها من البيانات المنشورة أو المتاحة من مصادر مختلفة وفي تواريخ مختلفة ؛ و 
المستخدم مسؤوالً عن تقييمه يظل. يوافق المستخدم ويقر بأن هذا التقرير ال يشكل نصيحة استثمارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية أو ضرائب أو قانونية أو غيرها(. ال الحصر ، دقتها أو موثوقيتها أو حسن توقيتها أو اكتمالها أو قابليتها للتسويق أو مالءمتها ألي غرض معين

ليست مسؤولة عن أي قرارات تداول أو استثمار أو غيرها من القرارات الناشئة عن  MRP. رائب والقانونية والمشورة المتخصصة األخرىالضوتقييمه للتقرير والحصول على المشورة المهنية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، االستثمار والتجارة والمالية والمحاسبة و
.  أي مسؤولية على اإلطالق فيما يتعلق بهذه األمور MRPاستخدام أو االعتماد على التقرير وال تتحمل 

أي شخص طبيعي ، أو شركة اعتبارية )ال يتم منح أي تراخيص أو حقوق للمستخدم أو أي شخص آخر . أو المستخدم MRPجميع الملكية الفكرية في هذا التقرير والملكية الحصرية لـ . المستخدم ترخيًصا غير حصري وغير قابل للتحويل ومحدود الستخدام هذا التقريرMRPيمنح 
راخيص فرعية فيما يتعلق بيع أو منح ت( أ: )ال يحق للمستخدم. فيما يتعلق بهذا التقرير.( أو أي كيان آخر من أي نوع ، وكذلك أي شخص الخلفاء والسماح لهم والمحال إليهم( سواء تم تأسيسها أو لم يكن لديها شخصية قانونية منفصلة)، أو جمعية ، أو شراكة ، أو مشروع مشترك 

يجب على المستخدم التأكد من أن أفراده الذين لديهم .  MRPاإلفصاح عن هذا التقرير أو توفيره أو إتاحته ألي شخص ، في كل حالة باستثناء ما هو مسموح به صراحةً بموافقة كتابية مسبقة من ( ج)استخدام هذا التقرير أو إعادة إنتاجه أو تغييره أو تكييفه ؛ أو ( ب)بهذا التقرير ؛ 
ذا خرقًا لهكل عن أفعال وإغفاالت أي شخص يقدم له هذا التقرير أو يكشف عنه أو يوفره بأي شكل آخر ، بغض النظر عما إذا كان هذا الكشف يشكل أو ال يش MRPفي كل حالة ، يكون المستخدم مسؤوالً عن . حق الوصول إلى هذا التقرير يتوافق مع القيود المطبقة على هذا التقرير

.ال يجوز للمستخدم تعديل أو إزالة أو تغيير أي إخالء مسؤولية يظهر في هذا التقرير. التنصل

MRPالبورصات المحلية ، القوائم المالية للشركات ، رويترز ، : مصادر التقرير


