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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

  من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر

 %15.83- ▲ %2.18 10,058.12 30أي جي اكس 
 

 

 %1.92- ▲ %0.45 2,159.62 70أي جي اكس 

 %4.91- ▲ %0.99 3,095.22 100أي جي اكس 

 %9.51- ▼ %0.82- 3,685.69 مؤشر تميز
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية

 )مليون جنيه(انواع المستثمرين   TASI 12,647.00 0.81% السعودية

 DFMGI 3,459.00 0.03% دبي
 

     

 ADI 10,245.00 -0.07% ابوظبي
 

 MARKET-IXP 7,690.02 0.25% الكويت
 

 BSEX 1,900.16 0.00% البحرين
 

 GENERAL 13,989.00 1.75% قطر
 

 MASI 12,174.00 -0.10% املغرب
 

 TUN20 7,841.00 0.11% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 33,980.32 -0.5% أمريكا
 

 S&P 500 4,274.04 -0.7% أمريكا
 

 

 NASDAQ 12,938.12 -1.3% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,515.75 -0.3% لندن
  

 

 DAX 13,626.71 -2.0% أمانيا
 

 Nikkei 225 28,942.14 -1.0% اليابان
 

 %0.0 1,761.47 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %0.4- 93.32 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.000 19.178 19.100 دوالر أمريكى
 

 0.184- 19.483 19.396 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.104- 23.139 23.037 إسترلينىجنيه 
 

 

  

 

 0.101- 20.137 20.047 فرنك سويسرى 
 

 0.043- 14.183 14.124 ين يابانى 100
 

 0.007 5.109 5.087 ريال سعودى
 

 0.047- 62.478 62.204 دينار كويتى
 

 0.000 5.222 5.200 درهم اماراتى
 

 0.012- 2.829 2.817 اليوان الصينى
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34.1%33.6%33.1%31.3%31.1%

53,006,8305,250,5431,254,2001,980,38753,466,033

اوراسكوم املالية القابضةاتامللتقي العربي لالستثمار راكتا الشمس لإلسكانمدينة نصر للإلسكان 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

بى بى اى القابضة لالستثمارات 

 املالية

 10.64   8.57  

  7.50   2.58  مدينة نصر لالسكان

  6.50   22.77  مصر للفنادق

  6.00   0.90  الشرقية الوطنية لالمن الغذائي

  5.91   0.20  اوراسكوم لالستثمار القابضة

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -14.13   5.53  سبأ

 -8.90   7.47  بنك قناة السويس

 -8.36   5.15  جولدن تكس

 -8.27   1.60  شركة أودن لالستثمارات املالية

 -5.36   8.13  ليسيكو مصر

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  38.70   201,117,328  البنك التجاري الدولي

  2.58   131,861,392  مدينة نصر لالسكان

  12.90   125,355,248  هيرمس

  14.07   91,088,440  زهراء املعادي

  23.92   60,629,680  ابوقير لالسمدة

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.20   96,351,063  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.39   54,568,466  العربية لالستثمارات

  0.19   53,466,033  اوراسكوم املالية القابضة

  2.58   53,006,830  مدينة نصر لالسكان

  0.52   41,882,466  سبيد ميديكال

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

 قيمة تداول القطاع

 )جنيه(

 395,676,277 1.43 781.6 العقارات

 206,710,842 0.17 964.6 خدمات مالية

 189,528,379 1.94 893.5 البنوك

 88,423,107 0.24 817.8 موارد أساسية

وبات وتبغ  72,930,387 0.43 611.6 أغذية و مشر

 

 2022 اغسطس 16 لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 3.40 9600000 شراء مجموعة مرتبطة  ام ام جروب 

 0.53 1300000 بيع مجموعة مرتبطة  سبيد ميديكال 

 21.38 404000 شراء مجموعة مرتبطة  مصر للفنادق

 0.26 3000000 شراء مجموعة مرتبطة  اسباير القابضة 

 0.18 677692 شراء مجلس ادارة النعيم القابضة 

 0.18 440000 شراء مجموعة مرتبطة  بنك فيصل اإلسالمي

 0.66 200000 شراء مجلس ادارة جدوي للتنمية 

 10.44 1200000 بيع مجلس ادارة ايسترن كومباني 

 78.89 5404 شراء مجلس ادارة العامة للصوامع 

 1.73 400000 شراء مجلس ادارة بايونيرز بروبيريتيز
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 أخبارالشركات املقيدة

  2022نموا بإيرادات بالم هيلز بنهاية يونيو  %38

مليار جنيه، بمعدل نمو  10.7، حيث حققت مبيعات جديدة بقيمة 30/06/2022إلى  01/01/2022، عن نتائج أعمالها عن الفترة من (PHDCأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير )

صرية.واصل مشروع % على أساس سنوي، حسبما ذكرت الشركة في بيانها املرسل إلى البورصة امل73مليار جنيه، بزيادة قدرها  6.9%، كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 38سنوي 

مليار جنيه، وذلك ببيع  3.1% على أساس سنوي لتصل املبيعات الجديدة باملشروع إلى 144، حيث سجل نموا 2022باديا تحقيق مبيعات قوية خالل النصف األول من عام 

نة.كما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة، ثاني أكبر مشروعات وحدة مباعة خالل فترة املقار  357مليار جنيه والتي تمثل  1.2وحدة خالل الفترة، مقابل مبيعات  677

مليار  1.1مليار جنيه مقارنة بـ  2.3بقيمة  2022% على أساس سنوي في املبيعات الجديدة خالل النصف األول من عام 209الشركة من حيث الحجم واملبيعات، نموا بنسبة 

، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع 30/06/2022إلى  01/01/2022ق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها عن الفترة من جنيه خالل نفس الفترة من العام املاض ي.في سيا

صرية.كما مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، حسبما ذكرت الشركة في بيانها املرسل إلى البورصة امل 495.706مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ  561.793بلغ 

  مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 96.269مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ  551.143أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 

  2022بالربع الثاني ” هيرميس القابضة“مليار جنيه إيرادات  2.1

مليار جنيه، وفًقا لبيان اصدرته  2.1% على أساس سنوي لتصعد إلى 28الربع الثاني من العام الجاري بنحو  حققت املجموعة املالية هيرميس القابضة، نمًوا في إيرادات

ني من مصحوًبا بتجميع نتائج الربع الثا (Sell-Sideالشركة.أرجعت الشركة النمو في اإليرادات إلى األداء القوي لقطاعي الوساطة في األوراق املالية والترويج وتغطية االكتتاب )

مليون جنيه، وذلك على خلفية األداء القوي لجميع العمليات  623% ليصل إلى 8، وانعكس ذلك في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي aiBANKإيرادات بنك 

، 24% (NBFI)، وقطاع التمويل غير املصرفي 2022ي من عام % في الربع الثان48التشغيلية بالشركة.بلغت ُمساهمة قطاع بنك االستثمار في إيرادات املجموعة املالية هيرميس 

، مدعومة بنموذج األعمال الذي يتسم بالتنوع، والذي يتماش ى مع االستراتيجية الشاملة التي تتبناها املجموعة لخلق وتعظيم القيمة  aiBANK27%بينما بلغت مساهمة بنك 

الشركة تواصل األداء القوي الذي بدأته خالل الربع األول من العام الجاري بتحقيق إيرادات جيدة “ة، أوضح البيان.لجميع املساهمين وذلك عبر العديد من القنوات املختلف

 ،″2022، بعد إتمام عملية االستحواذ، على القوائم املالية للشركة خالل الربع الثاني من عام aiBANKمدفوعة بنمو مختلف القطاعات التشغيلية وكذلك تجميع نتائج بنك 

.يرى عوض أن الشركة جنت ثمار مرونة نموذج أعمالها، فقد واصل قطاع التمويل غير املصرفي تحقيق عوض كريم القابضة، هيرميس املالية للمجموعة التنفيذي الرئيس قال

صدارة ترتيب شركات الوساطة في القاهرة ودبي ونيروبي، نتائج جيدة رغم الضغوط التضخمية التي أثرت على إقبال املستهلكين.حافظ قطاع الوساطة في األوراق املالية على 

ن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب وهو ما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها الرائدة في مختلف األوضاع السوقية والتقلبات التي تشهدها األسواق حول العالم.وتمك

قة طرح هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( في سوق دبي املالي، وهو الطرح األكبر من نوعه في أسواق الشرق األوسط منذ مليار دوالر، إحداها صف 9.1صفقات بقيمة  8من إتمام 

 Economy Plusاملصدر:، كما أنه الطرح األول من نوعه لشركة ذات ملكية عامة في دبي.2019عام 

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 % بالعجز التجاري ملصر في مايو 36تراجع الواردات وزيادة الصادرات يهبطان 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام  4.06مليار دوالر، مقابل  2.61% على أساس سنوي، لتصل إلى 35.8بنسبة  2022تراجعت قيمة عجز امليزان التجاري ملصر في شهر مايو 

م األربعاء عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.جاء التراجع في عجز امليزان التجاري ملصر في مايو املاض ي بسبب الزيادة في املاض ي، بحسب البيانات الصادرة اليو 

الشهر من العام مليار دوالر لنفس  3.39مليار دوالر، مقابل  4.01% على أساس سنوي، مسجلة 18.3الصادرات، وانخفاض الواردات.ارتفعت صادرات مصر في مايو بنسبة 

.وفي 2021مليار دوالر لشهر مايو من عام  7.45مليار دوالر، مقابل  6.62% على أساس سنوي، مسجلة 11.1املاض ي.بينما انخفضت قيمة الواردات خالل نفس الشهر بنسبة 

مليار دوال خالل نفس الفترة من العام املاض ي،  16.2دوالر، مقابل مليار  19.4% لتصل إلى نحو 20النصف األول من العام الحالي، نمت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 

ر غير البترولية، حيث استحوذ بحسب بيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.وكان قطاع الصناعات الكيماوية واألسمدة هو األكثر استحواذا على صادرات مص

% من الصادرات غير البترولية، 19%.بينما استحوذ قطاع مواد البناء على نحو 35مليار دوالر، بنمو سنوي بلغ  4.3لية، بقيمة % من إجمالي الصادرات غير البترو 22على نحو 

تة األولى من العام % خالل األشهر الس4مليار دوالر خالل الفترة املماثلة من العام املاض ي.كان النمو في قطاع الصناعات الغذائية بنحو  3.1مليار دوالر، مقابل  3.7بقيمة 

%، ومستحوذة 20مليون دوالر، بتراجع سنوي  117مليار دوالر.في املقابل انخفضت صادرات مصر من األثاث إلى نحو  2.1% من اإلجمالي، بقيمة 11الجاري، واستحوذ على نحو 

مليون دوالر خالل النصف األول من العام الحالي،  124لتصل إلى % من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.كما انخفضت صادرات مصر من الصناعات اليدوية 1على 

 Economy Plusاملصدر: % من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.1%، ومستحوذة على 11بانخفاض سنوي بلغ 
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 واألسواق تترقب البديل” املركزي “طارق عامر يرحل عن 

ي عن عدم االستمرار في منصبه وتعيينه مستشاًرا لرئيس الجمهورية. وعلى الفور راجت بورصة أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، قبول اعتذار طارق عامر، محافظ البنك املركز 

 ”.عامر”التوقعات والترشيحات ملن سيشغل املنصب خلًفا لـ

قبل ذلك وكيل املحافظ للسياسة النقدية وبرزت عدة أسماء بقوة، على رأسهم رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدولي، والتي تحظى بعالقات جيدة مع املؤسسات الدولية، وكانت 

وبرز أيًضا اسم حسن عبدهللا، الرئيس  لسنوات، ويعد استهداف التضخم موضوع دراستها األكاديمية، كما أنها تولت منصًبا فنًيا في صندوق النقد الدولي قبل عملها وزيرة.

بخبرة كبيرة في غرف املعامالت ” عبدهللا“في الوقت الحالي، ملا يتمتع به من خلفية مصرفية واسعة. ويتمتع  السابق للبنك العربي اإلفريقي الدولي، رئيس الشركة املتحدة لإلعالم

ومن بين األسماء التي  ملركزي.الدولية وأسعار الصرف. وتضمنت التوقعات أيًضا اسم وزيرة التخطيط هالة السعيد، أستاذ االقتصاد، العضو السابق في مجلس إدارة البنك ا

 Economy Plusاملصدر: طرحها أيًضا املصرفي املخضرم هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي. تم

 نظرة على اخبار االقتصاد العاملي

 ملحوظمحضر اجتماع الفيدرالي: ال تراجع عن رفع الفائدة حتى هبوط التضخم بشكل 

الفائدة إال بعد مالحظة هبوط  أظهر محضر اجتماع الفيدرالي األمريكي أن املشاركين أملحوا خالل مناقشات اجتماع يوليو املاض ي إلى عدم التراجع عن سياستهم برفع معدل

وسط جهود وإصرار من جانبه على خفض التضخم وإعادته نقطة أساس  75وخالل االجتماع، اتفق املشاركون على رفع معدل الفائدة بمقدار  معدل التضخم بشكل ملحوظ.

ولم يظهر محضر االجتماع أي توقعات معينة بشأن الزيادات املستقبلية للفائدة، لكن أعضاء الفيدرالي أكدوا مراقبتهم للبيانات  %.2إلى املستوى املستهدف من الفيدرالي عند 

ورأى املسؤولون أن نطاق  نقطة أساس في اجتماع سبتمبر القادم. 50واق تتوقع أن يرفع الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار االقتصادية الصادرة قبل اتخاذ القرار.وال تزال األس

 على النشاط االقتصادي.وفيما يتعلق بالتضخم، كشف محضر االجتماع عن أن 2.50% و2.25الفائدة بين 
ً
 وال ضاغطا

ً
% يقترب من املستوى املحايد الذي ال يعد داعما

لتوظيف الكاملة.وتشير لضغوط التضخمية ال تزال فوق املستهدف، وهو ما يتطلب االستمرار في سياسة التشديد النقدي لتحقيق استقرار األسعار والوصول إلى حالة اا

عضاء بأنه من املناسب االستمرار في سياستهم النقدية مناقشات أعضاء الفيدرالي إلى رؤيتهم بأن السياسة النقدية الحالية مناسبة وأن لها تأثير على التضخم، كما ذكر بعض األ 

 املصدر:جريدة حابي %(.2الحالية لضمان عودة التضخم إلى املستهدف )

 % مع صعود الدوالر والكشف عن محضر اجتماع الفيدرالي0.5الذهب يتراجع 

االتحادي )البنك املركزي األمريكي( أن وتيرة زيادات الفائدة في املستقبل ستعتمد على قلص الذهب خسائره يوم األربعاء بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع ملجلس االحتياطي 

تا أطول من وتعرض املعدن النفيس لضغوط أيضا من صعود الدوالر بعد أن قال محضر االجتماع إن انقشاع التضخم قد يستغرق وق البيانات االقتصادية الواردة.

دوالر لألوقية )األونصة(.وتراجعت العقود اآلجلة األمريكية  1766.29% عند 0.5جرينتش، كان الذهب في املعامالت الفورية منخفضا بتوقيت  1935وبحلول الساعة املتوقع.

ر لألوقية بينما هبط دوال  19.86% إلى 1.3ومن بين املعادن النفيسة األخرى، انخفضت الفضة في املعامالت الفورية  دوالر لألوقية. 1776.70% لتسجل عند التسوية 0.7للذهب 

 املصدر:رويترزدوالر. 2137.71% إلى 0.77دوالر، وتراجع البالديوم  925.89% إلى 1البالتين حوالي 

 % بعد هبوط حاد في املخزونات األمريكية1.5أسعار النفط ترتفع 

هبوط حاد في مخزونات الخام األمريكية على القلق حيال تزايد إنتاج وصادرات أشهر يوم األربعاء، إذ غطى  6% بعد أن سجلت أدنى مستوى في 1.5ارتفعت أسعار النفط حوالي 

مليون برميل على مدار األسبوع املنتهي في  7.1وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن مخزون الخام في الواليات املتحدة هبط  روسيا وكذلك مخاوف الركود.

وأنهت عقود خام برنت جلسة  ألف برميل. 275، مقارنة مع توقعات محليين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل 425أغسطس إلى  12

إلى أدنى مستوى منذ دوالر للبرميل.وفي وقت سابق في الجلسة، دفعت مخاوف الركود خام القياس العاملي  93.65%، لتسجل عند التسوية 1.42دوالر، أو  1.31التداول مرتفعة 

دوالر للبرميل.وأظهرت بيانات  88.11%، لتبلغ عند التسوية 1.8دوالر، أو  1.58وصعدت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط  دوالر للبرميل. 91.51فبراير عند 

لى مستوى مسجل، بينما يجري تداول الخام األمريكي بخصم كبير عن برنت مما ماليين برميل يوميا، وهو أع 5إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الخام األمريكية قفزت إلى 

مليون برميل وهو ما يزيد كثير عن االنخفاض الذي كان  4.6يجعل مشتريات الخام األمريكي أكثر جاذبية للمشترين األجانب.وفي عالمة على طلب قوي، هبطت مخزونات البنزين 

مع القوى العاملية والذي قد يؤدي في نهاية املطاف إلى زيادة في  2015تنتظر السوق تطورات من محادثات إلحياء اتفاق إيران النووي لعام مليون برميل.و  1.1متوقعا والبالغ 

إلنقاذ االتفاق.وقال محللون ببنك ” خيراأل “ صادرات الخام اإليرانية.وقال االتحاد األوروبي والواليات املتحدة يوم الثالثاء إنهما يدرسان رد إيران على ما أسماه االتحاد مقترحه

 املصدر:رويترز بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة دوالرات للبرميل. 2023جولدمان ساكس إن عودة إلمدادات الخام اإليرانية ستخفض توقعاتهم لسعر برنت للعام 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس املال 

 السوقي
 التوصية

 السعر 

 املستهدف

ية احتمال

 (لهبوطاالصعود/)

 السوقىعن السعر 

 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2022 2021 2022 2021  جنيه  مليون جنيه جنيه 

  الكيماويات قطاع

 0.6 0.9 2.3 4.7 %38.9 27.05 شراء 1,417.50 19.48 املالية والصناعية املصرية

 0.9 1.2 3.9 5.0 %33.7 138.76 شراء 23,770.91 103.75 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.0 3.6 3.5 8.6 %55.4 37.17 شراء 30,184.07 23.92 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.9 1.2 5.8 غ.م. %47.1 5.47 شراء 4,414.07 3.72 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.3 2.3 8.5 6.9 %94.6 10.37 شراء 2,132.00 5.33 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.5 1.5 11.8 8.6 %46.3 7.05 شراء 1,362.17 4.82 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 1.9 2.3 9.0 15.3 %32.8 9.32 شراء 6,608.66 7.02 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.6 1.6 122.2 غ.م. %39.3 6.13 شراء 1,666.45 4.40 العربية لألسمنت

 21.3 42.5 7.9 11.5 %27.6 33.08 شراء 1,944.75 25.93 مصر بني سويف لالسمنت

 0.8 0.8 9.2 31.9 %19.1 17.87 شراء 1,080.00 15.00 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 غ.م. غ.م. 1.1 1.9 %111.0 26.63 شراء 6,856.00 12.62 شركة حديد عز

 0.6 0.7 4.8 4.9 %74.3 12.03 شراء 4,589.24 6.90 الشرقيون النساجون 

 82.71 2.65 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 4.0 6.3 تحت املراجعة

 0.8 1.2 2.5 3.5 %7.8 0.56 حيادي 577.86 0.52 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 توزيعات االسهم املجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

 ال توجد توزيعات اسهم مجانية

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة

 2022-08-24 2022-08-17 جنيه للسهم  4.396 اوراسكوم كونستراكشون 

 2022-08-30 2022-05-25 جنيه 0.05القسط الثاني  بالم هيلز 

 2022-08-31 2022-08-28 جنيه للسهم  1.75 األملنيوم العربية 

 
 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 بمقر الشركة بالتجمع الخامس  غير  عادية بورسعيد للتنمية الزراعية  18-08-2022

 بتقنية اإلتصال الحديثة  غير  عادية العبور لإلستثمار  20-08-2022

 الدقي الجيزة  –ميدان فيني –شارع السدالعالي  22 غير  عاديةعادي/ املجموعة املصرية العقارية 22-08-2022

 املنوفية  –بمقر الشركة في مدينة السادات  عادية فيركيم مصر لألسمدة  23-08-2022

 مدينة الشيخ زايد  –بفرع الشركة  غير عادية دلتا لإلنشاء والتعمير  23-08-2022

 التجمع الخامس  –بمبني الشركة  عادي/غير عادية  السويدي إليكتريك  23-08-2022

 بتقنية اإلتصال الحديثة عادية مارديف  24-08-2022

 املعادي  –بمقر الشركة  غير عادية  الجرانيت والرخام  لصناعةمصر  30-08-2022

 القاهرة  –عابدين  –بمقر نادي الشركة  عادية مصر لألسواق الحرة  31-08-2022

 التجمع الخامس  –بفندق توليب  عادية شارم دريمز 31-08-2022

 الحديثةبتقنية اإلتصال  عادية بلتون املالية القابضة  31-08-2022
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 (EGX 30 index) 30الشركات املكونة ملؤشر إي جي إكس 

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة التغير 

 اليومي %

التغير من 

 أول العام %
 قيمة التداول  كمية التداول 

أعلى سعر 

 اسبوع 52

أقل سعر 

 أسبوع 52

الوزن في 

 املؤشر

 COMI 38.70 3.23 26.97- 5,241,054 201,117,328 54.15 33.83 25.97% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.05 2.43 20.90- 1,888,890 30,061,864 25.20 11.25 7.95% فوري

 ABUK 3.83 2.96 70.10- 10,938,951 41,573,564 10.00 2.77 5.61% ابوقير لالسمدة

 EAST 10.60 1.53 1.12- 1,497,753 15,626,517 12.77 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 HRHO 1.31 -1.21 0.83- 103,520 135,554 1.98 1.11 5.39% هيرميس

 TMGH 23.92 0.50 11.26 2,543,378 60,629,680 30.01 17.90 5.27% طلعت مصطفى

 EKHO 12.90 4.96 12.90- 9,958,848 125,355,248 16.67 9.33 5.03% القابضة املصرية الكويتية

 EFIH 7.80 1.30 61.56- 4,158,871 32,244,976 9.99 6.50 3.95% فاينانسإي 

 SWDY 103.75 -0.15 6.42 65,741 6,853,929 114.00 73.73 3.88% السويدى اليكتريك

 ETEL 24.00 2.08 22.14 1,095,521 25,758,620 26.96 18.65 3.11% املصرية لالتصاالت

 EKHOA 7.29 1.82 62.90- 1,837,960 13,326,988 10.03 5.57 2.79% بالجنيه -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 15.03 0.60 10.38- 424,768 6,404,991 19.75 12.77 2.75% مستشفي كليوباترا

 MFPC 11.39 0.00 16.31- 1,120 12,552 14.85 9.51 1.83% موبكو

 CIEB 2.58 7.50 11.64- 53,006,830 131,861,392 26.70 2.39 1.70% كريدي اجريكول مصر

 CIRA 6.25 5.40 25.77- 1,924,403 11,914,515 9.00 4.10 1.69% القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه

 HDBK 4.00 0.76 9.29 1,895,891 7,565,304 4.48 3.16 1.67% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 36.06 1.78 18.14- 108,192 3,833,550 47.97 31.01 1.62% االسكندرية للزيوت املعدنية

 ISPH 4.05 0.00 17.35- 1,743,716 7,067,031 5.65 4.00 1.34% ابن سينا فارما

 ESRS 12.62 2.77 15.81- 344,814 4,313,435 17.24 10.68 1.27% حديد عز

 MNHD 7.52 2.73 3.59- 2,228,746 16,609,544 9.52 6.33 1.25% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 5.87 5.20 12.52- 5,128,709 29,789,220 7.40 3.97 1.17% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 9.98 5.05 18.81 226,875 2,224,696 11.02 5.85 1.12% سيدى كرير للبتروكيماويات

 AUTO 7.02 -2.09 8.24- 165,919 1,130,300 8.93 5.15 1.06% جى بى اوتو

 PHDC 2.77 2.21 15.42 867,510 2,361,678 2.93 1.62 0.96% بالم هيلز للتعمير

 ORAS 62.23 2.37 18.12- 47,140 2,897,674 86.00 50.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 15.41 0.00 13.77- 285 4,428 20.00 11.66 0.96% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 1.31 1.24 34.52- 22,917,231 30,072,852 2.12 1.07 0.90% ام.ام جروب

 CCAP 6.90 -1.29 20.60- 542,783 3,754,998 9.42 6.30 0.89% القلعة لالستشارات املاليه

 ORHD 1.22 2.78 1.08 25,136,421 30,686,334 1.58 0.98 0.81% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 3.37 5.64 33.92- 15,853,611 52,921,680 6.06 2.26 0.80% راميدا

 ADIB 1.80 3.21 55.11- 10,023,938 17,834,096 3.77 1.10 0.79% مصر -مصرف ابوظبي اإلسالمي 

بالدوالر* السهم يتداول 
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

الذي تم  تخضع عملية التوصيات لرأي املحلل/املحللين املالين املسؤولين عن تقييم الشركة محل الدراسة، وتقوم بناًء على مقارنة السعر املستهدف

التوصيات على ثالث مستويات رئيسية موضحة كما في التوصل اليه في هذا التقرير بسعر سهم الشركة في السوق وقت صدور هذا التقرير، وتقوم 

 :الجدول اآلتي

 بيع حيادي شراء التوصية

 التعريف
توصية بشراء السهم عند السعر 

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف 

 املستثمر على ما هو عليه

توصية ببيع السهم عند السعر 

 الحالي في السوق 

السعر املستهدف مقابل سعر 

 السوق 

السعر املستهدف أعلى من 

 السعر في السوق 

السعر املستهدف ال يختلف عن 

 السعر السوق 

السعر املستهدف أقل من السعر 

 في السوق 

االنخفاض "مقابل -نسبة االرتفاع/

 سعر السوق"
 %10-≥ %10-% الى 10من + 10%≤+

 شهادة املحللين

هذا التقرير بأن اآلراء الواردة في هذا التقرير حول األوراق املالية املتضمنة وأي وجهات نظر أو يشهد املحلل / املحللين املاليين املذكور اسماؤهم في 

سيكون تنبؤات أخرى تم التعبير عنها تعكس بدقة وجه نظره/نظرهم ورؤيتهم عن الشركة محل التقييم، وأنه /انهم لم يحصلوا على تعويض يرتبط، أو 

ا بشكل مباشر أو غير مباشر ب
ً
التوصيات أو اآلراء املحددة الواردة في هذا التقرير البحثي. ويشير املحلل /املحللين الوارد اسماؤهم في التقرير مرتبط

 إلى أنه ال هو/هم أو ذويهم لهم اي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األوراق املالية التي هي موضوع هذا التقرير البحثي وقت صدو 
ً
 ره.أيضا

 

 كة بريمييرفريق عمل البحوث بشر 

 essam.abdelaleem@premiere-securities.com مدير إدارة البحوث عصام عبد العليم

 قسم التحليل املالي

 m.magdy@premiere-securities.com محلل استثماري أول  محمد مجدي رمضان

 g.abuhashima@premiere-securities.com محلل استثماري  جهاد أبو هشيمة

 الفنيقسم التحليل 

 marwa.abuelnasr@premiere-securities.com محلل فني أول  مروة محمد
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 اخالء املسؤولية

 

يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق املالية يستند هذا التقرير إلى املعلومات املتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع، كما ال 

فيها  املذكورة فيه. لقد تم إعداد املعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها موثوق 

ر الناتجة عن استخدام هذا املنشور أو في وقت نشرها. ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرا

 محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.

يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع املالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى املستقبلين املقصودين، إذا لم 

التقرير البحثي هو املتلقي املقصود، يرجى إخطار بريميير على الفور، ويجب مسح هذا التقرير يكن القارئ أو املتلقي لهذا 

البحثي دون االحتفاظ بأي جزء بأي شكل من األشكال. إن االستخدام غير املصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه 

 تماًما. أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف املتلقي املقصود محظور 

يؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة )أو الشركات( املذكورة في هذا التقرير أن 

 وجهات نظرهم حول الشركة )أو الشركات( وأوراقهم املالية تم التعبير عنها بدقة.

 

 مسؤولي االتصال

 research@premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)تليفون:    البحوث

 etrade@premiere-securities.comبريد الكتروني:     33330700( 202تليفون: )+  خدمة العمالء


