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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %5.75- ▲ %0.18 11,262.40 30أي جي اكس 
 

 

 %0.52 ▼ %0.56- 2,213.25 70أي جي اكس 

 %0.89- ▼ %0.51- 3,226.13 100أي جي اكس 

 %13.88- ▼ %0.49- 3,508.05 مؤشر تميز
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 )مليون جنيه(انواع المستثمرين   TASI 11,439.00 -0.79% السعودية

 DFMGI 3,350.00 0.60% دبي
 

 

 ADI 10,482.00 0.97% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,365.19 -0.22% 
 

 BSEX 1,862.07 -0.02% البحرين
 

 GENERAL 12,306.00 -0.98% قطر
 

 MASI 10,741.00 -0.65% املغرب
 

 TUN20 8,229.00 -0.21% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,403.22 1.3% أمريكا
 

 S&P 500 3,770.55 1.4% أمريكا
 

 

 NASDAQ 10,475.25 1.3% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,334.84 2.0% لندن
 

 

 DAX 13,459.85 2.5% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,199.74 -1.7% اليابان
 

 %3.2 1,680.54 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %4.3 98.74 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 بالجنيه اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.074 24.296 24.203 دوالر أمريكى
 

 0.280- 23.686 23.586 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.666- 27.163 27.049 إسترلينىجنيه 
 

 

 0.338- 23.970 23.869 فرنك سويسرى 
 

 0.078- 16.381 16.315 ين يابانى 100
 

 0.018 6.464 6.439 ريال سعودى
 

 0.051 78.308 77.858 دينار كويتى
 

 0.020 6.615 6.589 درهم اماراتى
 

 0.006- 3.321 3.306 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  20.00   27.30  بيراميزا

  13.98   0.32  العبوات الطبية

  9.85   21.08  باكين

بى بى اى القابضة لالستثمارات 

 املالية

 12.04   9.06  

  7.96   32.40  والتنميةالعاملية لالستثمار 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -12.66   14.00  دلتا للطباعة والتغليف

الغربية االسالمية للتنمية 

 العمرانية

 13.28   7.84- 

 -7.76   2.02  املؤشر

 -7.73   5.25  سبأ

 -5.44   125.00  االسكندرية لالدوية

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  32.10   90,930,808  البنك التجاري الدولي

  19.40   55,025,068  املصرية لالتصاالت

  2.74   43,403,372  مدينة نصر لالسكان

  13.08   40,355,284  هيرمس

  27.58   32,298,008  مصر لاللومنيوم

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.34   36,147,053  دايس

  0.21   31,649,724  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.32   22,167,285  العبوات الطبية

  0.23   20,535,401  أطلس

  1.47   17,481,459  املجموعة املصرية العقارية

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه(

 157,002,173 0.82- 985.3 موارد أساسية

 148,219,347 1.11- 799.0 العقارات

 102,257,535 0.02- 966.0 مالية خدمات

 90,564,660 0.31- 993.3 البنوك

 78,986,984 0.30 1,350.4 وتكنولوجيا واعالم اتصاالت 

 2022 نوفمبر  2 لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 32.53 1500 بيع مجموعه مرتبطة فوديكو 

 1.776 117335 شراء مجلس االدارة بايونيرز

 1.723 300000 بيع مجموعة مرتبطة باندا

 2.69 1500000 شراء مساهم رئيس ي العربيه لحليج االقطان

 29.13 1500 شراء مجلس االدارة  املاليه و الصناعيه املصريه

 0.279 422000 بيع مجلس االدارة  العبوات الطبيه

 0.585 78000 شراء مجلس االدارة  جدوي 

 1.544 1000000 بيع مرتبطةمجموعه  املصريه العقاريه

 0.24 60000 شراء  مجموعة مرتبطه  اسباير 

 28.42 2900 شراء  مجموعة مرتبطة  مصر للفنادق 

 1.623 152993 شراء مجلس االدارة  املصريه للمنتجعات السياحيه

 0.388 500000 بيع مجلس االدارة  العربية الدارة و تطوير االصول 

 0.705 6500 شراء مجلس االدارة  التنميه ثقه الدارة االعمال و

 5 3000 بيع  مجموعه مرتبطه  الدوليه لالسمده و الكيماويات 

35.4%34.1%34.1%33.0%32.4%

299,3561,449,96217,481,4593,0301,162,312

مصر  لاللومنيومجراند انفستمنتاملصريه العقاريهحديد عزايكون 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 االصباغ الوطنية القابضة املحدودة تتقعد بعرض شراء غير ملزم لالستحواذ على باكين

( بتقديم عرض شراء غير National Paints Holding LTD(، عن قيام شركة االصباغ الوطنية القابضة املحدودة )PACHباكين ) -أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية 

 ملصدر: البورصها.جنيه مصري للسهم 29% من اسهم راس مال الشركة، بسعر مبدئي 100ملزم على اسهم األولى، وذلك لالستحواذ على نسبة 

 مليون دوالر 125-120وعين بالجونة بمخزون عقاري أوراسكوم للتنمية تطرح مشر 

في الجونة بإجمالي مخزون عقاري  Kamaranو Miramar Residenceطرح مشروعي  2022(، أنه تم بالفعل خالل الربع الثالث من ORHDمصر ) -أعلنت أوراسكوم للتنمية 

ت مليون دوالر، وأوضحت أن املشروعين يتكونان من وحدات سكنية بمساحات متعددة وكاملة التشطيب، كما يتضمن املشروعين وحدات سكنية بمساحا 125-120يبلغ 

 املصدر: البورصهوحدة سكنية 320-300الي عدد وحدات حوالي متر، وتشمل شقق سكنية وفندقية وشاليهات وتاون هاوس بإجم 200متر وحتى  71متنوعية تبدأ من 

 جنيه عائد على السهم أرباح للمساهمين 4عمومية مطاحن مصر الوسطى تقرر توزيع 

ملركز املالي وقائمة الدخل ، والتي تمت بها املوافقة على اعتماد قائمة ا02/11/2022(، عن انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ CEFMأعلنت شركة مطاحن مصر الوسطي )

، على أن تكون حصة املساهمين 30/06/2022مليون جنيه، كما تمت املوافقة على قائمة توزيعات األرباح عن العام املالي املنتهي في  110.095بصافي ربح قدره  30/06/2022في 

 البورصة املصريةاملصدر:  جنيه. 4مليون جنيه، بعائد على السهم قدره  58.891

 مصر لأللومنيوم تعلن أخر حق ملشتري السهم في التوزيع النقدي

 من 4.4999878787( بواقع 20(، عن توزيع الكوبون رقم )EGALأعلنت شركة مصر لأللومنيوم )
ً
أوضحت أن الحق في و  ،24/11/2022جنيه للسهم الواحد، وذلك إعتبارا

 البورصة املصريةملصدر: ا .21/11/2022التوزيع ملشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 مليون دوالر فى أكتوبر 213احتياطى النقد األجنبي ملصر يرتفع 

"بصفة مبدئية"، ومع تسجيل احتياطيات ، وذلك 2022مليون دوالر أميركي في نهاية أكتوبر  33411.4أعلن البنك املركزي املصري ارتفاع صافي االحتياطيات األجنبية لديه إلى 

وأقر البنك املركزي املصري يوم الخميس املاض ي  مليون دوالر. 213مصر األجنبية األرقام املعلنة من البنك املركزي املصري، تكون قد سجلت ارتفاًعا في أكتوبر املاض ي بنحو 

ل الدوالر األميركي، وكشف أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء األولوية للهدف األساس ي ، رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه املصري مقاب2022أكتوبر  27

 .العربية نتاملصدر:  لطلب.واملتمثل في تحقيق استقرار األسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه املصري مقابل العمالت األجنبية األخرى سينكس وفقا لقوى العرض وا

 مليار دوالر  3الحكومة تتفاوض في الرياض على مشروعات طاقة متجددة بـ 

 3شركات سعودية لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وأخرى النتاج الهيدروجين األخضر في البالد، باستثمارات مبدئية تتجاوز  6تجري وزارة الكهرباء املصرية مشاورات مع 

يأتي ذلك بعد اإلعالن، يوم أن سوف أشخاص في الشركة املصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء  4شروعات، كما أفصح مليارات دوالر للمرحلة األولى من تلك امل

 10مزرعة رياح بقدرة اء، إلنشاء الثالثاء، عن توقيع شركة "أكوا باور" السعودية مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة املصرية والشركة املصرية لنقل الكهرب

 لبيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية، إذ جرى توقيع مذكرة التفاهم خالل اجتماع ُعقد بالرياض بين وزير الكهر 
ً
باء محمد شاكر ووزير الطاقة غيغاواط في مصر، وفقا

 إلى خصوصية املعلو  .السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان
ً
 عدم الكشف عن اسمه نظرا

ً
غيغاواط، وسيبدأ  1.1مات، أن املرحلة األولى ملشروع "أكوا باور" ستكون بطاقة طالبا

 أن كلفة هذه املرحلة تتراوح ما بين مليار دوالر و 24تنفيذها مطلع العام املقبل، وتستغرق 
ً
 لبدء االنتاج، كاشفا

ً
مليار دوالر، أعلن الرئيس التنفيذي لـ"الفنار" السعودية  1.1شهرا

 أن "املشروع الجديد سيجري عبر مرحلتين، األولى تبدأ العام املقبل  3.5أن الشركة تعتزم استثمار مشعل املطلق 
ً
مليار دوالر إلنتاج الهيدروجين األخضر في مصر، موضحا

 الشرق املصدر:  "2030، واملرحلة الثانية تنتهي في 2026وتنتهي في 

 ار السلع األساسيةمليار جنيه لدعم الخبز وقرار بتثبيت أسع 71املصيلحي: 

وين والتجارة الداخلية، إلى خالل املؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر املجلس، أمس؛ أشار الدكتور على املصيلحى، وزير التم

سعار السلع األساسية التى توفرها الدولة، وخاصة التى يتم توزيعها من خالل أنه بجانب حزمة الحماية االجتماعية التى تم املوافقة عليها مؤخرا، هناك قرار خاص بتثبيت أ

:" ال تغيير فى أى سعر من أسعار تلك السلع خالل الفترة الحالية، وحتى نهاية ديسمب
ً
 أهمية هذا البطاقات التموينية، وكذا سعر رغيف الخبز، قائال

ً
ر من هذا العام"، مؤكدا

 .السلعلك بما يسهم فى التخفيف من حدة تداعيات األزمة العاملية الحالية، التى طالت مختلف دول العالم، وتأثيراتها على ارتفاع أسعار مختلف القرار فى الظرف الحالي، وذ

ا يلبى احتياجات املواطنين، مؤكدا على ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية ما وجه به رئيس الوزراء من ضرورة استمرار جهود اتاحة السلع بالكميات املطلوبة، بم

 حتى نهاية ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد مع اتحاد الصناعات املصرية، وكذا الغرف التجارية، للتعامل مع تداعيات األزمة العاملية الحالي
ً
ة، وتحمل األعباء سويا

 فى هذا اإلطار إلى ما يتم من متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ديسمبر القادم، بحيث يسهم هذا التعاون فى زيادة املعروض من السل
ً
ع، مع املحافظة على األسعار، مشيرا

 للحفاظ على األسعار
ً
ين وفيما يتعلق برغيف الخبز، أشار وزير التمو  .ومحافظ البنك املركزي، وذلك لزيادة معدل االفراج عن الخامات الالزمة الستمرار عمليات االنتاج، ضمانا

، وذلك النتاج رغيف الخبز، موضحا أن من بين هذه الكمية  8.5إلى أن استهالكنا من القمح يصل إلى 
ً
، وباقي الكمية  4مليون طن قمح سنويا

ً
ماليين طن قمح يتم اتاحتها محليا

 إلى ما تم اقراره من زيادات ألسعار توريد القمح املحلي عما كان ع
ً
 125ليه خالل املوسم وبعد اعتماد املوازنة العامة للدولة، سجلت أكثر من يتم استيرادها من الخارج، منوها

جنيه فى سعر الطن، وبذلك حدثت زيادة فى املخصص التاحة القمح املحلي  1000جنيها، أى ما يعنى زيادة حوالى  725جنيها، مقابل  885جنيها، حيث وصل سعر األردب إلى 

 لذلك فى املوازنة العامة للدولةمليارات جنيه، عما كان م 5بمقدار نحو 
ً
ولفت وزير التموين إلى أن متوسط سعر استيراد طن القمح طبقا للموازنة العامة للدولة، يصل  .حددا

ا للطن، قائال:" نجد أن دوالر  118دوالرا للطن، أى بزيادة تصل إلى  418دوالر للطن، ولكن مع ما حدث من أزمات عاملية حالية، وصل متوسط استيراد طن القمح إلى  300إلى 

 إلى أنه لضمان استمرار ضخ مختلف الكميات املطلوبة من رغيف الخبز، والحفاظ على سعره املدعم "خمسة قروش"،  5تكلفة فرق الزيادة تصل إلى نحو 
ً
مليارات دوالر"، منوها

مليار جنيه املخصصة لدعم رغيف الخبز فى املوازنة العامة للدولة، وعلى ذلك يصل  51ـ مليار جنيه تمثل تكلفة فرق الزيادات الطارئة، أضف إلى ذلك ال 20فإن الدولة تكلفت 

: ننتج ما بين  71إجمالى ما تتحمله الدولة إلنتاج رغيف الخبز املدعم إلى 
ً
. 93مليون رغيف/ يوم، أى ما يصل إلى  270إلى  250مليار جنيه، مضيفا

ً
  مليار رغيف سنويا

 املصدر: املال
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 ةخبار العامليال على انظرة 

 الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين جراء تصريحات رئيس الفدرالي 

نوفمبر مع ارتفاع الدوالر وعوائد سندات الخزانة األمريكية بعدما بددت التصريحات املتشددة لرئيس  3تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين الخميس 

 من ديسمبر كانون األول.الفدرالي األميركي جيروم 
ً
دوالر  1626.17% إلى 0.5وانخفض الذهب في التعامالت الفورية  باول اآلمال حول تخفيف سياسة التشديد النقدي اعتبارا

نقطة أساس  75األميركي الفائدة بمقدار ورفع الفدرالي  دوالر لألونصة 1628.30% إلى 1.3بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب  09:01لألونصة بحلول 

وتؤدي أسعار الفائدة  % بفعل تصريحات باول.0.8% بعد إصدار بيان بشأن سياسة الفدرالي األميركي قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض 1.3وارتفع الذهب  أمس األربعاء.

% مقابل العمالت املنافسة مما يجعل الذهب 1.2وزاد الدوالر  ألصول التي ال تدر عائدا وإلى ارتفاع الدوالر.املرتفعة في الواليات املتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة القتناء ا

 املصدر : العربيه أكثر تكلفة لحائزي العمالت األخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة األمريكية ألجل عشر سنوات. 

 

 ى اإلطالقبنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة بأعلى وتيرة عل

األسواق؛ حيث رفع بنك إنجلترا أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يوم الخميس عن قراراتها بشأن السياسة النقدية لشهر نوفمبر، والتي جاءت مطابقة لتوقعات 

نقطة  75املرة األولى التي يتم رفع أسعار الفائدة في بريطانيا بواقع وكانت تلك هي  %.2.25%، مقابل قيمتها السابقة 3.00نقطة أساس لتصل إلى  75معدالت الفائدة بمقدار 

ويعتبر تغيير قرار الفائدة هو املحور الرئيس ي لتركيز بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا ، ملا له من تأثير  نقطة أساس. 50أساس، بعدما رفعها املرة السابقة بواقع 

وعادة يراقب املتداولون معدالت الفائدة بدقة، حيث تعد معدالت الفائدة على املدى القصير العامل األساس ي في قيمة العملة، وفي حالة  سلع.كبير على أسواق العمالت وال

.وعلى الجانب اآلخر، إذا كان نيتفاؤل بنك إنجلترا بشأن توقعات معدالت التضخم باالقتصاد وقيامه برفع معدالت الفائدة فإن هذا يؤثر بشكل إيجابي على الجنيه االسترلي

 املصدر : املتداول العربي.  للبنك نظرة محايدة بشأن االقتصاد البريطاني وأبقى على معدالت الفائدة دون تغيير أو خفضها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على االسترليني.
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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

 0.9 1.2 3.3 6.7 %3.4- 27.05 شراء 2,038 28.01 املالية والصناعية املصرية

 1.1 1.3 3.8 5.4 %22.1 136.70 شراء 25,661 112.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.3 4.1 4.1 9.8 %35.8 37.17 شراء 34,538 27.37 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.6 7.2 .غ.م %17.5 5.47 شراء 5,529 4.66 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.6 2.6 9.6 7.7 %72.8 10.37 شراء 2,400 6.00 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.5 1.6 12.0 8.8 %43.9 7.05 شراء 1,385 4.90 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 1.9 2.3 9.1 15.4 %31.3 9.32 شراء 6,684 7.10 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.6 1.8 11.8 55.4 %56.4 7.82 شراء 1,894 5.00 العربية لألسمنت

 1.2 1.2 15.5 12.1 %11.4 30.40 شراء 2,048 27.30 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.8 7.1 7.5 %16.6 17.80 شراء 1,099 15.27 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.5 2.7 %54.7 26.63 شراء 9,355 17.22 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.2 5.3 %61.5 12.03 شراء 4,955 7.45 النساجون الشرقيون 

 66 2.10 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.2 5.0 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.1 2.9 %30.0 0.56 حيادي 479 0.43 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

   لهذا الشهر توجد توزيعات ال  

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة

 2022-11-15 2022-11-10 جنيه للسهم 2.970 النيل لالدويه 

 2022-11-15 2022-11-10 جنيه 5.530 القاهره لالدويه

 2022-11-15 2022-11-10 جنيه 12.200 االسكندريه لالدويه

 2022-11-15 2022-11-10 جنيه 4.800 العربيه لالدويه

 2022-11-16 2022-11-13 جنيه 14.00 مطاحن شرق الدلتا 

 2022-11-16 2022-11-13 جنيه 15.00 مطاحن وسط و غرب الدلتا 

 2022-11-20 2022-11-15 جنيه للسهم 0.40 مطاحن و مخابز االسكندريه

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 عن طريق التصويت عن بعد من خالل التصويت االلكتروني غير/عاديه بالم هيلز  6-11-2022

 بمقر قاعه اجتماعات املعهد العالي للدراسات التعاونيه غير/عاديه كيما  6-11-2022

 املعادي  –دجله  206شارع  27بمقر الشركه في  عاديه املعاديزهراء  7-11-2022

 عبر وسائل االتصال الحديثه و التصويت عن بعد  عاديه جنوب الوادي لالسمنت  7-11-2022

 من خالل وسائل االتصال الحديثه  عاديه اسمنت سيناء 7-11-2022
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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 

 52أعلى سعر 

 اسبوع

 52أقل سعر 

 أسبوع

الوزن في 

 املؤشر

 COMI 32.10 1.20 39.42- 2,857,304 90,930,808 35.99 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

لالستثمارات اي فاينانس 

 املالية والرقمية
EFIH 15.60 0.00 23.11- 296,998 4,614,845 21.87 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.75 -1.32 70.73- 4,951,969 18,687,556 8.07 2.77 5.61% 

 EAST 11.56 0.09 7.84 831,864 9,589,980 12.25 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.16 0.00 12.43- 63,689 73,584 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 27.37 -1.19 27.30 662,959 18,107,324 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.08 0.62 11.68- 3,107,071 40,355,284 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 8.15 -1.33 59.83- 1,315,595 10,695,512 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 112.00 0.00 14.88 9,806 1,099,206 116.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 27.00 3.85 37.40 104,994 2,789,674 31.54 20.99 3.11% 

 SWDY 8.39 -1.29 57.30- 972,808 8,125,527 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 19.40 4.25 15.68 2,876,113 55,025,068 19.75 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.51 0.00 8.08- 1,089 13,614 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.74 -1.44 6.16- 15,723,322 43,403,372 34.20 2.72 1.70% 

 CIEB 6.96 0.14 17.34- 115,634 805,149 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.00 1.01 9.29 1,545,657 6,113,971 4.46 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.25 -0.09 74.46- 102,658 1,156,273 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.10 -1.68 16.33- 1,737,470 7,158,819 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 17.22 -1.77 14.88 1,449,962 25,046,696 17.70 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 8.08 -1.10 3.59 1,000,798 8,113,126 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.71 0.00 14.90- 1,558,445 8,879,907 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 12.61 -2.32 50.12 247,742 3,162,889 13.25 5.85 1.12% 

 JUFO 7.10 -3.53 7.19- 148,031 1,050,421 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.67 0.75 11.25 41,244 109,310 2.96 1.80 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 67.00 -1.47 11.84- 144,598 9,725,676 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 16.00 -0.44 10.46- 22,475 353,390 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.43 0.00 28.35- 2,943,338 4,218,016 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.45 -0.80 14.27- 858,298 6,393,588 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.28 -0.31 5.89 7,157,873 9,156,231 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.00 -1.48 21.57- 5,763,904 23,423,708 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.78 -1.82 55.64- 2,133,674 3,817,443 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

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

 :الجدول اآلتي

 بيع حيادي شراء التوصية

 التعريف
توصية بشراء السهم عند السعر 

 الحالي في السوق 

بالحيادية بموقف توصية 

 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 

"مقابل االنخفاض -نسبة االرتفاع/

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

 شهادة املحللين

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

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

ا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوصيات أو اآلراء املحددة الواردة في هذا التقرير البحثي. ويشير املحلل /املحللين الوارد اسما
ً
ؤهم في التقرير مرتبط

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

 

 فريق عمل البحوث بشركة بريميير

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

 قسم التحليل املالي

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

 قسم التحليل الفني

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

 

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

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

ريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام هذا املنشور أو في وقت نشرها. ال تتحمل شركة ب

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

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

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

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

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

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+)فون: تلي   البحوث

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


