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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %5.70- ▼ %1.54- 11,268.04 30أي جي اكس 
 

 

 %1.60 ▼ %0.03- 2,237.04 70أي جي اكس 

 %0.42- ▼ %0.57- 3,241.56 100أي جي اكس 

 %14.94- ▼ %1.05- 3,464.73 مؤشر تميز
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 )مليون جنيه(انواع المستثمرين   TASI 11,487.00 -0.97% السعودية

 DFMGI 3,381.00 -0.09% دبي
 

 

 ADI 10,630.00 0.28% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,530.62 0.46% 
 

 BSEX 1,867.02 0.13% البحرين
 

 GENERAL 12,585.00 -0.38% قطر
 

 MASI 10,686.00 -0.76% املغرب
 

 TUN20 8,221.00 -0.01% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 33,160.83 1.0% أمريكا
 

 S&P 500 3,828.11 0.6% أمريكا
 

 

 NASDAQ 10,616.20 0.5% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,306.14 0.1% لندن
 

 

 DAX 13,688.75 1.2% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,716.43 -0.6% اليابان
 

 %0.1- 1,710.06 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %0.2 95.56 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 بالجنيه اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.105 24.395 24.316 دوالر أمريكى
 

 0.187 24.385 24.304 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.294 27.935 27.834 إسترلينىجنيه 
 

 

 0.146 24.587 24.497 فرنك سويسرى 
 

 0.094 16.663 16.606 ين يابانى 100
 

 0.026 6.490 6.468 ريال سعودى
 

 0.468 78.880 78.598 دينار كويتى
 

 0.029 6.642 6.620 درهم اماراتى
 

 0.017- 3.364 3.351 اليوان الصينى
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39.7%30.5%29.9%26.6%26.6%

1,892,69051,434543,2181,970,79621,421

مصر للفنادقبى انفستمنتس القابضهشركة النصر لألعمال املدنيةالعبور لالستثمار العقارى االسماعيلية مصر للدواجن

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

  19.99   122.43  مطاحن وسط وغرب الدلتا

  19.86   3.50  بلتون املالية القابضة

  18.96   46.69  بيراميزا

قناة السويس لتوطين 

 التكنولوجيا

 48.50   14.14  

  13.68   1.66  لالستثمار العقاري أميرالد 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -10.31   31.85  النيل لالدوية

 -8.92   14.60  دلتا للطباعة والتغليف

 -7.99   18.99  مطاحن شمال القاهرة

 -7.59   30.06  فوديكو

 -6.11   11.84  راكتا

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  32.50   280,026,176  البنك التجاري الدولي

  13.30   114,376,304  هيرمس

  3.50   79,142,408  بلتون املالية القابضة

  29.15   48,359,036  غاز مصر

  4.33   43,490,916  جي بي اوتو

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.34   66,904,560  دايس

  0.21   40,025,571  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.37   37,194,584  املصريين لالسكان

  0.32   24,444,668  ليفت سالب مصر

  3.50   23,080,182  بلتون املالية القابضة

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه(

 293,776,196 0.91- 1,002.3 البنوك

 284,735,455 0.59- 979.8 مالية خدمات

 153,869,694 2.10- 799.6 العقارات

 98,709,265 1.27- 981.3 أساسية موارد

وبات وتبغ أغذية و  82,362,901 0.11- 656.6 مشر

 2022 نوفمبر 7  لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 1.423 59896 شراء مجلس االداره سبينالكس

 52.97 216 شراء  مجلس االدارة  العربيه لالدويه 

 33.2 5024 بيع ادارة البنك  التجاري الدولي )مصر(البنك 

 33.2 20000 بيع مجلس االدارة  البنك التجاري الدولي )مصر(

 1.443 1613104 شراء مجموعه مرتبطة  املجموعه املصريه العقاريه

 1.443 3648775 بيع مجلس االداره  املجموعه املصريه العقاريه

 15.58 60000 شراء  مجلس االداره  االهلي للتنميه و االستثمار 

 24.61 185250 بيع مجموعه مرتبطه ادرو  -رواد السياحه

 24.61 36518 بيع مساهم رئيس ي ادرو  -رواد السياحه

 24.61 183445 شراء مساهم رئيس ي  واد ر  -رواد السياحه

 1.62 400000 شراء مجلس االداره املصريه للمنتجعات السياحيه

 0.135 2000000 بيع مجموعة مرتبطه  التعليم الحديثهاملصريه لنظم 

 0.38 500000 بيع مجلس االداره العربيه الدارة و تطوير االصول 

 4 2041133 شراء  مجلس االداره  ماكرو كابيتال 

 4.44 7300000 بيع مجلس االداره جي بي اوتو

 4.44 40466850 بيع  مجموعه مرتبطه جي بي اوتو 

 4.44 47766850 شراء مجموعه مرتبطه جي بي اوتو

 0.705 100 شراء  مجلس االداره ثقه الدارة االعمال و التنميه
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 أخبارالشركات املقيدة

 مليار جنيه 1.34بلتون بصدد الحصول على قرض من شيميرا بقيمة 

 الحصول على قرض مساند )حسن( من شركة شيميرا لالستثمار أو إحدى شركاتها التابعة. 7/11/2022(، املنعقد بتاريخ BTFHوافق مجلس إدارة شركة بلتون املالية القابضة )

 البورصه املصريهملصدر: ااشهًرا تبدأ من تاريخ استالم القرض، وبدون فوائد. 12جنيه، كما أن مدة القرض  1,343,460,000وأضافت أن ذلك بقيمة 

 صناديق خليجية تقتنص حصة في سيرا للتعليم

% من شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية 15تمتلك اآلن  -من بينها صندوق االستثمارات العامة السعودي  -موعة من الصناديق السيادية الخليجية أصبحت مج

(CIRA)- وأضاف القال أن الصندوق السيادي  .مزودة خدمات التعليم املدرجة في البورصة املصرية، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة محمد القال -سيرا للتعليم

% من الشركة، دون الكشف عن هوية الصناديق الخليجية األخرى أو حجم الحصص التي استحوذت عليها، موضحا أن الصندوق السيادي 5السعودي يمتلك حصة أقل من 

% لشركة سوشيال إمباكت كابيتال وهي شركة خاصة مملوكة 51.2وكة بنسبة سيرا للتعليم ممل السعودي اشترى األسهم عبر السوق املفتوحة دون أي مفاوضات مع الشركة.

تعهدت الصناديق السيادية الخليجية بضخ استثمارات بمليارات الدوالرات في الشركات  لعائلة القال، بينما األسهم املتبقية حرة التداول، بحسب املوقع اإللكتروني للشركة.

بينما دخل كال من  مليارات دوالر في الشركات املصرية. 5سع للمساعدة في دعم االقتصاد املصري. تعهدت قطر باستثمار ما يصل إلى املصرية هذا العام، في إطار جهود أو 

الشركات املدرجة ت في عدد من صندوق االستثمارات العامة السعودي وصندوق أبو ظبي السيادي )القابضة أيه دي كيو( بالفعل البورصة املصرية باستثمار مليارات الدوالرا

مليار دوالر إجماال لدعم  22من محليا هذا العام. وال يزال "السيادي السعودي" يتطلع إلى اقتناص حصص في ثالث شركات محلية كبرى على األقل. وتعهدت دول الخليج بأكثر 

 املال املصدر: ااالقتصاد وسط تداعيات األزمة في أوكرانيا.
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 اخبار االقتصاد والسوق نظرة على 

 وتعدل النظرة املستقبلية إلى سلبية Bفيتش تثبت تصنيف مصر عند +

الخارجية للبالد وتراجع قدرتها على  دلت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني اليوم الثالثاء، نظرتها املستقبلية ملصر إلى سلبية من مستقرة، وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة

% من الناتج املحلي اإلجمالي 3.1وتتوقع فيتش تراجع عجز حساب املعامالت الجارية ملصر  +.Bوأعلنت في بيان تثبيت تصنيف مصر االئتماني عند  ألسواق السندات،الوصول 

 .2021% من الناتج املحلي اإلجمالي في السنة املالية 4.4، و2022% من الناتج املحلي اإلجمالي في السنة املالية 3.5، من 2023مليار دوالر( في السنة املالية املنتهية في يونيو  13)

كما تعكس أيضا مراجعة النظرة املستقبلية ملصر إلى سلبية  وتشير مراجعة النظرة املستقبلية ملصر أيضا إلى التوقعات املنخفضة حول قدرتها على الوصول ألسواق السندات.

 .فيتش صدر:املالتراجع في وضع السيولة الخارجية للبالد.

 مصر قد توقع اتفاقيات جديدة تتعلق باملناخ مع التمويل الدولية

نويل نيرينكيندي، في سياق آخر، عمل مؤسسة التمويل الدولية على العديد من االتفاقيات املرتبطة باملناخ مع الحكومة املصرية، وفق ما صرح به نائب رئيس املؤسسة، إيما

تبحث مؤسسة التمويل الدولية  ."التمويل الدولية عن تمويل جديد بقيمة ملياري دوالر ملشاريع تتعلق باملناخ، وغيرها من املشاريع املبتكرةقال نيرينكيندي: "ستعلن مؤسسة 

ميجاوات في رأس غارب بخليج  500ة مليون دوالر إلى تحالف إماراتي ياباني لتمويل جزء من التكلفة االستثمارية ملشروع إنشاء مزرعة رياح بقدر  83تقديم حزمة تمويلية بقيمة 

ماليين دوالر إلدارة املخاطر في شكل عقود مقايضة  8مليون دوالر، إضافة إلى  75تنتظر الحزمة املوافقة، وستشمل قرضا بقيمة  .السويس، وفقا للموقع اإللكتروني للمؤسسة

% لشركة إيميا باور التابعة 60وهي شركة ذات أغراض خاصة مقرها مصر مملوكة بنسبة ستنش يء شركة أميونت مزرعة الرياح،  .ألسعار الفائدة، بحسب بيان املؤسسة

طاقة % لشركة سوميتومو اليابانية. سيتولى تحالف تقوده شركة باور تشاينا الصينية أعمال الهندسة والتوريد والبناء، فيما ستتولى مجموعة ال40ملجموعة النويس اإلماراتية و

 .س ي ان بي س ي العربيهاملصدر:  .التوربينات، وفق ما قالته املؤسسة الصينية إنفيجين توريد

 مليون دوالر 77ألف طن أعالف الذرة والصويا بحوالي  172اإلفراج عن 

واستصالح األراض ي، أن االفراج عة في إطار متابعة نتائج االجتماع الذي عقده د مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة، أعلن السيد القصير، وزير الزرا

ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي  172وأضاف "القصير" انه خالل الخمسة أيام املاضية تم اإلفراج عن  .عن مستلزمات االعالف متواصل بالتنسيق مع البنك املركزي 

مليون دوالر،  6مليون دوالر، وأيضا اضافات اعالف بحوالي  17من فول الصويا بقيمة ألف طن  24مليون دوالر وحوالي  53ألف طن من الذرة بحوالي  148مليون دوالر، و 77

 .مليون دوالر 171ألف طن فول صويا، وإضافات اعالف بإجمالي حوالي 85ألف طن ذرة،  270ألف طن منهم  355ليكون إجمالي ما تم األفراج عنه خالل االسبوعين املاضيين 

وأوضح وزير الزراعة أن  .ف توفير كميات فى االسواق من الذرة والصويا والتي هي املكونات األساسية العالف الدواجن وايضا حيوانات املزرعةوأكد القصير أن االفراج يستهد

املصدر: الصفحه  وانئ املصرية.املهناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك املركزي واتحاد الدواجن لإلفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات االعالف من 

 الرسميه ملجلس الوزراء.

 

 

 

 

 

 



 

  5صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 ةخبار العامليال نظرة على ا

 أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدوالر وترقب بيانات التضخم األمريكية

الواليات املتحدة التي تصدر هذا األسبوع، ويمكن أن تؤثر على تراجعت أسعار الذهب اليوم الثالثاء، متأثرة بارتفاع طفيف للدوالر، مع ترقب املستثمرين بيانات التضخم في 

وكانت أسعار  بتوقيت جرينتش. 06:15دوالر لألونصة بحلول الساعة  1669.73% إلى 0.3قرار الفيدرالي األمريكي بشأن رفع سعر الفائدة، وانخفض الذهب في املعامالت الفورية 

وصعد  دوالر. 1672.70% إلى 0.5وانخفضت العقود اآلجلة للذهب األمريكي  في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدوالر.الذهب قد سجلت أعلى مستوى في ثالثة أسابيع 

ب وسيلة ويعتبر الذه ومن املنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار املستهلكين األمريكي يوم الخميس. %، مما يجعل املعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.0.2مؤشر الدوالر 

 حابياملصدر : للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية املعدن الذي ال يدر عائدا.

 

 مليار دوالر في يوم واحد لوقف تراجع الين 19اليابان تضخ 

 22مليار دوالر( يوم  19تريليون ين ) 2.83الصرف لدعم الين كلفها الت وزارة املالية في اليابان اليوم الثالثاء، إن تدخل الحكومة لضخ كميات من الدوالر األمريكي في سوق 

عاما لدعم الين، من املرجح أن السلطات النقدية اليابانية تدخلت  24، ومنذ أول تدخل للدولة منذ ”كيودو“سبتمبر املاض ي وهو أكبر مبلغ ينفق في يوم واحد، حسبما أفادت 

سبتمبر، كانت أكبر عملية يومية لشراء الين وبيع الدوالر بمبلغ  22ر مبلغ أكبر بكثير تم إنفاقه بالفعل، وقبل تدخل الحكومة في عدة مرات، مما دفع مصادر السوق إلى تقدي

تريليون دوالر في  1.19وكشفت بيانات منفصلة أن احتياطي اليابان من النقد األجنبي، الذي كانت تستخدمه للتدخل في السوق، تراجع إلى  .1998أبريل  10تريليون ين في  2.62

تريليون دوالر في الشهر السابق على  1.24نهاية أكتوبر، وبلغ االحتياطي، الذي يتكون من مجموعة متنوعة من األصول، من بينها األوراق املالية األجنبية والودائع والذهب، 

 حابي.املصدر : ذلك.

 دوالر مليار  60% في أكتوبر إلى 1.3االحتياطي األجنبي لقطر يرتفع 

 إلى نحو 1.3ارتفع إجمالي االحتياطات الدولية والسيولة بالعملة األجنبية لدى مصرف قطر املركزي في شهر أكتوبر املاض ي بنسبة 
ً
 مليار دوالر، 60% على أساس شهري وصوال

 بشهر سبتمبرالذي سبقه إلى % 1.8وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر املركزي نمو االحتياطات الرسمية الشهر املاض ي بنسبة 
ً
مليار دوالر بدعم من زيادة  44قياسا

وتعمل قطر على تعظيم رصيدها من االحتياطات األجنبية لدعم العملة املحلية، وتخفيض نسبة الدين العام  مليار دوالر. 31.8االستثمار في سندات الخزينة األجنبية إلى نحو 

 ألحدث البيانات املتعلقة بالتجارة الخارجية، فإن  ع قيمة الفوائض املالية الناتجة عن زيادة اإليرادات من ارتفاع أسعار الطاقة.إلى الناتج املحلي، باالستفادة من ارتفا
ً
ووفقا

 على التوالي. 22االحتياطي األجنبي لقطر ُيغطي قيمة الواردات السلعية للدولة لنحو 
ً
 املصدر: س ي ان بي س ي العربيه. شهرا
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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 1.3 3.3 6.8 %4.5- 27.05 شراء 2,061 28.32 املالية والصناعية املصرية

 1.1 1.3 3.8 5.3 %22.3 136.70 شراء 25,606 111.76 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.3 4.1 4.0 9.7 %38.2 37.17 شراء 33,932 26.89 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.5 6.8 .غ.م %24.4 5.47 شراء 5,221 4.40 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 9.0 15.2 %33.1 9.32 شراء 6,590 7.00 جهينة للصناعات الغذائية

  االسمنتقطاع 

 1.7 1.9 12.6 59.3 %46.2 7.82 شراء 2,026 5.35 العربية لألسمنت

 1.3 1.3 16.5 12.9 %4.8 30.40 شراء 2,175 29.00 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.8 7.2 7.6 %15.7 17.80 شراء 1,107 15.38 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.5 2.6 %55.4 26.63 شراء 9,312 17.14 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.2 5.3 %60.8 12.03 شراء 4,975 7.48 النساجون الشرقيون 

 67 2.14 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.2 5.1 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.0 2.8 %32.7 0.56 حيادي 469 0.42 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

   ال توجد توزيعات لهذا الشهر 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة

 2022-11-15 2022-11-10 للسهمجنيه  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

 2022-11-17 2022-11-14 جنيه للسهم 0.03 الحديد و الصلب 

 2022-11-23 2022-11-20 جنيه للسهم 1.60 الشرقيه ايسترن 

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 بمقر الشركة مدينة السادات  غير عادية  فيركيم لألسمدة  9-11-2022

 األسكندرية  –بمقر الشركة  عادية غير/ كابو  9-11-2022

 املعادي  –بمقر الشركة  غير عادية  املؤشرات للبرمجيات 9-11-2022

 الحديثه املرئيه و املسموعه و التصويت عن بعدعبر وسائل التقنيه  غير/عاديه دومتي 10-11-2022
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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 32.50 -2.11 38.67- 8,508,512 280,026,176 35.89 22.49 25.97% التجاري الدولي )مصر( البنك

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 14.99 -2.98 26.12- 463,784 7,078,214 21.45 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.63 -2.16 71.66- 5,422,771 20,086,680 7.90 2.77 5.61% 

 EAST 11.60 -0.94 8.21 2,361,797 27,400,858 12.25 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.18 0.00 10.31- 48,611 57,582 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 26.89 -2.29 25.07 853,665 23,120,494 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.30 0.76 10.20- 8,526,459 114,376,304 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 8.30 -2.12 59.09- 654,353 5,444,704 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 111.76 -0.04 14.64 91,738 10,294,156 116.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 26.00 -2.18 32.32 388,443 10,132,637 31.54 20.99 3.11% 

 SWDY 8.30 0.12 57.76- 1,071,119 8,894,337 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 19.84 -0.85 18.31 1,954,059 38,984,292 20.50 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.78 2.16 6.10- 52,924 668,381 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.75 -1.79 5.82- 11,786,329 32,646,512 34.20 2.73 1.70% 

 CIEB 7.20 0.84 14.49- 375,737 2,681,159 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 3.98 -0.75 8.74 2,412,344 9,698,865 4.46 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.43 1.06 74.05- 129,070 1,475,306 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.21 1.45 14.08- 5,600,812 23,859,510 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 17.14 -0.41 14.34 1,131,300 19,479,802 17.70 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 8.09 -1.94 3.72 2,193,570 17,959,476 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.56 -2.46 17.14- 3,305,360 18,575,544 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 12.16 -4.25 44.76 151,781 1,885,773 13.25 5.85 1.12% 

 JUFO 7.00 -0.14 8.50- 65,915 462,751 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.65 -1.85 10.42 521,500 1,384,025 2.96 1.80 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 67.39 -0.43 11.33- 67,127 4,506,228 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 14.97 -1.19 16.23- 681,370 10,351,538 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.39 -1.42 30.21- 3,733,467 5,224,270 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.48 -1.84 13.92- 1,799,757 13,575,761 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.27 -0.78 5.22 14,403,133 18,465,718 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.33 -2.48 15.10- 9,854,211 43,490,916 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.72 -1.49 57.03- 2,622,701 4,570,524 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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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

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

 :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

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

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 بالتوصيات أو اآلراء املح
ً
ددة 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

 

 فريق عمل البحوث بشركة بريميير

 essam.abdelaleem@premiere-securities.com مدير إدارة البحوث عليمعصام عبد ال

 قسم التحليل املالي

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

 قسم التحليل الفني

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 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+)تليفون:    البحوث

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


