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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %1.40- ▲ %4.56 11,781.58 30أي جي اكس 
  

 %0.38 ▼ %0.95- 2,210.21 70أي جي اكس 

 %0.70- ▼ %0.28- 3,232.57 100أي جي اكس 

 %16.36- ▼ %1.37- 3,406.87 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 11,407.00 -0.69% السعودية 

 DFMGI 3,371.00 -0.41% دبي
 

 

 ADI 10,589.00 -0.27% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,544.57 -0.36% 

 
 BSEX 1,865.01 0.01% البحرين

 
 GENERAL 12,664.00 0.24% قطر

 
 MASI 10,656.00 -0.28% املغرب 

 
 TUN20 8,186.00 -0.42% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 32,513.94 -2.0% أمريكا

 
 S&P 500 3,748.57 -2.1% أمريكا

 
 

 NASDAQ 10,353.17 -2.5% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,296.25 -0.1% لندن 
 

 

 DAX 13,666.32 -0.2% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,446.10 -1.0% اليابان 
 

 %0.2 1,709.97 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %0.3- 92.39 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 بالجنيه  اليومي ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.020 24.415 24.335 دوالر أمريكى 

 
 0.134 24.523 24.435 يورو 

 
 االسهمتغيرات 

 0.034 27.965 27.871 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.271 24.858 24.769 فرنك سويسرى 
 

 0.093 16.756 16.699 ين يابانى  100
 

 0.004 6.494 6.471 ريال سعودى 
 

 0.102 78.984 78.699 دينار كويتى 
 

 0.005 6.648 6.625 درهم اماراتى 
 

 0.003 3.367 3.354 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  15.60   13.41  ايسترن كومباني 

  11.42   36.21  البنك التجاري الدولي 

  10.77   16.15  دلتا للطباعة والتغليف 

قناة السويس لتوطين 

 التكنولوجيا 

 47.00   10.61  

  7.62   116.00  مطاحن شرق الدلتا 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -17.52   38.51  بيراميزا 

 -11.01   7.60  ليسيكو مصر 

بورسعيد للتنمية الزراعية 

 واملقاوالت 

 3.36   9.92- 

 -7.89   1.05  سبأ

 -4.98   1.34  مرس ى مرس ى علم 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  36.21   327,037,440  البنك التجاري الدولي 

  2.86   80,943,720  مدينة نصر لالسكان 

  3.42   74,290,576  بلتون املالية القابضة 

  20.61   63,436,660  لالتصاالت املصرية 

  13.50   63,247,788  هيرمس 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.34   30,149,906  دايس 

  2.86   28,504,144  مدينة نصر لالسكان 

  3.42   20,760,466  بلتون املالية القابضة 

  0.21   15,755,825  لالستثمار القابضة اوراسكوم 

  0.36   14,536,207  املصريين لالسكان 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه( 

 263,202,090 1.17 1,014.3 البنوك 

 190,463,827 0.58- 976.6 مالية  خدمات

 163,395,154 0.54- 798.7 العقارات

 114,549,831 0.25- 979.4 أساسية  موارد

 88,559,984 0.19 1,329.1 وتكنولوجيا واعالم  اتصاالت

 2022 نوفمبر 8  لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 9.2 10000 بيع مجلس االداره  لالستثمار العقاري يوتوبيا 

 0.705 1500 شراء مجلس االداره  ثقه لالعمال و التنميه

 0.375 500000 بيع مجلس االداره  العربيه لالصول 

 28.35 3796 بيع م.مرتبطه مصر للفنادق 

 7.98 21000 شراء مجلس االداره  جراند القابضه 

 2.75 4100000 شراء م.مرتبطه مدبنه نصر لالسكان 

 52.97 205 شراء مجلس االداره  العربيه لالدويه 

 1.414 550000 شراء مجلس االداره  سبينالكس 

37.2%33.4%30.9%29.1%28.6%

148,77920,760,4669,38828,504,144257,174

النصر لألعمال املدنيةمدينة نصر لإلسكان بنك تنمية الصادراتبلتون املالية القابضةالعبور لالستثمار العقارى 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 للسحابة الهجينة IBMإي فاينانس تتوسع في الحوسبة السحابية باستخدام استراتيجية 

العاملية، وذلك    IBM(، عن تعاونها مع شركة  EFIHأعلنت شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل املنشآت املالية التابعة ملجموعة اي فاينانس لالستثمارات املالية والرقمية )

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه من خالل هذا التعاون تقدم “إي    IBMابية املقدمة من املجموعة، اعتماًدا على تكنولوجيا السحابة الهجينة من  للتوسع في الخدمات السح

العمال   IBM Power Serversفاينانس”، خدمات   لكافة  تتيح  العربية والتي  بالشركة داخل جمهورية مصر   IBM Powerء استخدام  على نظم الحوسبة السحابية الخاصة 

Servers    لتشغيل املنظومات العمالقة بنظامInfrastructure-as-a-Service (IaaS)    أضافت أنها ستتيح خدماتIBM Power Servers    باستخدام أحدث منتجاتIBM    وهو

% عن اإلصدارات 52بنسبة    لحفاظ على البيئة باستهالك أقل للطاقةوالذي يتيح القدرة على استضافة املنظومات العمالقة بأفضل مستوى أداء للخدمة مع ا  Power 10نظام  

ومنها منظومات الدفع اإللكتروني وإدارة نقاط البيع   IBM Power 10ولفتت أنه تم حالًيا تشغيل العديد من املنظومات العمالقة ملجموعة “إي فاينانس” على نظام    السابقة

 البورصه املصريه ملصدر: ا.والعديد من املنظومات األخرى.  khalesومنظومة الدفع اإللكتروني لشركة  e-cardالحكومية للشركة وأيًضا منظومة إدارة الكروت لشركة 

 سايبس تتراجع عن عرض االستحواذ على أسهم باكين 

 بصفقة االستحواذ على أسهمها   (، عن تراجع الشركة العاملية ملواد البناء والكيماويات )سايبس ( عن االستمرارPACHباكين )  -البويات والصناعات الكيماوية  أعلنت شركة  

جنيه،   18.5و  17.5عر مبدئى تراوح حينها بين  .تجدر اإلشارة إلى أن شركة باكين كانت قد تلقت سابًقا عرض ى شراء لالستحواذ على كامل أسهمها من جانب سايبس العاملية بس

جنيه عن السابقين للسهم، أى   12.5إلى    10.25وأوضحت املصادر أن العرض الحالى يزيد بواقع    جنيه.  18.75و  16.5وآخر من سايباد لالستثمار الصناعى بقيمة تتراوح بين  

 من »صناعى« وأشارت إلى أن باكين اقتربت من ح  .76و%  55بنسبة ارتفاع تدور بين  
ً
سم مصير أرض القبة عبر استصدار املوافقات النهائية لتحويل غرضها إلى سكنى بدال

. املصدر:  روض الجديدة حالًيا.وأضافت املصادر أن شركة األهلى فاروس مفوضة للتناقش مع مقدمى العروض حول التسعير املناسب للشركة بشكل عام، وتلقى أى من الع

 البورصه. 

 لإلنشاءات توقع مذكرة تفاهم لتطوير محطة جديدة النتاج الكهرباء بطاقة الرياحأوراسكوم 

مع الشركة املصرية لنقل الكهرباء   mou، وقد وقع مذكرة تفاهم TOYOTA TSUSHOوشركة  ENGIE(، عن تحالفها مع شركة ORASأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ) 

تنفيذ أعمال بناء في محطة جيجاوات في مصر، وأوضحت الشركة انها تمتلك حصة في املشروع، وستقوم ب   3شغيل محطة رياح  وهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة، لبناء وت

  في مصر   BOOميجاوت على أساس    762.5يبني مشروع محطة الرياح الجديد على النجاح السابق الذي حققه التحالف في تطوير محطات الرياح بسعة إجمالية تبلغ    الرياح

ميجاوات، قبل شهرين من املوعد املحدد   262.5مل التحالف محطة رياح رأس غارب، وهو أول مشروع مستقل النتاج الطاقة املتجددة في مصر من نوعه وحجمه بطاقة  وأك

 املصدر: البورصه  .2022أكتوبر  31ميجاوات في مصر في   500، وبدأ العمل في محطة رياح أخرى بقدرة 2019في أكتوبر 
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 تريليون جنيه استثمارات مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص  1.1اإلسكان: 

هيئة إن وزارة اإلسكان تستضيف مشروع مدينة باديا، الذى يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة، ممثلة فى    قال عاصم الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية

( للتعمير  هيلز  بالم  وشركة  الجديدة،  العمرانية  لتغيير PHDCاملجتمعات  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  الدول  مؤتمر  انعقاد  هامش  على  قام 
ُ
امل جناحها  فى   ،)

 للقطاع العقاري املصري،  27"، في دورته الـCOP 27املناخ"
ً
، وتماشًيا 2030باعتبارها مدينة سكنية مستدامة، وفًقا لرؤية مصر    واملنعقد في مدينة شرم الشيخ، وذلك تمثيال

ألف فدان بمدن الجيل    13مطوًرا( على مساحة    67وأشار الجزارإلى أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص )  األمم املتحدة للتنمية املستدامةمع أهداف  

وأضاف الوزير، أنه يتم إنشاء مدينة    ألف فرصة عمل 200املشروعات نحو  مليار جنيه، وتوفر تلك  311يه، حصة الدولة منها تريليون جن 1.1الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 

ة % من مساحته للوحدات التجاري12ألف وحدة سكنية، ويخصص نسبة    50مليار جنيه، ويوفر املشروع    100آالف فدان، بإجمالي استثمارات تتجاوز    3"باديا" على مساحة  

ثة، لبناء بنية تحتية تدعم مفهوم  والخدمات املتكاملة، لخدمة سكان املشروع ومنطقة غرب القاهرة، ويتم تطوير املدينة من خالل االعتماد على األساليب التكنولوجية الحدي

ا، بما يحقق أهد
ً
 مجلس الوزراءاملصدر:  اف الدولة في تنمية املدن السكنية الجديدة.التنمية املستدامة، من حيث توفير استهالك املوارد بطريقة آمنة، وجعل البيئة أقل تلوث

 مليار دوالر للنقل واألمن الغذائي والبيئة والكهرباء   2.24توقيع تمويالت خضراء بـ

التعاون الدولي، عن توقيع تمويالت تنموية ُميسرة بقيمة  في ضوء جهود التعاون ُمتعدد األطراف لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعزيز التحول إلى االقتصاد األخضر، أعلنت وزارة  

التنمية في قطاعات النقل  مليار دوالر، لتنفيذ عدد من املشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية املستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء    2.24

، وتأتي التوقيعات التي تم اإلعالن اليوم، وشهدها الدكتورة  COP27 ي، والبيئة، وذلك في الجناح املصري بمؤتمر املناخواإلسكان والكهرباء والطاقة املتجددة واألمن الغذائ

لجهود املشتركة  ألطراف والثنائيين، وامصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، في إطار العالقات املتميزة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية ُمتعددي ا

رد املائية والكهرباء والطاقة، واألمن  على صعيد دعم خطط الدولة التنموية، واستمرار للترابط الوثيقة بين جهود املناخ والتنمية، وتنوعت التوقيعات بين مجاالت النقل واملوا

فاقيات، األولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني ملترو أنفاق القاهرة  ات  4وبلغت االتفاقيات التي وقعتها الحكومة في قطاع النقل والبنية التحتية    الغذائي

  مليون دوالر من بينهم مليوني دوالر منحة من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، واالتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك  279الكبرى بتمويل تنموي قيمته  

إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموي بقيمة    مليون دوالر من الوكالة الفرنسية للتنمية  278ندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي بقيمة  حديد أبوقير باإلسك

تأهيل    177 لتنفيذ مشروع  بقيم  23مليون دوالر،  إلى تمويل  باإلضافة  الكبرى، من أسبانيا،  القاهرة  أنفاق  ملترو  األول  مليون دوالر ملشروع تطوير خط   400ة  قطار للخط 

 املوقع الرسمي لوزارة التعاون الدولي املصدر: لوجيستيات التجارة بين القاهرة واإلسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

 هيئة السلع التموينية تلغي مناقصة القمح بسبب ارتفاع األسعار  

يناير  15- 1سمبر أو دي 30-15التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم االثنين إنها ألغت ممارسة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من قالت الهيئة العامة للسلع 

عاملون إن هيئة السلع التموينية وقال مت.وأضافت أن األسعار املعروضة على أساس تسليم ظهر السفينة أو على أساس التكلفة والشحن كانت أعلى من األسعار املتوقعة,2023

 رويترز املصدر: .دوالرا على أساس التكلفة والشحن خالل املفاوضات، لكن التجار رفضوا الطلب 360طلبت من املوردين خفض عروضهم إلى 

. 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع صعود الدوالر وعائدات السندات األميركية 

نوفمبر من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، ومع ذلك ظلت األسعار في نطاق ضيق نسبًيا، إذ يواصل املستثمرون الحذر   9تراجع الذهب األربعاء اليوم 

بيانات التضخم األم انتظار  افي  الفورية    ملقرر صدورها هذا األسبوعيركية  في املعامالت  إلى  0.2وانخفض الذهب  بتوقيت    06:44دوالر لألونصة بحلول الساعة    %1709.60 

دوالر املهم، مستفيدة من  1700% أمس الثالثاء لتتجاوز مستوى 2وقفزت أسعار الذهب أكثر من  دوالر 1712.30% إلى 0.2األميركي غرينتش. وتراجعت العقود اآلجلة للذهب 

%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج كما ارتفعت عائدات السندات 0.1ارتفع مؤشر الدوالر    سندات إلى جانب عمليات شراء فنيةر وعائدات التراجع الدوال 

   ت اآلسيويةاألميركية في التعامال 
ً
الخميس. ومن املرجح أن تقدم البيانات مؤشرات   ويستمر تركيز املستثمرين على تقرير مؤشر أسعار املستهلكين األميركيين املقرر إصداره غدا

دوالر، وارتفع البالتين    21.29% إلى  0.2وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، تراجعت الفضة في املعامالت الفورية    فائدة من جانب الفدرالي األميركي عن احتماالت رفع سعر ال

 املصدر: العربيه  دوالر. 1903.59ى % إل0.9دوالر، بينما تراجع البالديوم  1002.76% إلى 0.5

  

 أسعار النفط تميل للتراجع بفعل زيادة املخزونات األميركية ومخاوف ضعف الطلب  

ود جراء ن تراجع الطلب على الوقتراجعت أسعار النفط، اليوم األربعاء، بشكل طفيف بعد أن أظهرت بيانات، ارتفاع مخزونات الخام األميركية أكثر من املتوقع وسط مخاوف م

بـ"كوفيد دوالر للبرميل    95.40وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت بشكل طفيف لتتداول عند مستوى    ين، أكبر مستورد للخام في العالم" في الص19-زيادة حاالت اإلصابة 

وارتفعت مخزونات النفط    دوالر للبرميل  88.85%، إلى  0.06  أو  سنتات،  6بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي    7:00بحلول الساعة  

ن استطلعت  مليون برميل لألسبوع املنتهي في الرابع من نوفمبر، وفقا ملصادر السوق نقال عن أرقام معهد البترول األميركي، في حين قدر سبعة محللي  5.6الخام األميركية بنحو  

" في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، حيث أصبح مركز  19-وزادت حاالت اإلصابة بـ"كوفيد  مليون برميل في املتوسط   1.4بنحو  ع  "رويترز" آراءهم، أن مخزونات الخام سترتف

وتقليص  من ناحية أخرى، ال تزال مخاوف اإلمدادات قائمة مع اقتراب فرض حظر لالتحاد األوروبي على الخام الروس ي    حدث مركز بؤرة "كوفيد" في البالدالتصنيع العاملي أ

 . املصدر:العربيه.املصدرة للبترول )أوبك( وحلفائهامنظمة البلدان 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم  اسم الشركة
رأس املال  

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

ية احتمال

 ( لهبوط االصعود/)

 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 %2.8- 27.05 شراء 2,026 27.84 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 %35.7 37.17 شراء 34,563 27.39 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.1 1.4 6.7 .غ.م %27.0 5.47 شراء 5,114 4.31 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.6 2.6 9.6 7.7 %72.5 10.37 شراء 2,404 6.01 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.5 1.5 11.8 8.7 %45.4 7.05 شراء 1,371 4.85 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 1.9 2.3 9.0 15.3 %32.4 9.32 شراء 6,627 7.04 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.6 1.9 12.3 57.6 %50.4 7.82 شراء 1,969 5.20 العربية لألسمنت 

 1.2 1.2 15.3 12.0 %12.6 30.40 شراء 2,026 27.01 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.8 7.2 7.6 %15.7 17.80 شراء 1,108 15.39 لالسمنت قنا مصر 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.4 2.6 %59.0 26.63 شراء 9,100 16.75 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.3 5.4 %58.3 12.03 شراء 5,055 7.60 النساجون الشرقيون 

 66 2.11 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.2 5.0 تحت املراجعة 

 0.6 0.9 2.0 2.7 %37.0 0.56 حيادي  455 0.41 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 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

 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

 عبر وسائل التقنيه الحديثه املرئيه و املسموعه و التصويت عن بعد  غير/عاديه  دومتي  10-11-2022

 ميدان اثر النبي دار السالم  2بمقر الشركه  غير/عاديه  وادي كوم امبو  12-11-2022

 بمقر النادي السوري شارع صفيه زغلول  غير/عاديه  االسكندريه للخدمات الطبيه  13-11-2022

 مدينه عباد الرحمن  46بفرع الشركه الكائن في عماره  عاديه  ثقه الداره االعمال و التنميه  13-11-2022
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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 36.21 11.42 31.67- 9,710,343 327,037,440 36.21 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر( 

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية 
EFIH 15.00 0.07 26.07- 188,510 2,822,038 21.45 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.61 -0.55 71.82- 5,271,370 19,105,414 7.85 2.77 5.61% 

 EAST 13.41 15.60 25.09 3,144,194 38,711,068 13.41 9.53 5.51% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.18 -0.34 10.54- 121,101 141,349 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية 
ABUK 27.39 1.86 27.40 975,042 26,154,752 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 13.50 1.50 8.85- 4,774,895 63,247,788 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة 
TMGH 8.20 -1.20 59.59- 780,989 6,323,518 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 112.00 0.21 14.88 239,814 26,866,916 116.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 26.19 1.00 33.28 440,809 11,463,086 31.54 20.99 3.11% 

 SWDY 8.29 1.10 57.81- 1,515,779 12,582,131 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك 

 ETEL 20.61 3.88 22.90 3,060,685 63,436,660 21.25 12.77 2.75% لالتصاالتاملصرية 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.85 2.39 5.58- 85,673 1,096,076 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير 
MNHD 2.86 4.00 2.05- 28,504,144 80,943,720 34.20 2.73 1.70% 

 CIEB 7.13 0.56 15.32- 46,566 332,904 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 3.94 -1.01 7.65 2,000,987 7,868,371 4.46 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.38 -0.44 74.17- 34,090 388,360 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.40 4.51 10.20- 1,838,938 7,886,163 5.65 3.81 1.34% مستشفي كليوباترا شركة 

 ESRS 16.75 -2.28 11.74 506,619 8,534,151 17.70 10.68 1.27% حديد عز 

سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك  -
SKPC 8.21 1.48 5.26 1,226,140 9,999,514 9.52 6.33 1.25% 

لالسكان  مصر الجديدة  

 والتعمير 
HELI 5.55 -0.18 17.29- 3,215,592 17,852,484 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع 
ALCN 12.51 3.13 48.93 613,861 7,677,918 13.25 5.85 1.12% 

 JUFO 7.04 0.43 7.97- 16,406 115,161 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية 

 RMDA 2.62 -1.13 9.17 940,339 2,473,549 2.96 1.80 0.96% راميدا 

اوراسكوم كونستراكشون بي  

 ال س ي 
ORAS 67.25 -0.21 11.51- 74,743 5,015,033 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 14.50 -3.14 18.86- 217,837 3,203,379 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي 

 PHDC 1.39 0.14 30.11- 3,857,438 5,365,336 2.00 1.07 0.90% للتعمير بالم هيلز 

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.60 1.60 12.54- 1,342,559 10,135,737 9.27 6.30 0.89% 

  -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية 
CCAP 1.27 -0.24 4.98 7,888,307 10,038,954 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.25 -1.85 16.67- 12,847,438 54,073,524 6.06 2.26 0.80% بى اوتو جى 

 ISPH 1.70 -1.28 57.58- 1,925,504 3,274,953 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر 



 
 

  9صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 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

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

 : الجدول اآلتي

 بيع حيادي شراء  التوصية

 التعريف 
توصية بشراء السهم عند السعر  

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف  

 املستثمر على ما هو عليه 

السعر  توصية ببيع السهم عند 

 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%≤+

 املحللينشهادة 

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

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

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 ذويهم لهم اي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األوراق املالي 
ً
 ة 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 محلل استثماري  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. 

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

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

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

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

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+)ن: تليفو    البحوث

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


