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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %1.57 ▲ %1.30 12,136.37 30أي جي اكس 
 

 

 %3.33 ▼ %0.21- 2,275.02 70أي جي اكس 

 %2.84 ▲ %0.23 3,347.80 100أي جي اكس 

 %14.69- ▼ %1.46- 3,474.66 مؤشر تميز
 

 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(  TASI 11,197.00 -0.44% السعودية

 DFMGI 3,371.00 -0.68% دبي
 

 

 ADI 10,555.00 -0.61% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,643.10 -0.02% 
 

 BSEX 1,865.40 0.00% البحرين
 

 GENERAL 12,586.00 -0.19% قطر
 

 MASI 10,467.00 1.08% املغرب
 

 TUN20 8,137.00 0.14% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 33,536.70 -0.6% أمريكا
 

 S&P 500 3,957.25 -0.9% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,196.22 -1.1% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,385.17 0.9% لندن
 

 

 DAX 14,313.30 0.6% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,990.17 0.1% اليابان
 

 %0.1- 1,769.76 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %0.1- 93.01 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 ت مقابل الجنيه المصريأسعار العمال 
 

 بالجنيه اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.012 24.455 24.379 دوالر أمريكى
 

 0.141- 25.172 25.083 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.120- 28.818 28.718 جنيه إسترلينى
 

 

 0.121- 25.835 25.743 فرنك سويسرى 
 

 0.181- 17.429 17.374 ين يابانى 100
 

 0.003 6.506 6.484 ريال سعودى
 

 0.002- 79.479 79.186 دينار كويتى
 

 0.003 6.658 6.637 درهم اماراتى
 

 0.021 3.461 3.447 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  19.99   122.43  رب الدلتامطاحن وسط وغ

  17.20   106.00  مطاحن مصر العليا

  16.29   1.43  شركة أودن لالستثمارات املالية

  10.65   0.19  القاهرة للزيوت والصابون 

قناة السويس لتوطين 

 التكنولوجيا

 47.00   10.61  

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( ج() سعر االغالق السهم

 -13.66   40.20  القاهرة لالدوية

 -13.00   115.01  االسكندرية لالدوية

بورسعيد للتنمية الزراعية 

 واملقاوالت

 3.03   9.82- 

 -7.46   7.20  ليسيكو مصر

جراند انفستمنت القابضة 

 لالستثمارات املالية

 7.40   7.27- 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق لسهما

  البنك التجاري الدولي
1,664,282,368 

 

 35.90  

  4.22   158,153,440  فوري

  28.93   86,000,000  ابوقير لالسمدة

  13.46   78,719,208  هيرمس

  2.96   58,641,404  مدينة نصر لالسكان

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) تداول كمية ال السهم

  0.35   120,038,163  دايس

  0.19   87,900,702  القاهرة للزيوت والصابون 

  35.90   47,374,889  البنك التجاري الدولي

  4.22   38,615,821  فوري

  0.34   31,074,418  العربية لالستثمارات

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر القطاعاسم 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه(

 1,684,747,67 1.57 1,065.8 البنوك

 234,010,212 2.64 1,461.9 وتكنولوجيا واعالم اتصاالت 

 220,078,974 0.58 838.7 العقارات

 197,653,394 0.02- 1,006.3 مالية خدمات

 179,676,650 0.24 1,026.6 أساسية موارد

 2022 نوفمبر 13  لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 0.386 500000 بيع مجلس االداره العربيه لالصول 

 32.26 18604 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق

 7.98 8087 شراء مجلس االداره جراند القابضه

 35.08 5000 بيع البنك إداره البنك التجاري الدولي

39.8%36.0%30.9%29.4%27.2%

20,073,89916,583,957427,572460,241482,668

العبور لالستثمار العقارى بى انفستمنتس القابضهالقناة للتوكيالت املالحيةبلتون املالية القابضةمدينة نصر لإلسكان

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 فوداكوم تقدم عرًضا لشراء أسهم األقلية من مساهمي فودافون مصر 

فوداكوم( لشراء أسهم األقلية ) علنت الهيئة العامة للرقابة املالية، في بيان للبورصة املصرية، عن إيداع مشروع عرض شراء اختياري مقدم من شركة فوداكوم جروب ليميتد

وقالت إنه بناًء على ذلك فإن  ( االستجابة لعرض الشراء.ETELالراغبين في البيع من مساهمي شركة فودافون مصر، وذلك في ضوء عدم اعتزام شركة املصرية لالتصاالت )

وكانت املصرية  يورو للسهم. 17.92ودافون مصر لالتصاالت وبسعر نقدي يبلغ % من أسهم راس مال شركة ف0.05سهم بنسبة  124.608العرض املقدم على األسهم حتى عدد 

مليار دوالر في "فودافون" مصر وشركات أخرى بلغ مرحلة  2.5لالتصاالت قد نفت، تلقيها أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص الخبر املنشور تحت عنوان " استثمار قطر 

مليار دوالر في  2.5أ حول هذا األمر في حينه، وعلى الجانب األخر، تم باألمس اإلعالن إجراء قطر ملحادثات متقدمة الستثمار متقدمة"، موضحة موافتها بأي مستجدات فد تطر 

ع إتمامها ونشرت بلومبيرج أنه بموجب االتفاقية املحتملة، التي  مصر، عبر شراء حصص مملوكة للدولة في أكبر مشغل لشبكات الهاتف املحمول في البالد وشركات أخرى.
ّ
ُيتوق

اتفقت قطر  % في "فودافون مصر" من شركة املصرية لالتصاالت، بحسب أشخاص على دراية باملوضوع.20بحلول نهاية هذا العام، سيحصل جهاز قطر لالستثمار على حصة 

الل الفترة املقبلة. لكن لم يكشف الجانبان حينها عن املجاالت التي مليارات دوالر خ 5مع الحكومة املصرية في مارس املاض ي على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 

ت الصناديق السعودية واإلماراتية بالفعل مليارات الدوالرات في شرايين االقتصاد املصري، الذي يعاني من  ستضخ بها تلك االستثمارات أو موعد إبرام الصفقات.
ّ
وفيما ضخ

 من حيث عدد شح في العملة الصعبة، تفاقم مع اندالع 
ً
علن عن أي استثمار مباشر في سوق الدولة األكبر عربيا

ُ
الحرب الروسية األوكرانية في مارس املاض ي. فإن قطر لم ت

 البورصه املصريهملصدر: امليارات دوالر في البنك املركزي املصري. 3السكان. غير أنها أودعت في وقٍت سابق من العام مبلغ 

 أشهر 9اجون الشرقيون خالل % تراجًعا في أرباح النس39

والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  30/09/2022إلى  01/01/2022(، عن نتائج أعمالها خالل الفترة من ORWEأعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد )

وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح  .30/09/2021إلى  01/01/2021جنيه خالل الفترة من  858,737,709جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  526,718,603

جنيه، خالل الفترة املقارنة من العام املالي  822,001,662جنيه، نظير صافي ربح بلغ  1,049,447,035، قدر بنحو 30/09/2022إلى  01/01/2022مستقل عن الفترة من 

 .بورصه املصريهاملصدر: الوفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. السابق.جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام 

 أشهر 9ارتفاع طفيف في أرباح املصرية لالتصاالت خالل 

ابل مليارجنيه مق 6.170والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  30/09/2022إلى  01/01/2022(، عن نتائج أعمالها خالل الفترة من ETELأعلنت شركة املصرية لالتصاالت )

وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة من  .30/09/2021إلى  01/01/2021مليار جنيه خالل الفترة من  6.098تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 

جدير بالذكر يتم حساب  ة من العام املالي السابق.مليار جنيه، خالل الفترة املقارن 6.273مليار جنيه، نظير صافي ربح بلغ   3.251، قدر بنحو 30/09/2022إلى  01/01/2022

 املصدر: البورصه املصريهصافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 

 أشهر 9% صعوًدا بأرباح أوراسكوم للتنمية خالل 23

 1,382,840,896والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  30/09/2022إلى  01/01/2022(، عن نتائج أعمالها خالل الفترة من ORHDمصر ) -أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية 

وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح مستقل عن  .30/09/2021إلى  01/01/2021جنيه خالل الفترة من  1,120,953,872جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 

جدير  جنيه، خالل الفترة املقارنة من العام املالي السابق. 778,017,740جنيه، نظير صافي ربح بلغ  1,038,236,383نحو ، قدر ب30/09/2022إلى  01/01/2022الفترة من 

 بورصه املصريه.املصدر: البالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم.
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 يورو قيمة التجارة البينية بين مصر واملانيا خالل العام املاض ي مليار  5,1

اخ االملانية، حيث استعرض اللقاء عقد املهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع ستيفان وينذل، وزير الدولة البرملاني بوزارة االقتصاد واملن

قبلية بين البلدين في مجاالت التجارة والصناعة واالستثمار وعدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك، وقد شارك في اللقاء ابراهيم ملفات ومشروعات التعاون الحالية واملست

الهيئة العامة للتنمية  يسكريم، رئالسجيني، مساعد الوزير للشئون االقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق باهلل، رئيس جهاز التمثيل التجاري، واملهندس محمد عبد ال

زمة الروسية األوكرانية وكذا وقال الوزير إن اللقاء استعرض أهم االجراءات التي اتخذتها الحكومة املصرية ملواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا واال  الصناعية

من تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط االقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية خطة الحكومة للتعامل مع األزمة االقتصادية العاملية الراهنة، والتى تتض

 
ً
وأكد سمير اهتمام الدولة املصرية بعقد اجتماعات اللجنة االقتصادية املصرية االملانية املشتركة ملناقشة   عن إجراءات الحماية االجتماعيةلالعتماد على املنتج املحلي، فضال

ارك واملشروعات الصغيرة عزيز التعاون الثنائي في املجاالت االقتصادية ذات االهتمام املشترك والتى يأتي على رأسها مجاالت الطاقة والتجارة واالستثمار والجمإمكانيات ت

مليار يورو، كما بلغت االستثمارات األملانية في مصر  5.1حو وأوضح الوزير أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام املاض ى ن دريب والتعاون الفني والتكنولوجيواملتوسطة والت

مليار دوالر، الفتا الى حرص الحكومة على جذب املزيد من االستثمارات األملانية للسوق املصري في قطاعات صناعة السيارات والطاقة  2,9نحو  2022حتى نهاية شهر ابريل 

 ر: املالاملصد  وإدارة وتدوير املخلفات والتحول الرقمي.

 مليار دوالر استثمارات األوروبي للتعمير والتنمية في الطاقة النظيفة بمصر  10

نوفمبر الحالى، على التوصل إلى  9ة أكد الدكتور محمد معيط، وزير املالية، أن مصر حريصة من خالل قمة املناخ املنعقدة بشرم الشيخ ويوم التمويل الذي نظمته وزارة املالي

والتعامل األمثل مع التغيرات املناخية، موضًحا أهمية وفاء الدول املتقدمة « املناخ»تسهم فى توفير التمويل امليسر واملستدام للدول الناشئة؛ للتغلب على تحديات مبادرات جادة 

الوزير، خالل لقائه مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك األوروبي  أشاد بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية املتعلقة بتمويل املناخ حيز التنفيذ، ملساندة القارة األفريقية

طاع الطاقة بمصر، حيث تقدر إجمالي للتعمير والتنمية، على هامش مشاركتهما في قمة املناخ بشرم الشيخ، بالدور املهم الذي يقوم به البنك األوروبي للتعمير والتنمية في ق

 في مجال الطاقة النظيفة وأهمها: الهيدروجين األخضر والنقل املستدام، على نحو يساعد في جهود عملية التحول لالقتصاد األخضرمليارات دوالر  10استثمارات البنك بنحو 

لخاص في االستثمار تشجيع القطاع اأكد الجانبان أهمية دور البنوك التجارية في مجال توفير تمويل مناسب للقطاعات الخضراء خاصة في البلدان األفريقية والنامية، وضرورة 

 البورصه :ملصدرا في مجال التحول االقتصادي األخضر والطاقة النظيفة.

 معيط: مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص للتوسع في االستثمارات الخضراء 

عّوِّل كثيًرا على دعم الواليات املتحدة األمريكية لقضية املناخ، وتوفير التمويل الالزم للدول األفريقية للحد من اآلثار السلبية  أكد الدكتور محمد معيط، وزير املالية، أننا
ُ
ن

يادة أسعار السلع األساسية والحرب في أوروبا، أدت إلى ز « كورونا»للتغيرات املناخية، خاصة في ظل ما يعانيه االقتصاد العاملي من موجة تضخمية عاملية حادة، ناتجة عن 

أشار الوزير، فى لقائه مع أليكسيا التورتو مساعد وزيرة  نوفمبر 14والوقود؛ نتيجة الضطراب سالسل اإلمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، حسبما ذكر البيان املرسل بتاريخ 

ة املناخ بشرم الشيخ، إلى متانة وعمق الخزانة األمريكية للتجارة الدولية والتنمية، ودانيال روبنستين القائم بأعمال السفير األمريكي بالقاهرة، على هامش مشاركتهما في قم

ا خالل الفترة املاضيةالعالقات االقتصادية التي تجمع بين البلدين 
ً
أضاف الوزير، إن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص  في مختلف املجاالت، وشهدت تقدًما ملحوظ

ء من الطاقة ألخضر وتوليد الكهربااملحلي واألجنبي، إليمانها بدوره املحوري في عملية التنمية املستدامة حيث تتيح له فرًصا استثمارية كبرى خاصة في مجال الهيدروجين ا

 املال :ملصدرا الجديدة واملتجددة وتحلية املياه والزراعة املستدامة والطاقة والنقل النظيف؛ بما يسهم في التوسع في االقتصاد األخضر.
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 أشهر مع ارتفاع الدوالر  3الذهب يتراجع من أعلى مستوى له منذ 

أشهر في الجلسة السابقة في الوقت الذي ارتفع فيه الدوالر وعائد السندات األميركية بعد أن  3نوفمبر من أعلى مستوى وصلت إليه منذ  14ر الذهب االثنين تراجعت أسعا

 س ي ان بي س ي العربيه. املصدر:حذر أحد كبار مسؤولي الفدرالي من أن املجلس لم يخفف من معركته ضد التضخم، 

 

 في  100و الطلب العاملي على النفط بـ خفض توقعات نم
ً
  2022ألف برميل يوميا

 في كل من  100فضت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم من توقعات نمو الطلب العاملي على النفط بـ 
ً
على حد سواء، وخفضت  2023و 2022ألف برميل يوميا

 توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بذات القدر خال
ً
 في  200، فيما خفضته بـ 2022ل أيضا

ً
 املصدر: س ي ان بي س ي العربيه. ،2023ألف برميل يوميا

افقة حكومية  اإلمارات تمنع أي زيادة في سعر سلع استهالكية أساسية دون مو

ر سلع استهالكية أساسية على مستوى املزود أو تاجر البيع ذكرت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية يوم األحد أن حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة قررت منع أي زيادة في سع

سلع أساسية، هي: زيوت الطهي، والبيض، واأللبان، واألرز، والسكر،  9بالتجزئة دون موافقة الوزارة والجهات الحكومية املختصة على مستوى كل إمارة، ويشمل القرار 

 ن هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع بحسب تطورات األسعار واملمارسات في السوق الوطنية.وذكر التقرير أ والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح.

 املصدر:حابي 
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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 الربحيةمضاعف 

 2022 2021 2022 2021  جنيه  مليون جنيه جنيه 

  الكيماويات قطاع

 1.0 1.3 3.5 7.1 %9.4- 27.05 شراء 2,172 29.85 املالية والصناعية املصرية

 1.1 1.3 4.0 5.6 %17.6 136.70 شراء 26,635 116.25 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.4 4.4 4.3 10.4 %28.5 37.17 شراء 36,506 28.93 ة والكيماويات *أبو قير لالسمد

 1.1 1.5 7.0 .غ.م %21.4 5.47 شراء 5,351 4.51 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.7 2.7 10.1 8.1 %64.6 10.37 شراء 2,520 6.30 عبورالند للصناعات الغذائية

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

 1.9 2.3 9.1 15.5 %30.7 9.32 شراء 6,712 7.13 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.6 1.9 12.4 58.3 %48.7 7.82 شراء 1,992 5.26 العربية لألسمنت

 1.2 1.2 15.3 12.0 %12.6 30.40 شراء 2,025 27.00 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.8 7.3 7.8 %12.9 17.80 شراء 1,135 15.76 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.5 2.7 %51.7 26.63 شراء 9,534 17.55 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.3 5.4 %58.1 12.03 شراء 5,061 7.61 النساجون الشرقيون 

 68 2.19 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
حت ت

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.3 5.2 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.1 2.9 %30.6 0.56 حيادي 477 0.43 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 همجنيه للس 0.03 الحديد و الصلب 

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

 2022-11-24 2022-11-21 جنيه للسهم 4.499 مصر لاللومنيوم

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 البحري و البري  بمقر الشركه القابضه للنقل غير/عاديه العربيه املتحده للشحن 17-11-2022

 مقر الشركه أول شارع نادي الصيد الدقي  عاديه العربيه لالراض ي 19-11-2022

 مقر الشركه باملركز الرئيس ي بشارع الفيوم غير/عاديه العامه لالراض ي و التعمير 19-11-2022
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 (EGX 30 index) 30الشركات املكونة ملؤشر إي جي إكس 

 الكود اسم الشركة
ر آخ

 سعر

نسبة التغير 

 اليومي %

التغير من أول 

 العام %
 قيمة التداول  كمية التداول 

 52أعلى سعر 

 اسبوع

 52أقل سعر 

 أسبوع

الوزن في 

 املؤشر

 COMI 35.90 2.34 32.25- 47,374,889 1,664,282,368 36.21 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 رقميةاملالية وال
EFIH 16.60 1.84 18.19- 2,013,901 32,887,506 20.80 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 4.22 6.57 67.06- 38,615,821 158,153,440 7.84 2.77 5.61% 

 EAST 13.36 3.57 24.63 3,243,126 42,802,760 13.59 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.20 0.93 9.33- 101,306 120,807 1.49 1.15 5.39% ضة املصرية الكويتيةالقاب

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 28.93 0.56 34.56 2,955,207 86,000,000 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.46 -1.46 9.12- 5,847,906 78,719,208 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 8.64 0.35 57.42- 3,225,060 28,076,918 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 116.25 -0.40 19.24 123,141 14,504,583 120.50 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 28.00 -0.99 42.49 355,664 10,044,266 31.57 21.01 3.11% 

 SWDY 8.50 0.35 56.74- 1,043,623 8,816,818 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 21.50 1.42 28.21 1,799,369 38,945,008 21.96 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.71 -3.71 6.61- 48,048 624,548 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.96 0.34 1.37 20,073,899 58,641,404 34.20 2.87 1.70% 

 CIEB 7.71 0.65 8.43- 541,002 4,211,087 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.07 0.00 11.20 1,387,385 5,627,355 4.46 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.80 1.46 73.21- 126,805 1,493,360 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.75 2.59 3.06- 6,617,646 30,980,902 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 17.55 0.17 17.08 627,700 10,976,261 18.00 10.68 1.27% حديد عز

 -كيماويات سيدى كرير للبترو 

 سيدبك
SKPC 8.52 -0.35 9.23 3,792,098 32,277,616 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.87 -0.17 12.52- 5,636,868 32,903,086 7.40 4.00 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 13.00 -0.91 54.76 200,429 2,610,626 13.51 5.85 1.12% 

 JUFO 7.13 0.00 6.80- 30,379 215,993 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.80 3.70 16.67 2,517,475 6,850,818 2.96 1.80 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 69.00 0.03 9.21- 292,525 20,209,288 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 14.89 -0.13 16.68- 129,545 1,936,015 20.00 11.66 0.96% ليبنك قطر الوطني االه

 PHDC 1.51 3.56 24.13- 19,606,264 29,281,974 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.61 -4.87 12.43- 4,652,707 35,850,100 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.32 -0.60 9.62 16,094,754 21,172,240 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.32 -2.70 15.29- 8,489,239 36,915,596 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.74 0.58 56.61- 3,076,863 5,315,853 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

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

 :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 

 سعر في السوق ال

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

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

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 املحددة ا
ً
لواردة 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 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

 

ية ا التقرير إلى املعلومات املتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع، كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق املاليستند هذ

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

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

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

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

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

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

 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


