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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %3.28 ▲ %1.68 12,341.20 30أي جي اكس 
 

 

 %4.34 ▲ %0.61 2,297.28 70أي جي اكس 

 %3.31 ▲ %2.60 3,450.50 100أي جي اكس 

 %15.22- ▲ %0.01 3,453.40 مؤشر تميز
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 )مليون جنيه(انواع المستثمرين   TASI 11,123.00 -0.26% السعودية

 DFMGI 3,344.00 -0.02% دبي
 

 

 ADI 10,469.00 -0.13% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,594.13 -0.09% 
 

 BSEX 1,863.16 -0.01% البحرين
 

 GENERAL 12,206.00 -0.69% قطر
 

 MASI 10,621.00 0.38% املغرب
 

 TUN20 8,061.00 -0.36% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 33,553.83 -0.1% أمريكا
 

 S&P 500 3,958.79 -0.8% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,183.66 -1.5% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,351.19 -0.3% لندن
 

 

 DAX 14,234.03 -1.0% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,930.57 -0.4% اليابان
 

 %0.4- 1,766.32 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %0.8- 92.13 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 بالجنيه اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.030 24.504 24.429 دوالر أمريكى
 

 0.066 25.531 25.442 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.131 29.187 29.087 جنيه إسترلينى
 

 

 0.083 26.082 25.991 فرنك سويسرى 
 

 0.010 17.586 17.528 ين يابانى 100
 

 0.008 6.520 6.498 ريال سعودى
 

 0.075 79.608 79.337 دينار كويتى
 

 0.008 6.672 6.651 درهم اماراتى
 

 0.013- 3.462 3.449 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  19.10   0.11  ماريديف

  14.16   25.00  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

  12.91   34.99  مطاحن مصر الوسطي

  11.99   9.53  مصر لألسواق الحرة

  11.68   4.40  إم تي أي

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -14.17   140.98  مينا فارم لألدوية

 -13.01   114.99  االسكندرية لالدوية

 -6.06   31.00  فوديكو

 -5.61   1.08  سبأ

 -3.84   3.51  العربية وبولفارا

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  36.14   410,196,000  البنك التجاري الدولي

  4.43   118,362,736  فوري

  22.23   103,826,320  املصرية لالتصاالت

  3.01   84,387,448  مدينة نصر لالسكان

  13.60   77,404,712  هيرمس

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.36   94,137,673  دايس

  0.36   69,413,306  العربية لالستثمارات

  0.36   39,985,909  ليفت سالب مصر

  0.21   34,171,656  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.10   33,379,863  ريماس

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه(

 476,488,034 1.61 1087.73 البنوك

 283,724,480 4.43 1518.73 وتكنولوجيا واعالم اتصاالت 

 260,855,471 1.39 845.75 العقارات

 256,856,115 0.39 1020.68 مالية خدمات

وبات وتبغ أغذية و .25703 مشر  1.63 936,795,85  

 2022 نوفمبر 15  لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 5.36 15000 بيع م.مرتبطه الدوليه لالسمده

 0.503 2123367 بيع االدارهمجلس  الصخور العربيه

 0.587 18000000 بيع م.مرتبطه يونيياك

 0.128 1000000 شراء م.مرتبطه العبوات الطبيه

 3.94 300000 بيع مجلس االداره ام.ام جروب

 3.94 600000 بيع م.مرتبطه ام.ام جروب

 0.412 500000 بيع مجلس االداره العربيه لالصول 

 1.759 110000 شراء االدارهمجلس  املصريه السياحيه

 36.35 10245 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق

 0.16 134526 بيع مجلس االداره النعيم القابضه

 11.09 62900 بيع م.مرتبطه  العبور لالستثمار 

 11.09 1386363 بيع مساهم رئيس ي العبور لالستثمار

 11.09 79900 بيع مجلس اإلداره العبور لالستثمار

 1.421 52000 شراء مجلس االداره سبينالكس

44.9%40.4%39.4%34.8%32.3%

16,951,0088,042,854112,58128,004,4361,604,444

العامة للخزف الصينيمدينة نصر لإلسكان مطاحن ومخابز االسكندريةبلتون املالية القابضةابن سينا فارما

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 لجنة القيد تحدد موعد إدراج سهم املصريين لإلسكان بعد الزيادة النقدية

( EHDRواملدفوع لشركة املصريين لإلسكان والتعمير)، املوافقة على قيد اسهم زيادة راس املال املصدر 2022\11\16قررت لجنة قيد االوراق املالية بجلستها املنعقدة بتاريخ 

 من  0,10مليون جنيه، وتعديل القيمة اإلسمية لسهم الشركة لتصبح  36مليون جنيه، بزيادة قدرها  300مليون جنيه مصري إلى  264من 
ً
جنيه للسهم، وذلك  0,25جنيه بدال

شركة أودن لإلستثمار والتنمية )شركة مندمجة ومقيدة بجدول البورصة( شركة إميرالد للتطوير وإدارة مليون سهم والزيادة ناتجة عن اندماج كال من  360بإصدار عدد 

الستثمار والتسويق العقاري املشروعات )شركة مندمجة ومقيدة بجداول البورصة، شركة إميرالد لإلستثمار العقاري )شركة مندمجة ومقيدة بجداول البورصة( وشركة اودن ل

سكان والتنمية وغير مقيدة بجداول البورصة(، وشركة إيدج للتطوير وإدارة املشروعات )شركة مندمجة وغير مقيدة بجداول البورصة( في شركة  املصريين لال )شركة مندمجة 

 على عدد مليون جني 300مقيدة بالبورصة(، ليصبح راسمال الشركة املصدر و املدفوع بعد التعديل نتيجة االندماج  –والتعمير )شركة دامجة 
ً
مليار سهم قيمة كل  3ه موزعا

أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات  -ثانيا : جنيه والزيادة تمثل " االصدار الرابع عشر " ، بجدول قيد االوراق املالية املصرية "أسهم". 0.10سهم 

 البورصه املصريهملصدر: ا.24/11/2022اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس املوافق 

 شهور  9راية القابضة لالستثمارات تحقق أعلى إيرادات منذ نشأتها في 

مليار جنيه عن  12.4مليار جنيه مقابل  14.101نحو  2022(، عن بلوغ إيرادات النشاط خالل التسعة أشهر األولى من RAYAأعلنت شركة راية القابضة لالستثمارات املالية )

جنيه مقابل  143,658,413، أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 30/06/2022إلى  01/01/2022%، عن نتائج أعمالها خالل الفترة من 14ن العام السابق، بزيادة نفس الفترة م

في ربح مستقل عن الفترة من وفي السياق ذاته حققت الشركة صا .30/06/2021إلى  01/01/2021جنيه خالل الفترة من  126,026,199تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 

جدير بالذكر يتم حساب  جنيه، خالل الفترة املقارنة من العام املالي السابق. 247,422,675جنيه، نظير صافي ربح بلغ 77,488,499، قدر بنحو 30/06/2022إلى  01/01/2022

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

 2023منح الضوء األخضر لبنك القاهرة ملد مهلة إتمام إجراءات طرحه لنهاية مارس 

، ويتعين على البنك قبل نهايتها 2023مارس  31( ملدة تنتهي في BQDCأعلنت الهيئة العامة للرقابة املالية بعد ممانعتها على مد مهلة إتمام إجراءات طرح أسهم بنك القاهرة )

مليار  0.8من ناحية أخرى، أظهرت املؤشرات املالية تخطى صافي ربح البنك  للهيئة بموقف طلب التسجيل للشركات الراغبة في طرح أوراقها املالية بالبورصة املصرية،التقدم 

%، فيما 12وبنسبة نمو بلغت  2021بنهاية الربع األول من عام مليار جنيه  2.5مليار جنيه باملقارنة بـ  2.8، كما ارتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2022جنيه بنهاية مارس 

 املصدر: البورصه املصريهمليار جنيه. 1.4سجلت األرباح قبل الضرائب نحو 
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 % في الربع الثالث من العام7.4معدل البطالة يرتفع إلى 

نقطة مئوية  0.1نقطة مئوية عن الربع السابق، وانخفض معدل البطالة بمعدل  0.2، بزيادة 2022% في الربع الثالث من عام 7.4إلى سجل معدل البطالة ارتفاعا هامشيا 

وظيفة أو الباحثين عن عاما ممن لديهم  64و 15ارتفعت نسبة املشاركة في قوة العمل، والتي تتضمن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاض ي.

% 61.9عاما نسبة  29إلى  15شكل الشباب من سن  % في الفترة ذاتها من العام املاض ي.43.7نقطة مئوية عن الربع السابق. وانخفض الرقم من  0.1%، بارتفاع 42.7عمل، إلى 

ارتفع معدل البطالة  .2021% في الربع األخير من 64.3ن الشباب ذروتها األخيرة البالغة % خالل الربع الثاني من العام. سجلت البطالة بي61.3من إجمالي املتعطلين، بارتفاع من 

%. تسجل البطالة باستمرار معدالت أعلى 5.2نقطة مئوية إلى  0.2%، بينما زادت البطالة بين الرجال بمعدل 19.1نقطة مئوية عن الربع السابق ليسجل  1.6بين النساء بنحو 

 جهاز املركزي للتعبئه و االحصاء.ال املصدر:  الرجال.بين النساء مقارنة ب

 %19.7فيتش تتوقع زيادة قدرة مصادر الطاقة املتجددة في مصر بـ

 .جيجاوات 4.5لتصل إلى  2022% في عام 19.7وكالة فيتش أشارت إلى أنه على املدى القصير من املتوقع زيادة قدرة مصادر الطاقة املتجددة غير الكهرومائية في مصر بنسبة 

وفي  .املصرى أو تدخل في نطاق اهتمامه يأتي ذلك في إطار قيام مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتتبع التقارير الدولية املختلفة والتي تتناول الشأن

جيجاوات، كما سيؤدي هذا إلى زيادة حصة مصادر الطاقة  5.2لتصل إلى %، 14.7من املتوقع أن ترتفع قدرة مصادر الطاقة املتجددة غير الكهرومائية بنسبة  2023عام 

تيراواط ساعة، وبنسبة  6.4لتصل إلى  2022? في عام 10.2ووفًقا للوكالة فمن املتوقع ارتفاع قدرة طاقة الرياح بنسبة  .% من إجمالي مزيج الطاقة8.3%إلى 7.3املتجددة من 

% 27.1تيرواط ساعة، وبنسبة  2.4، لتصل إلى 2022% في عام 27.1كذلك من املتوقع ارتفاع قدرة الطاقة الشمسية بنسبة  .اط ساعةتيراو  7.1لتصل إلى  2023% في عام 12.4

توقع أن تبلغ قدرة هذا وستكون مصادر الطاقة املتجددة غير الكهرومائية األفضل نمًوا في قطاع الطاقة في مصر، حيث من امل .تيراوط ساعة 3.1، لتصل إلى 2023أيًضا في عام 

 12.3إلى  2022جيجاواط في عام  4.5وعلى املدى الطويل، من املتوقع أن ترتفع قدرة الطاقة املتجددة غير الكهرومائية من  .سنوات القادمة 10جيجاوات خالل  10.9القطاع 

  .2022% في عام 8مقارنة بأقل من  2031% في عام 17.4لتصل إلى  ، ما يعني ارتفاع حصة مصادر الطاقة املتجددة من إجمالي مزيج الطاقة2031جيجاواط في عام 

 فيتشاملصدر: 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 التضخم في اململكة املتحدة يقفز ألعلى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود

 %، مما زاد من الضغوط على بنك إنجلترا ملواصلة رفع أسعار الفائدة.11.1عند  عاًما 41ارتفع التضخم في اململكة املتحدة بأكثر من املتوقع ليصل إلى أعلى مستوى في 

%. وقال مكتب االحصاءات الوطنية يوم األربعاء 10.7%، وأوسط توقعات االقتصاديين البالغ ??10.9زيادة مؤشر أسعار املستهلكين جاءت أقوى من توقع البنك املركزي البالغ 

%، مما يمهد الستمرار زيادات أسعار الفائدة. وكان البنك 2يعد التضخم اآلن أعلى بخمس مرات من هدف بنك إنجلترا البالغ  طاقة قادت الصعودان أسعار الغذاء والوقود وال

. يراهن املستثمرون على رفع بنك اراملركزي قد رفع سعر اإلقراض القياس ي ثماني مرات في العام املاض ي ملنع ارتفاع تكاليف الطاقة من خلق حلقة متواصلة بين األجور واألسع

% يلقي بظالله 11.1قال أندرو الدريدج، الشريك في "ديب بريدج كابيتال": "ال يزال معدل التضخم اليوم البالغ  %3.5إنجلترا أسعار الفائدة نصف نقطة أخرى الشهر املقبل إلى 

صعد الجنيه  لنا إلى ذروة التضخم لهذا العام، ولكن مع ذلك فهذه فترة صعبة بالنسبة لألسواق العامة"على املستهلكين والشركات.. وال يزال من غير الواضح ما إذا كنا قد وص

 لسعر الطاقة يحد 13.8قال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن التضخم كان سيبلغ  دوالر بعد صدور البيانات 1.1901% إلى 0.3اإلسترليني بنسبة 
ً
% لو لم تقدم الحكومة ضمانا

ارتفعت أسعار تكلفة  % لألسر األكثر ثراءً 10.5% مقارنة بـ 11.9في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أكتوبر. وبلغ معدل التضخم لألسر ذات الدخل املنخفض  من الزيادة

 نحو شراء الس
ً

 على األسعار، مما يعكس تحوال
ً
 هبوطيا

ً
صعدت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي  يارات املستعملةاألنشطة الترفيهية في أكتوبر. بينما شكلت تكاليف النقل تأثيرا

جزء كبير من % بعد أن سمحت هيئة الطاقة البريطانية بزيادة سقف الفواتير مع ارتفاع أسعار الجملة. في حين أن الحكومة قامت بحماية املستهلكين من 27للمنازل بنسبة 

 املصدر: املال ير على القدرة الشرائية للعديد من املستهلكين والشركات.تأثير قوى السوق، فإن حجم الزيادة كبير بما يكفي للتأث

 مليون برميل في األسبوع املاض ي 5.4مخزونات النفط األمريكية تنخفض 

لالنتاج ملواجهة ارتفاع الطلب وانخفاض ماليين برميل في األسبوع املاض ي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود مع تعزيز املصافي  5تراجعت مخزونات الخام األمريكية بأكثر من 

مليون برميل، مقارنة  435.4نوفمبر إلى  11مليون برميل في األسبوع املنتهي في  5.4املخزونات،.وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية يوم األربعاء إن مخزونات الخام هبطت 

ألف برميل يوميا األسبوع  63وانتعشت عمليات مصافي النفط الخام في األسبوع األخير لترتفع  ميل فقط.ألف بر  440مع توقعات املحللين في استطالع لرويترز بانخفاضها 

مليون  207.9مليون برميل في األسبوع املاض ي إلى  2.2وارتفعت مخزونات البنزين األمريكية  %.92.9نقطة مئوية إلى  0.8املاض ي، مما أدى إلى زيادة معدالت تشغيل املصافي 

مليون برميل،  107.4مليون برميل في األسبوع إلى  1.1وزادت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة،  آالف برميل. 310، مقارنة مع توقعات بارتفاعها برميل

ونزلت مخزونات الخام  مليون برميل يوميا. 1.24لخام انخفض وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الواليات املتحدة من ا ألف برميل. 513مقابل توقعات بتراجعها 

 املصدر: حابي مليون برميل 1.6في مركز التسليم في كاشينج بوالية أوكالهوما بمقدار 
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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

 1.0 1.3 3.5 7.0 %8.1- 27.05 شراء 2,143 29.45 املالية والصناعية املصرية

 1.1 1.3 3.9 5.5 %18.2 136.70 شراء 26,509 115.70 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.4 4.3 4.3 10.3 %29.5 37.17 شراء 36,216 28.70 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.5 7.0 .غ.م %21.1 5.47 شراء 5,363 4.52 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.7 2.8 10.3 8.3 %61.8 10.37 شراء 2,564 6.41 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 15.5 %30.7 9.32 شراء 6,712 7.13 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.6 1.9 12.4 58.4 %48.4 7.82 شراء 1,996 5.27 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 7.3 7.7 %13.5 17.80 شراء 1,129 15.68 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.5 2.7 %54.5 26.63 شراء 9,366 17.24 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.2 5.4 %59.1 12.03 شراء 5,028 7.56 النساجون الشرقيون 

 69 2.22 ايجيترانس -لخدمات النقل املصرية 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.4 5.3 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.1 2.9 %29.1 0.56 حيادي 482 0.44 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 التوزيعتاريخ  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

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

 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 

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

 الجمعيات العمومية

 العنوان الجمعية نوع الشركة اليوم

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

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

 الفيوممقر الشركه باملركز الرئيس ي بشارع  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
آخر 

 سعر

نسبة التغير 

 اليومي %

التغير من أول 

 العام %
 قيمة التداول  كمية التداول 

 52أعلى سعر 

 اسبوع

 52أقل سعر 

 أسبوع

الوزن في 

 املؤشر

 COMI 35.90 0.00 32.25- 6,384,319 226,621,280 36.21 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 16.57 0.55 18.33- 419,715 6,940,664 20.50 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 4.11 -2.61 67.92- 18,187,825 75,857,984 7.74 2.77 5.61% 

 EAST 13.25 -0.82 23.60 795,629 10,512,467 13.59 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.25 4.26 5.46- 257,263 314,821 1.47 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 28.70 -0.80 33.49 935,958 26,694,994 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.25 -1.56 10.53- 3,793,912 50,410,080 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 8.59 -0.58 57.66- 2,064,459 17,589,166 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 115.70 -0.47 18.68 116,804 13,363,889 120.50 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 28.45 1.61 44.78 311,914 8,867,843 31.57 21.01 3.11% 

 SWDY 8.45 -0.59 57.00- 923,185 7,877,769 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 21.54 0.19 28.44 1,589,351 34,173,756 21.96 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 13.00 1.96 4.48- 101,783 1,323,180 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.95 -0.34 1.03 11,732,947 34,984,980 34.20 2.94 1.70% 

 CIEB 7.85 1.82 6.77- 684,610 5,367,244 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.01 -1.47 9.56 1,842,066 7,447,969 4.46 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.75 -0.42 73.33- 198,163 2,350,193 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.75 0.64 3.06- 4,215,811 19,950,602 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 17.24 -1.77 15.01 255,757 4,433,774 18.00 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 8.40 -1.41 7.69 799,807 6,743,242 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.81 -1.02 13.41- 4,451,894 26,129,316 7.40 4.00 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 12.90 -0.77 53.57 181,527 2,362,619 13.51 5.85 1.12% 

 JUFO 7.13 0.00 6.80- 16,624 118,349 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.87 3.24 19.58 4,649,192 13,398,504 2.96 1.80 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 70.50 2.17 7.24- 110,029 7,629,026 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 14.79 -0.67 17.24- 95,705 1,419,363 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.51 -0.27 24.34- 5,351,421 8,046,347 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.56 -0.26 13.00- 2,127,234 16,128,773 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.32 -0.53 9.04 13,327,611 17,631,000 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.32 0.00 15.29- 5,721,884 24,828,818 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.78 2.53 55.51- 14,997,923 26,519,338 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

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

 :لجدول اآلتيا

 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 

املستهدف ال يختلف عن السعر 

 السعر السوق 

السعر املستهدف أقل من السعر 

 في السوق 

االنخفاض "مقابل -نسبة االرتفاع/

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

 شهادة املحللين

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

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 الواردة في هذا التق
ً
رير 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

 

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 

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

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

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

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 

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

 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 

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

 

 مسؤولي االتصال

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

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


