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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %8.87 ▲ %1.80 13,009.48 30أي جي اكس 
  

 %15.86 ▲ %1.37 2,550.95 70أي جي اكس 

 %13.52 ▲ %1.60 3,695.42 100أي جي اكس 

 %14.00- ▲ %0.28 3,503.13 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,796.00 -1.30% السعودية 

 DFMGI 3,309.00 0.10% دبي
 

 

 ADI 10,499.00 -0.28% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,565.06 -0.39% 

 
 BSEX 1,865.71 0.00% البحرين

 
 GENERAL 11,736.00 -1.11% قطر

 
 MASI 10,835.00 0.27% املغرب 

 
 TUN20 8,076.00 -0.05% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 34,347.03 0.5% أمريكا

 
 S&P 500 4,026.12 0.0% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,226.36 -0.5% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,486.67 0.3% لندن 
 

 

 DAX 14,541.38 0.0% أمانيا
 

 Nikkei 225 28,162.83 -0.4% اليابان 
 

 %0.2- 1,753.02 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %3.1- 81.07 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 بالجنيه  اليومي ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.000 24.578 24.503 دوالر أمريكى 

 
 0.014- 25.559 25.470 يورو 

 
 االسهمتغيرات 

 0.053- 29.732 29.631 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.046- 26.001 25.909 فرنك سويسرى 
 

 0.107- 17.670 17.611 ين يابانى  100
 

 0.001 6.541 6.520 ريال سعودى 
 

 0.009- 79.969 79.696 دينار كويتى 
 

 0.000 6.692 6.670 درهم اماراتى 
 

 0.007- 3.431 3.419 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  19.99   108.52  مطاحن مصر العليا 

  19.98   29.85  جالكسو سميثكالين

  12.36   1.16  كابو

  12.14   0.73  اليكو

  11.35   6.18  كيما

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -6.89   32.95  العاملية لالستثمار والتنمية

 -5.61   20.71  القناة للتوكيالت املالحية 

الغربية االسالمية للتنمية 

 العمرانية 

 15.71   5.13- 

 -4.59   3.12  العربية لحليج األقطان 

 -4.48   9.81  ليسيكو مصر 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  38.60   194,885,920  البنك التجاري الدولي 

  14.27   111,844,384  هيرمس 

  6.18   96,688,416  كيما

  1.42   85,522,888  القلعة 

  4.70   75,626,960  أموك 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.35   79,164,792  املصريين لالسكان 

  0.22   72,453,638  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.47   69,215,176  العربية ادارة االصول 

  1.42   60,222,309  القلعة 

  0.38   48,910,727  دايس 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه( 

 324,665,740 1.22 1,040.8 خدمات مالية 

 299,769,922 0.86 883.1 العقارات

 296,839,258 2.56 1,108.5 أساسية  موارد

 228,386,388 1.04 1,145.7 البنوك 

 111,016,424 1.08 1,600.8 وتكنولوجيا واعالم  اتصاالت

 2022 نوفمبر  24  لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 0.453 10600 بيع مجلس االداره  الصخور للصناعات  

 0.427 500000 بيع مجلس االداره  العربيه لالصول 

 0.137 1876802 بيع مجلس االداره  املصريه لنظم التعليم 

 0.158 6884907 بيع م.مرتبطه النعيم القابضه 

 0.158 193654 بيع مجلس االداره  النعيم القابضه 

 16.06 20000 شراء مجلس االداره  االهلي للتنميه 

 37.85 18138 بيع اداره البنك البنك التجاري الدولي 

 41.49 16316 بيع مجلس االداره  كفر الزيات 

 1.875 776000 شراء مجلس االداره  بايونيرز  

48.3%
39.8%33.6%32.4%30.9%

9,682,98815,552,8721,204,49916,293,9401,951,521

مجموعة طلعت مصطفى االسكندريه للزيوتاملصريه للسياحهكيما بلتون القابضه

القابضة

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 إي فاينانس تخطط إلطالق منصة متكاملة للحوسبة السحابية لتشغيل املنشآت املالية 

(، أن الشركة تواصل العمل على جميع املستويات EFIHأكد املهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة اي فاينانس لالستثمارات املالية والرقمية )

ا في عدد من املشروعات 2030عة فى دعم التحول الرقمي والتنمية االقتصادية املستدامة ضمن رؤية مصر  بما يحقق مستهدفات املجمو  ا وخارجيًّ ، التي تشمل التوسع محليًّ

وأوضح سرحان،   الوطن العربية و القائمة والجديدة، بما يعظم من عوائد املجموعة ويحقق املصالح املشتركة لجميع األطراف ويزيد التواجد املصري في خدمة الدول اإلفريقي

 Cairoض »كايرو آي س ي تي “  أن الشركة ستطلق منصة متكاملة للحوسبة السحابية في مصر لتشغيل املنشآت املالية، وسيتم التعاقد عليها خالل املشاركة في فعاليات معر 

ICT 2022الشركات الدولية    ، بالتعاون مع بعض الشركات في مجال التحّول الرقمي على مستوى العالم، منهاVMware, Cisco, IBM, Dell, Pure storage, Huawei, Redhat, 

F5, Citrix, Paloalto, Fortinet, Commvault   في السوق التي سيتم إطالقها ألول مرة  املتكاملة،  املنتجات والخدمات  باقة من  وأوضح سرحان، أن املنصة ستوفر لعمالئها 

أفضل التقنيات للعمالء تساهم في التوسع بأنشطتهم خالل وقت قصير من خالل تنفيذ عدد كبير من املعامالت، ما يحقق أكبر قدر من    املصرية، والتي ستوفر مجموعة من

للمستفيدين من أنشطتهم الكفاءة  يتم اإلعالن عنها  للعمالء حّرية تجربة األفكار الجديدة واختبارها قبل أن  إل وأضاف أن املنصة ستتيح  ى أن إي فاينانس وأشار سرحان، 

رفي والقطاع الخاص، مؤكًدا على تستهدف من خالل منصتها املرتقبة تسريع عملية تنفيذ مبادرات التحّول الرقمي املختلفة باملؤسسات الحكومية والقطاع املصرفي وغير املص

 املصريه.   هاملصدر: البورص. ة أخرى سعي الشركة لتحقيق أفضل معدالت النمو التي تسعى الدولة لتحقيقها لألعوام التالية من ناحي

 بـ 
ا

 مليون جنيه لـ تطوير مصر    400التجاري الدولي يدبر تمويال

( لتسريع األعمال اإلنشائية ملشروعها التابع "فوكا باي"، وفق  COMIمصر ) -مليون جنيه مع البنك التجاري الدولي 400وقعت شركة تطوير مصر اتفاق تسهيل ائتماني قيمته 

ف الشركة االنتهاء  يأتي التمويل الجديد مدعوًما بأوراق قبض تمثل أقساطا مستقبلية خاصة بوحدات جرى تسليمها في املشروع الواقع بالساحل الشمالي، وتستهد للشركةبيان  

 . املصريه هاملصدر: البورص .2024من املرحلة الثالثة للمشروع العام املقبل، واملرحلة الرابعة عام 

 حق في كوبون مطاحن مصر العليا  موعد نهاية ال

، وفًقا لبيان البورصة 30/11/2022جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباًرا من    11.000( بواقع  27(، أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم )UEFMأعلنت شركة مطاحن مصر العليا)

 املصدر: البورصه املصريه. .27/11/2022جلسة يوم األحد وأضافت أنه سوف ينتقل الحق في التوزيع ملشتري السهم حتى نهاية  املصرية.
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

   2022مليون طن في  8املال: ارتفاع صادرات مصر من الغاز إلى 

للتعاون والترابط والعمل بروح الفريق الواحد على برنامج متكامل  أكد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية أن ماحققه قطاع البترول من نجاحات جاء نتيجة  

وإيم والحكومة  السيس ي  الرئيس عبدالفتاح  كامل من  العاملية وبدعم  والشركات  الخاص  والقطاع  للدولة  التابعة  القطاع  كيانات  بين  والرؤية بالشراكة  بالرسالة  الجميع  ان 

، ومن ثم نجحنا فى التعبير عن أ
ً
جاء ذلك فى افتتاح املؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر والذى نظمته مؤسسة ايجبت أويل آند جاز    نفسنا وصناعتناوالتعاون معا

جميع لإلسراع  وأوضح املال أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تضافر جهود ال   ملناقشة جهود تحقيق التوازن بين استدامة تأمين إمدادات الطاقة والعمل على تخفيض االنبعاثات

 بامل
ً
شاركة املهمة لقطاع البترول والغاز فى بتحقيقه وترجمة كل األفكار إلى خطوات تنفيذية بوتيرة عمل سريعة الستغالل مواردنا الطبيعية والتحرك نحو إزالة الكربون اتصاال

  COP27 املؤتمر الناجح لقمة املناخ
ً
در البشرية املتميزة واملهارات والخبرات التى تمكنه من تحقيق تلك األهداف و أن وأكد أن القطاع يمتلك الكوا  الذى نظمته مصر مؤخرا

العمل على االستفادة منهم  وثقة كاملة بقدراتهم و 
ً
إيمانا العامليين بما يهدف   هناك  العمل مع شركائه  لتعظيم  آليات عمل ومنصات تعاون  إيجاد  القطاع على  و أكد حرص 

وخالل حوار مفتوح مع الحضور، استعرض املال فكرة إنشاء منتدى غاز شرق املتوسط والتى جاءت نابعة من  وارده الطبيعية و قدراته وكوادره لالستفادة بالشكل األمثل من م

ية التحتية التى تتمتع بها من لتحويل مصر ملركز إقليمي للطاقة وكان من ضمن االهداف االستفادة من موقع مصر وموارد الغاز والبن  2016الرؤية التي تبنتها الوزارة في عام  

وبالفعل تم النجاح فى ذلك وتحولت    مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي، وهذا لم يتحقق إال بعودة االستقرار واالستثمار فى قطاع البترول وإيجاد حلول لكل قضايا التحكيم،

منطقة شرق املتوسط ودول االتحاد األوروبى لالستفادة من املوارد الطبيعية فى املنطقة واملساهمة    الفكرة لواقع مع توافر الدعم السياس ى وبعد التواصل مع الدول املجاورة فى 

 من خالل مصانع اإلسالة بادكو ودمياط والغاز املك 
ً
  في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لدول االتحاد األوروبي، وهو ما نسعى إليه حاليا

ً
تشف باملنطقة، وأن املنتدي كان سباقا

مثمر بين دول شرق املتوسط، مما  نشأته وموضوعاته وكونه إضافة مهمة، أثبتت الفترة األخيرة فى ظل التحديات العاملية فى أسواق الطاقة مدى أهميته وما تبناه من تعاون  فى

 إلى أننا تابعنا ما يقدمه
ً
 لالتحاد األوروبى لتأمين جانب من إمداداته من الغاز، مشيرا

ً
إلزالة   COP 27املنتدى من دور ورؤى للصناعة ومنها مبادرته األخيرة خالل    جعلها قبلة حاليا

 املصدر: املال  الكربون من صناعة الغاز.

 مليون دوالر    370ألف طن ذرة وفول صويا وإضافات أعالف بـ 756اإلفراج عن 

 224ألف طن ذرة،    532ألف طن من مستلزمات األعالف منهم    756نوفمبر تم اإلفراج عن    17أكتوبر حتى    16أعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراض ي، أنه خالل الفترة من  

مليون دوالر، وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصالح األراض ي، فإن لجنة متابعة اإلفراج عن مستلزمات    370ألف طن فول صويا وإضافات أعالف بحوالي  

شكلة من وزارة ال
ُ
ملتابعة  زراعة ومجلس النواب والبنك املركزي واتحاد الدواجن سوف تعقد اجتماعا اليوم األحد ملتابعة آخر املستجدات والتطورات، وذلك في إطار ااألعالف امل

 . جلس الورزاءم صفحة املصدر:  املستمرة لنتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع كافة األطراف املعنية بالثروة الداجنة والذي عقد في أكتوبر املاض ي.
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 مليون دوالر  100الصين تدعم كوبا بـ 

 لكوبا بقيمة  
ً
مليون دوالر على شكل هبة خالل زيارة رسمية قام بها الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، وخالل املحادثات الرسمية التي أجراها الرئيس    100قدمت الصين دعما

 بقيمة  الكوبي مع  
ً
   مليون دوالر بحسب التلفزيون الكوبي  100نظيره الصيني ش ي جين بينغ قدم الجانب الصيني دعما

ً
وأوضح رئيس الوزراء، أليخاندرو جيل، الذي يتولى أيضا

-وتداعيات كوفيد  1962األميركي املستمر منذ    عقود بسبب تشديد الحظر  3وزارة االقتصاد أن هذا الدعم مخصص كأولوية القتصاد كوبا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ  

 لتعزيز قطاع الطا  19
ً
 الى الجزائر وروسيا وتركيا، سعيا

ً
قة الكهربائية الذي يعاني منذ مايو  وأنهى الرئيس الكوبي الجمعة زيارة رسمية للصين في إطار جولة دولية قادته أيضا

 س ي ان بي س ي العربية در: املص أزمة انتاج تسببت بانقطاع للتيار ونقص في الوقود.

 السعودية تدعم برنامج اإلصالح االقتصادي لليمن بمليار دوالر  

، عن تقديم مبلغ مليار دوالر أمريكي لدعم برنامج إصالح اقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية،  2022نوفمبر    27أعلنت اململكة العربية السعودية، يوم األحد املوافق  

م( إلى إرساء مقومات االستقرار االقتصادي واملالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، 2025-2022يهدف البرنامج الذي ُيغطي الفترة )و  النقد العربي كجهة فنية،  يقوده صندوق  

ُبغية   بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها،  للدولة، وإعادة  العامة واملوقف الخارجي  املالية  القاعدة اإلنتاجية  وتعزيز وضعية  لتوسيع  الكلية  البيئة االقتصادية  تهيئة 

فع مسيرة التنمية االقتصادية  وتنويعها، وتعزيز النمو االقتصادي الشامل واملستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع االقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويد

ركز البرنامج على حزمة من اإلصالحات تستهدف تقوية الوضع املالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع املالي واملصرفي،  يُ   واالجتماعية، وُيخّفف من معدالت البطالة والفقر

وارد العامة تشمل أولويات اإلصالح في قطاع مالية الحكومة، تنمية امل  وتهيئة البيئة املواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية االقتصادية املستدامة

قطاعات الكهرباء واملياه والطرق، ذلك  الذاتية، وضبط اإلنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه لألولويات امللحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في 

يات اإلصالح في القطاع املالي واملصرفي، تطوير منظومة الحوكمة والرقابة املصرفية  كما تتضمن أولو  على نحو يؤسس الستدامة الوضع املالي، وُيعزز الثقة في االقتصاد الوطني

ن املشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، والفئات املستهدفة خ
ّ
 الشباب واملرأة في املناطق الريفية،  بما ُيعزز الشفافية واملساءلة، وتعزيز الشمول املالي، بما ُيمك

ً
اصة

ى نحو ُيعزز متانته ويدعم  الخدمات املالية، إضافة إلى دعم التحول املالي الرقمي، بما ُيعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع املصرفي، عل  من الوصول إلى

 . املصدر: املال قدرته على تعبئة املوارد وتلبية احتياجات تمويل االقتصاد، وتحقيق االستقرار املالي واالقتصادي
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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

 1.0 1.3 3.4 7.0 %7.0- 27.05 شراء 2,117 29.09 والصناعية املصرية املالية 

 1.2 1.5 4.5 6.3 %3.0 136.70 شراء 30,404 132.70 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.7 4.8 4.8 11.5 %15.9 37.17 شراء 40,468 32.07 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.5 2.1 9.6 .غ.م %11.4- 5.47 شراء 7,333 6.18 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 3.0 3.0 11.3 9.1 %47.5 10.37 شراء 2,812 7.03 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.6 1.7 12.7 9.3 %35.6 7.05 شراء 1,470 5.20 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 1.9 2.3 8.9 15.1 %33.9 9.32 شراء 6,552 6.96 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.8 2.1 13.9 65.4 %32.5 7.82 شراء 2,235 5.90 العربية لألسمنت 

 1.2 1.2 15.1 11.8 %14.5 30.40 شراء 1,991 26.55 مصر بني سويف لالسمنت

 0.8 0.9 8.1 8.6 %1.8 17.80 شراء 1,259 17.49 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.4 2.6 %60.3 26.63 شراء 9,024 16.61 شركة حديد عز

 0.7 0.8 5.8 5.9 %44.1 12.03 شراء 5,554 8.35 النساجون الشرقيون 

 74 2.38 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.6 5.7 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

   ال توجد توزيعات لهذا الشهر  

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع  نهاية الحقتاريخ  قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 2022-11-30 2022-09-26 جنيه   1.25القسط الثاني  الدولية للتاجير التمويلي  

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 اإلسكندرية  –بمقر الشركة  عادية   املتحدة لإلسكان  29-11-2022
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 (EGX 30 index) 30جي إكس الشركات املكونة ملؤشر إي 

 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 38.60 1.98 27.16- 5,089,392 194,885,920 38.69 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر( 

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية 
EFIH 17.59 3.53 13.31- 1,757,260 30,708,038 20.50 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 4.82 -0.82 62.37- 7,691,165 37,704,364 7.23 2.77 5.61% 

 EAST 13.87 0.00 29.38 678,431 9,401,575 14.85 9.53 5.51% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.20 -0.42 9.40- 124,152 148,569 1.46 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية 
ABUK 32.07 4.09 49.16 690,763 21,891,566 32.10 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 14.27 1.86 3.65- 7,850,127 111,844,384 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة 
TMGH 8.78 1.50 56.73- 1,953,078 17,128,240 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 132.70 0.39 36.12 67,806 8,991,622 134.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

الكويتية القابضة املصرية 

 بالجنية
EKHOA 29.70 1.96 51.15 85,005 2,505,992 31.57 21.01 3.11% 

 SWDY 9.48 4.87 51.76- 5,745,876 53,643,320 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك 

 ETEL 23.25 -0.56 38.64 955,453 22,197,262 24.79 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

لإلستثمار و التنمية القاهره 

 العقاريه
CIRA 12.66 0.00 6.98- 7,849 99,832 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير 
MNHD 3.04 1.33 4.11 20,906,668 63,446,320 34.20 2.99 1.70% 

 CIEB 7.91 -1.13 6.06- 246,415 1,953,582 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.70 9.30 28.42 16,630,873 75,626,960 4.74 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 12.90 1.26 70.72- 481,916 6,220,727 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.70 4.44 4.08- 1,646,788 7,643,126 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا 

 ESRS 16.61 2.66 10.81 3,485,246 57,643,620 18.00 10.68 1.27% حديد عز 

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك 
SKPC 9.22 1.77 18.21 4,063,258 37,590,276 9.52 6.45 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 6.19 0.00 7.75- 4,725,367 29,378,502 7.40 4.24 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع 
ALCN 15.30 7.37 82.14 869,385 12,984,549 15.50 5.85 1.12% 

 JUFO 6.96 0.14 9.02- 266,622 1,849,931 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية 

 RMDA 2.84 -0.35 18.33 2,863,379 8,236,270 3.17 1.80 0.96% راميدا 

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي 
ORAS 77.50 -0.39 1.97 191,315 14,806,551 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 17.08 2.28 4.42- 406,903 6,974,281 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي 

 PHDC 1.75 1.93 12.34- 5,765,469 10,015,018 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير 

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 8.35 7.05 3.91- 4,482,558 36,134,796 9.27 6.30 0.89% 

  -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية 
CCAP 1.42 3.64 17.99 60,222,309 85,522,888 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.75 -0.84 6.86- 8,205,712 39,594,404 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو 

 ISPH 1.98 7.81 50.75- 22,298,319 42,453,632 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر 
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 ملحق االفصاحات 

 التوصياتتعريف 

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

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

 : 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

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

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 اآلر 
ً
اء املحددة 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 عبد العليم  عصام

 قسم التحليل املالي 

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

 nada.osama@premiere-securities.com باحث استثماري  ندا أسامة

 radwa-ramdan@premiere-securities.com باحث استثماري  رضوى رمضان 

 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  

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

 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


