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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %17.19- ▼ %0.38- 9,895.04 30أي جي اكس 
 

 

 %0.35 ▲ %0.78 2,209.40 70أي جي اكس 

 %3.53- ▲ %0.41 3,140.14 100أي جي اكس 

 %15.72- ▼ %0.42- 3,432.82 زمؤشر تمي
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(  TASI 11,161.00 -2.62% السعودية

 DFMGI 3,358.00 -1.48% دبي
 

 

 ADI 9,906.00 -1.19% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,154.08 -1.24% 
 

 BSEX 1,898.21 -0.15% البحرين
 

 GENERAL 12,452.00 -1.52% قطر
 

 MASI 12,259.00 0.07% املغرب
 

 TUN20 8,192.00 0.45% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 29,590.41 -1.6% أمريكا
 

 S&P 500 3,693.23 -1.7% أمريكا
 

 

 NASDAQ 10,867.93 -1.8% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,018.60 -2.0% لندن
 

 

 DAX 12,284.19 -2.0% أمانيا
 

 Nikkei 225 26,431.55 -2.7% اليابان
 

 %0.3- 1,638.79 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %1.5- 84.87 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 عمالت مقابل الجنيه المصريأسعار ال 
 

 اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.311 19.518 19.442 دوالر أمريكى
 

 0.165- 18.921 18.840 يورو
 

 تغيرات االسهم

 1.440- 21.197 21.107 جنيه إسترلينى
 

 

 0.042- 19.878 19.793 فرنك سويسرى 
 

 0.435- 13.619 13.563 ين يابانى 100
 

 0.078 5.188 5.167 ل سعودىريا
 

 0.577 63.054 62.646 دينار كويتى
 

 0.085 5.315 5.292 درهم اماراتى
 

 0.059- 2.739 2.727 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  18.00   106.00  مطاحن شرق الدلتا

  13.06   3.81  شينى

  12.94   0.61  يونيفرسال

  9.90   0.11  بى اى جى للتجارة واالستثمار

  8.89   1.19  عتاقة

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -19.31   7.94  مصر لألسواق الحرة

 -4.42   0.56  اوالتالصعيد العامة للمق

 -3.77   5.11  سبأ

 -3.74   0.34  جولدن كوست

 -3.34   5.21  دومتي

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  25.64   94,925,480  البنك التجاري الدولي

  2.64   44,261,108  مدينة نصر لالسكان

  24.40   38,185,144  ابوقير لالسمدة

  33.94   30,168,114  غاز مصر

  2.84   27,810,952  راية

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.36   60,205,816  دايس

  0.15   38,648,433  املصرية لنظم التعليم الحديثة

  0.47   38,255,740  سبيد ميديكال

  0.49   27,479,339  املصريين لالسكان

  0.61   18,426,114  يونيفرسال

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

 قيمة تداول القطاع

 )جنيه(

 208,651,417 0.65- 777.3 العقارات

 120,174,771 0.44- 911.5 البنوك

 97,415,569 1.06- 918.4 ةمالي خدمات

 58,024,705 0.28- 872.6 موارد أساسية

 49,485,134 1.07- 907.8 والنسيج والمالبس الغزل

 

 2022 سبتمبر   22 لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 2.90 484000 يعب مجلس اإلدارة األولي لإلستثمار والتنمية 

 1.39 59231 بيع مجلس اإلدارة ايكمي 

 3.29 45877 شراء م. مرتبطة  ام ام جروب 

 14.50 65000 بيع م. مرتبطة اي فاينانس 

 0.42 800000 بيع مجلس اإلدارة العربية إلدارة األصول 

 28.87 6000 شراء م. مرتبطة  مصر للفنادق 

 0.24 30000 شراء م. مرتبطة  اسباير القابضة 

 4.20 90000 شراء مجلس اإلدارة س ي اي كابيتال 

 26.2 20000 شراء مجلس اإلدارة البنك التجاري الدولي 

 0.62 25000 بيع مجلس اإلدارة جدوي للتنمية الصناعية 

 1.74 55500 شراء مجلس اإلدارة بايونيرز للتنمية 

 34.7 10000 شراء م. مرتبطة فوديكو 

41.0%40.0%40.0%37.9%37.7%

47,3055,258,9923,737,7159,428,24116,524,936

رمدينة نصر لالسكان والتعميراية القابضة بلتون املالية القابضةفوريسبأ  الدولية 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 خبارالشركات املقيدةأ

 2022مليار جنيه استثمارات التحول الرقمي ضمن حياة كريمة بنهاية  11املصرية لالتصاالت: 

ريمة ، إن إجمالي االستثمارات لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي ضمن املرحلة األولى من حياة ك(ETELقال املهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة املصرية لالتصاالت )

 أن االستثمارات ستصل  8بلغ 
ً
وأضاف، أن الشركة تتولى تنفيذ كافة مشروعات حياة كريمة بكل قرى املرحلة األولى من مليار جنيه بنهاية العام. 11إلى مليارات جنيه، موضحا

وأشار عادل حامد، أن الشركة تعتزم استكمال دورها خالل املرحلتين الثانية والثالثة باملبادرة؛ بهدف توفير .قرية بنهاية العام 1700جنيه في  مليار11املبادرة بتكلفة مبدئية 

نسب  قرية بمحافظة قنا، ونجحت الشركة في تحقيق 68ولفت إلى أن الشركة تنفذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية بعدد تية والتكنولوجية لقرى املبادرة.البنية التح

للتحول الرقمي داخل  ة الدولةتنفيذ متقدمة باملشروعات التي تنفذها باملحافظة، لتقديم معدالت جيدة من خدمات االتصاالت ونقل البيانات، إضافة إلى مساندة تنفيذ خط

عددة لتوفير خدمات التحول الرقمي للمواطنين مثل ألف نقطة لجهات حكومية مت 18وأضاف، أن الشركة نجحت في توصيل كابالت األلياف الضوئية إلى محافظة قنا.

، وهناك  86%، بواقع 35ولفت إلى أن نسبة اإلنجاز في مشروعات االتصاالت بقرى حياة كريمة بمحافظة قنا بلغت والتأمينات االجتماعية، والعدل.التموين،
ً
 2500مشروعا

 على مستوى الجمهورية منهم  130حامد أن هناك  وأوضحأكتوبر املقبل. 12نتهاء منهم في خط تليفون سيتم اال 
ً
 أن  20مشروعا

ً
 بالصعيد، مضيفا

ً
% سيتم االنتهاء 78مشروعا

 أ.ش.أ:املصدر.2023من تنفيذها بنهاية 

 مليارات دوالر إلى صندوق تابع لـ السيادي املصري خالل أسابيع 3ضم أصول بـ 

، وفقا ملا قالته وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس 2023في شركات مملوكة للدولة بحلول منتصف عام  مليارات دوالر من خالل بيع حصص 6تستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 

قد تبيع الحكومة الحصص للمستثمرين األفراد واالستراتيجيين، كما تخطط أيضا لعرض الشركات في مقابلة مع بلومبرج بنيويورك. إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد

لم تكشف السعيد عن الشركات التي قد تعرض الحكومة ترويجية في أكتوبر، بحسب السعيد.يادية الخليجية واملستثمرين في أوروبا وآسيا خالل حملة أمام الصناديق الس

صول التي سيجري ضمها إلى صندوق "ما حصًصا فيها، لكنها قالت إن واحدة من محطات الكهرباء الثالث التي أنشأتها شركة سيمنز األملانية ستكون من بين الدفعة األولى من األ 

مليارات دوالر إلى الصندوق في األسابيع الثالثة إلى الستة املقبلة، وفق ما قالته  3قبل الطروحات" الذي أطلقه صندوق مصر السيادي مؤخرا. ستنقل أصول تصل قيمتها إلى 

ت الذي أطلقه صندوق مصر السيادي في وقت سابق من هذا الشهر، إلى تجهيز الشركات اململوكة يهدف صندوق ما قبل الطروحادون الكشف عن مزيد من التفاصيل. السعيد،

ص التي يمتلكها بنك االستثمار القومي للدولة للطرح في البورصة املصرية، ويوفر بديال للطروحات العامة األولية في ظل التقلبات التي تشهدها األسواق حاليا. سيجري بيع الحص

كان هناك حديث عن بيع حصص من رحلة ثانية بالقيمة ذاتها الحقا.مليارات دوالر إلى مستثمرين استراتيجيين في املرحلة األولى، على أن يعقب ذلك م 3يمتها إلى والتي تصل ق

أقلية في املحطات تمهيدا ى حصص عندما أطلق صندوق مصر السيادي. وأفادت تقارير سابقا أن الصندوق قد يستحوذ عل 2019محطات الكهرباء الثالث منذ عام 

ة واألغذية والزراعة ومواد يمتلك بنك االستثمار القومي حصًصا في عدد كبير من الشركات اململوكة للدولة تغطي قطاعات مختلفة بما في ذلك البنوك واإلعالم واألسمدلبيعها.

عالم املحلية مؤخًرا أنباء باهتمام الصناديق السيادية الخليجية باثنتين من الشركات املدرجة في البورصة تناقلت وسائل اإل والنقل، وفقا ملوقعه اإللكتروني.البناء والعقارات 

قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن ي من األطراف املعنية ذلك رسميا.املصرية، وهما املصرية ملدينة اإلنتاج اإلعالمي وموبكو، على الرغم من عدم تأكيد أ

ترولية )وطنية( التابعة لجهاز يمان في أبريل إن صندوق االستثمارات العامة السعودي قد يستثمر في املحطات الثالث ـ وكذلك الشركة الوطنية إلنتاج وتوزيع املواد البسل

في البالد، والذي شهد بالفعل شراء الصندوق السيادي السعودي مليارات دوالر  10يأتي ذلك في إطار تعهد الرياض باستثمار الوطنية التابع للقوات املسلحة. مشروعات الخدمة

بعد لحكومية،لوية لبرنامج الطروحات االصناديق السيادية الخليجية قد تكون األهداف ذات األو مليار دوالر. 1.3املصرية مقابل  حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة

دعمت الصناديق ح االقتصادية العاملية املعاكسة.مليار دوالر في السوق املحلية ملساعدة البالد في مواجهة الريا 22ر أكثر من أن تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي باستثما

صرية، وهناك البورصة امل السيادية في أبو ظبي والسعودية خطة الحكومة ملبيعات الحصص االستراتيجية من خالل اقتناص حصص في الشركات اململوكة للدولة املدرجة في

ل الخبرة والتموي توقعات أن يحذو جهاز قطر لالستثمار حذوهم. "الصناديق السيادية عادة ما تكون مستثمر طويل األجل، وهي تضيف قيمة من حيث

 بلومبرج :املصدر.والتكنولوجيا"
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

  2021/2022ضعف خالل  13يعي واملسال أكثر من نمو معدالت التصدير من الغاز الطب

 نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهل
ً
ها لتحقيق هذا الهدف، حيث نجحت تمض ي الدولة املصرية قدما

 عن تطوير شبكة املوانئ في تعزيز قدراتها اإلنتاجية والتصديرية، في ظل إبرامها املزي
ً
والبنية التحتية ومحطات د من التعاقدات الدولية للبحث واالستكشاف، فضال

غالل األمثل لها، عالوة على بجانب إطالق خطة قومية لترشيد استهالك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز، بما يحقق اإلدارة الجيدة ملوارد البالد الطبيعية واالستاإلسالة،

 وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العاملي خاصة في ظل االضطرابات والتحديااست
ً
 فاعال

ً
ت واملتغيرات الدولية الراهنة شراف اآلفاق املستقبلية، وهو األمر الذي يجعل مصر عنصرا

 تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية وفي هذا الصدد نشر املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء تقوبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.
ً
ريرا

تشمل التوسع في مشروعات الجديدة إلى تعظيم االستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد االستهالك، والتي 

ورصد التقرير الطفرة غير املسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي، حيث االستراتيجية، وترشيد االستهالك.ات التنقيب، وتطوير محطات اإلسالة، ومضاعفة التصدير، والشراك 

في عام  3مليار م 69.2، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 2015/2016% عام 11، مقابل تراجع بمعدل 2021/2022% )مبدئي( عام 4سجل معدل نمو قطاع الغاز 

وأظهر التقرير ارتفاع معدالت التصدير من الغاز الطبيعي واملسال، حيث زادت قيمة صادرات %.66.3، بنسبة زيادة 2015/2016م عا 3مليار م 41.6بل ، مقا2021/2022

 أن الزيادة في 2013/2014مليار دوالر عام  0.6، مقابل 2021/2022مليارات دوالر عام  8ضعف، لتبلغ  13مصر منهما أكثر من 
ً
كمية صادرات الغاز الطبيعي واملسال ، موضحا

وأوضح التقرير أن تلك الطفرات غير املسبوقة جاءت بعد أن .2013/2014ماليين طن عام  1.9بل ، مقا2021/2022مليون طن عام  7.2أضعاف حيث سجلت  4بلغت نحو 

 في إنتاج الغاز الطبيعي عام 
ً
 لبري 2015احتلت مصر املركز التاسع عشر عامليا

ً
، وذلك قبل 2017 -2015تش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام وفقا

، بينما احتلت 2018أن مصر حققت االكتفاء الذاتي للبالد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر وجاء في التقرير .2017حقل ظهر للغاز الطبيعي عام بدء إنتاج 

 
ً
 في إنتاج الغاز الطبيعي واملركز الثاني إفريقيا

ً
 لبريتش بتروليم2021عام املركز الثالث عشر عامليا

ً
صر تشهد ثاني وأشار التقرير إلى ما أورده االتحاد الدولي للغاز بأن م، وفقا

أضعاف خالل عام واحد فقط  5، فيما زادت بنحو 2020مقارنة بعام  2021مليون طن خالل عام 5.2أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز املسال على مستوى العالم بمقدار 

 .2021لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز املسال على مستوى العالم عام 

 د العاملينظرة على اخبار االقتصا

 ستاندرد آند بورز: االقتصاد األملاني يتجه نحو الركود خالل األشهر القليلة املقبلة 

أن مرونة وأوضحت الوكالة في التقرير الصادر أمس الجمعة مع نظرة مستقبلية مستقرة، +AAA/A-1أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف االئتماني ألملانيا عند 

وأضاف التقرير أن ة بما في ذلك صدمة أسعار الطاقة.االقتصاد األملاني والكفاءة املؤسسية لديها سيسمحوا لها بامتصاص التداعيات غير املباشرة للحرب الروسية األوكراني

ورغم ذلك أشار التقرير إلى أن االقتصاد األملاني يتجه نحو الركود خالل ات.اقتصاد أملانيا الغني واملتنوع وعبء الدين والعجز العام املعتدل لديها يشكل حاجزا أمام الصدم

 جريدة حابي :املصدر.2023% حتى 0.3األشهر القليلة املقبلة، وأن الناتج املحلي اإلجمالي قد ينكمش بنحو 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس املال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

ية تمالاح

 (لهبوطاالصعود/)

 السوقىعن السعر 

 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2022 2021 2022 2021  جنيه  مليون جنيه جنيه 

  الكيماويات قطاع

 0.8 1.0 2.8 5.6 %15.9 27.05 شراء 1,698 23.34 املالية والصناعية املصرية

 1.0 1.2 3.6 5.1 %27.8 136.70 شراء 24,516 107.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.1 3.7 3.6 8.8 %52.3 37.17 شراء 30,790 24.40 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.9 1.2 5.5 غ.م. %53.7 5.47 شراء 4,224 3.56 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.2 2.2 8.3 6.7 %99.8 10.37 شراء 2,076 5.19 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.6 1.7 12.7 9.3 %35.3 7.05 شراء 1,472 5.21 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 2.0 2.4 9.3 15.8 %28.6 9.32 شراء 6,825 7.25 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.5 1.7 11.6 54.3 %59.6 7.82 شراء 1,856 4.90 العربية لألسمنت

 1.3 1.3 16.5 12.9 %4.9 30.40 شراء 2,174 28.99 السمنتمصر بني سويف ل

 0.7 0.7 6.9 7.3 %20.0 17.80 شراء 1,068 14.83 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 غ.م. غ.م. 1.2 2.1 %99.0 26.63 شراء 7,269 13.38 شركة حديد عز

 0.6 0.6 4.6 4.7 %80.6 12.03 شراء 4,430 6.66 النساجون الشرقيون 

 72 2.31 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.5 5.5 تحت املراجعة

 0.7 1.1 2.3 3.1 %19.5 0.56 حيادي 521 0.47 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 خ التوزيعتاري تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

 ال يوجد توزيعات لهذا الشهر

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة

 2022-09-29 2022-04-18 جنيه  0.25القسط الثاني  جي بي اوتو 

 2022-09-29 2022-05-16 جنيه 0.125القسط الثاني س ي أي كابيتال 

 2022-09-27 2022-09-22 جنيه للسهم  1.51 مصر لألسواق الحرة 

 2022-09-29 2022-09-26 جنيه 2.50القسط األول  الوطنية لإلسكان 

 2022-09-29 2022-09-26 جنيه   2.50القسط الثاني  الوطنية لإلسكان

 2022-09-29 2022-09-26 جنيه 1.25القسط األول   الدولية للتأجير التمويلي 

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

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 اإلسكندرية  –بقاعة س ي ستار بنادي س ي جاردن  عادية  مصر لصناعة الكيماويات  28-09-2022

 ئل التواصل اإلجتماعي نم خالل وسا عادية  جولدن بيراميدز 29-09-2022

 القاهرة الجديدة  –قاعة فيردي  –بفندق هلنان  غير عادية  بنك البركة مصر  29-09-2022

 السادس من اكتوبر  –بمقر الشركة  عادية راميدا  29-09-2022

 الجيزة  –العجوزة  –قاعة اإلجتماعات باملقر الرئيس ي  عادية  الدلتا للتأمين  29-09-2022
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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 25.64 -2.14 51.61- 3,749,477 94,925,480 35.99 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 14.41 -0.62 28.98- 446,244 6,414,919 25.20 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.64 -1.62 71.58- 5,258,992 19,144,194 9.18 2.77 5.61% 

 EAST 10.30 2.49 3.92- 567,358 5,705,484 12.70 9.53 5.51% يايسترن كومبان -الشرقية 

 EKHO 1.19 3.47 9.48- 112,521 134,097 1.49 1.13 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 24.40 3.39 13.49 1,591,994 38,185,144 30.01 17.90 5.27% 

مس املجموعه املاليه هير 

 القابضه
HRHO 12.20 1.08 17.62- 969,590 11,670,329 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 7.46 -0.27 63.23- 711,258 5,331,343 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 107.00 0.20 9.75 1,085 115,121 115.00 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

كويتية القابضة املصرية ال

 بالجنية
EKHOA 22.01 1.62 12.01 84,543 1,847,024 30.58 20.35 3.11% 

 SWDY 7.60 1.06 61.32- 742,921 5,552,882 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 16.40 0.24 2.21- 692,241 11,401,409 19.75 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 لعقاريها
CIRA 11.75 -0.42 13.67- 220,657 2,648,248 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.64 -2.58 9.59- 16,524,936 44,261,108 34.20 2.63 1.70% 

 CIEB 6.20 -3.13 26.37- 792,310 4,913,644 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.10 -0.49 12.02 2,690,008 11,083,983 4.48 3.21 1.67% ملعدنيةاالسكندرية للزيوت ا

 HDBK 37.48 -0.16 14.91- 11,090 414,286 47.97 31.01 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 3.97 -0.75 18.98- 200,079 794,324 5.65 3.82 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 13.38 -2.12 10.74- 312,172 4,200,434 17.24 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 7.27 -0.82 6.79- 334,632 2,434,820 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.61 -2.09 16.39- 1,054,618 5,943,322 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 9.94 0.61 18.33 46,186 452,092 11.02 5.85 1.12% 

 JUFO 7.25 -1.36 5.23- 21,906 158,890 8.93 5.37 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.72 -1.09 13.33 125,069 340,332 2.96 1.62 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 67.69 -1.47 10.93- 59,646 4,070,568 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 14.90 0.00 16.62- 814 12,128 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.33 -1.92 33.47- 2,658,007 3,528,632 2.06 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 6.66 -0.89 23.36- 251,090 1,671,819 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.21 -0.82 - 7,847,553 9,459,366 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 3.28 -3.24 35.69- 3,302,587 10,955,444 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.83 -1.08 54.39- 798,873 1,447,222 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

ول بالدوالر* السهم يتدا
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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

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

 :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

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

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 بال
ً
توصيات أو اآلراء 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

 

 بريميير فريق عمل البحوث بشركة

 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 

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

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.

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

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

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

 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 

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

 

 مسؤولي االتصال

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

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


