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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %10.41 ▲ %1.59 16,118.85 30أي جي اكس 
  

 %6.43 ▼ %0.05- 2,982.03 70أي جي اكس 

 %7.53 ▲ %0.08 4,457.84 100أي جي اكس 

 %2.08- ▬ %0.00 3,493.21 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,796.00 0.28% السعودية 

 DFMGI 3,363.00 -0.02% دبي
 

 

 ADI 10,240.00 0.18% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,337.91 -0.50% 

 
 BSEX 1,928.61 0.00% البحرين

 
 GENERAL 11,106.00 0.73% قطر

 
 MASI 10,233.00 -0.56% املغرب 

 
 TUN20 8,236.00 0.39% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 33,733.96 0.3% أمريكا

 
 S&P 500 4,016.95 -0.1% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,334.27 -0.3% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,757.36 -0.4% لندن 
 

  

 DAX 15,093.11 -0.1% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,395.01 0.4% اليابان 
 

 %0.3- 1,931.71 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %0.5 86.60 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.020 29.921 29.824 دوالر أمريكى 

 
 0.007 32.527 32.410 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.129- 36.838 36.708 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.043- 32.399 32.281 فرنك سويسرى 
 

 0.044 22.984 22.908 ين يابانى  100
 

 0.007 7.970 7.943 ريال سعودى 
 

 0.085 98.020 97.641 دينار كويتى 
 

 0.005 8.147 8.119 درهم اماراتى 
 

 0.003 4.411 4.395 اليوان الصينى 
 

    
  

 

 

 

2
,5
7
9

2
,1
5
5

2
,4
4
0

2
,3
1
2

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

15,800

16,000

16,200

16,400

16,600 مليون جنيه

قيمة التداول االغالق

67

91

االسهم التي ارتفع سعرها51

االسهم التي انخفض سعرها

االسهم التي لم يتغير سعرها

1,489.0

127.3

2.9

387.0

379.9

159.5

(1,645.1)

(107.4)

(2.3)

(367.5)

(228.2)

(195.1)

افراد

مؤسسات

ريي
ص

م
ن 

ب 
عر

ب 
جان

أ
ريي

ص
م

ن 
ب 

عر
ب 

جان
مليون جنيها

(136.6)

171.6 

(35.0)

(140.0) (40.0) 60.0 160.0

مصريين

عرب

أجانب

(بيع)|                    شراء                     



 

  2صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  12.97   54.80  فوديكو 

  8.72   11.84  اسيك للتعدين 

  7.00   2.60  سبينالكس 

  6.09   13.77  مدينة االنتاج االعالمى 

  5.00   34.86  االسماعيلية الجديدة للتطوير 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

كفر الزيات للمبيدات  

 والكيماويات 

 8.17   89.68- 

 -11.60   25.00  اكرو مصر 

 -8.90   2.97  املؤشر 

 -6.98   5.60  اسمنت سيناء

 -6.61   2.12  تنمية لالستثمار العقاري 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  48.70   360,658,528  البنك التجاري الدولي 

  19.24   305,207,264  هيرمس 

  2.36   157,474,096  القلعة 

  11.30   114,242,360  مصر الجديدة لالسكان 

  6.55   109,020,856  فوري 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  2.36   66,795,509  القلعة 

  0.53   36,191,116  دايس 

  0.26   31,131,872  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  2.23   18,426,528  بالم هيلز 

  0.42   17,072,191  العربية لالستثمارات 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه( 

 531042326.4 0.5 1216.4 خدمات مالية 

 384829231.5 2.3 1485.9 البنوك 

 337924028.6 0.4- 1100.1 العقارات 

 244013516.1 0.8- 1897.6 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم

 242698161.4 3.9- 1384.0 موارد أساسية 

 2023يناير  23 ملجلسة تداول يو التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 4.89 1100000 شراء م.مرتبطه ام.ام جروب 

 6.6 753000 شراء م.مرتبطه فوري 

 6.6 100000 بيع مجلس االداره  فوري 

 0.571 84000 بيع مجلس االداره  العربيه لالصول 

 0.571 5433156 بيع م.مرتبطه العربيه لالصول 

 40 5681 بيع م.مرتبطه بيراميزا 

 16.96 30000 شراء مساهم رئيس ي  رواد 

 0.297 134000 شراء م.مرتبطه اسباير القابضه 

 2.8 2550000 بيع م.مرتبطه رايه القابضه 

 1.22 85000 بيع مجلس االداره  القابضه الكويتيه 

 3.76 300000 بيع مجلس االداره  مدينه نصر 

 7.86 300000 بيع مجلس االداره  الشمس لالسكان 

 15.04 250 شراء مجلس االداره  املهندس للتأمين 

 8.82 11000 شراء مجلس االداره  بنك البركه 

 0.981 59000 شراء مجلس االداره  جدوي 

 24.65 5569 شراء م.مرتبطه حديد عز 

 1.842 100000 شراء م.مرتبطه كابو

 3.15 931783 شراء مجلس االداره  العربيه لحليج االقطان 

 2.3 69000 شراء مجلس االداره  بايونيرز 

 2.27 100000 شراء مجلس االداره  العقاري تنميه 

42.4%37.7%34.9%34.5%32.6%

3,650,0082,172,1559,464794,88116,636,466

فوري لتكنولوجيا البنوك ليسيكو مصرمصر بنى سويف لالسمنتاسكوم-اسيك للتعدين مىاملصريه ملدينة االنتاج االعال 

واملدفوعات االلكترونية

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

مليار جنيه، بالشراكة مع    2وقع الصندوق السيادي من خالل صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية اتفاقيتين الستثمار  

 ضةشركة بي إنفستمنتس القاب 

مليون جنيه في شركة بي لالستثمار في الرعاية الصحية اململوكة لشركة بي إنفستمنتس، على أن تستثمر    100وتنص االتفاقية األولى على التزام الصندوق السيادي باستثمار  

ومن خالل االتفاقية الثانية، ستستثمر شركة بي إنفستمنتس في منصة االستثمار التي أنشأها صندوق مصر الفرعي   صحية، تبًعا لبيان صحفي األخيرة في صندوق الخدمات ال

ين بشركة بي إنفسمنتس  أوضح عمر اللبان، رئيس قطاع عالقات املستثمر ر  للخدمات الصحية والصناعات الدوائية واملخصصة لالستثمار في مجال توزيع وتجارة األدوية في مص

وأضاف لصحيفة “البورصة”، أن   القابضة، أن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماًعا خالل األسابيع املقبلة لتحديد حجم االستثمار الذي ستقوم الشركة بضخه في املنصة

وقال إن هناك   ا، موضًحا أن املنصة تدرس حالًيا عدة فرص محتملةاملنصة الجديدة تستهدف االستحواذ على حصص في شركات قائمة متخصصة في تجارة األدوية وتوزيعه

مليون جنيه   200مليون جنيه في شركة بي للرعاية الصحية، على أن تقوم بي إنفسمنتس بضخ    100اتفاقية أخرى وقعها الصندوق مع “بي إنفسمنتس” القابضة الستثمار  

 املصدر: ايكونمي بلس  مليون جنيه. 130ل نحو استثمارات في “بي” للرعاية الصحية، قدمت منهم بالفع 

 تدرس شركة السكر والصناعات التكاملية إنشاء مصنع إلنتاج األسمدة  

مليون جنيه. وقال عصام البديوي، رئيس مجلس   160تدرس شركة السكر والصناعات التكاملية إنشاء مصنع إلنتاج األسمدة من مخلفات القصب بنجع حمادي باستثمارات  

ابضة للصناعات الغذائية الفترة املاضية، لكنها طالبت بتطوير الدراسة ويجرى إعدادها وإتمامها قبل نهاية األسبوع اإلدارة، إنَّ الشركة تقدمت بدراسة جدوى للشركة الق

 املصدر: ايكونمي بلس الجاري.

 نفذت شركة فوداكوم جروب عرض شراء ألسهم األقلية املستجيبة بشركة فودافون مصر 

% من  39.7ألف يورو، تمثل نحو    926سهًما بقيمة إجمالية    49,493نفذت شركة فوداكوم جروب عرض شراء ألسهم األقلية املستجيبة بشركة فودافون مصر، وذلك لعدد  

 املصدر: ايكونمي بلس مليار جنيه. 59.7% من فودافون مصر مقابل 55في ضوء استحواذ األولى على  األسهم املطلوبة. ويأتي تنفيذ العملية
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 2022نموا بصادرات مصر من الصناعات الغذائية في  %0.5

الغ الغذائية، عن تطور صادرات الصناعات  التصديري للصناعات  في عام  أعلن املهندس هاني برزي، رئيس املجلس  بعام    2022ذائية املصرية  ، حسبما ذكر  2021مقارنة 

مليون دوالر محققة نسبة نمو قدرها    4,124حوالي    2022بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في عام   املجلس التصديري للصناعات الغذائية ببيانه املنشور اليوم

مليون دوالر بنسبة نمو في    306حوالي    2022وبلغت صادرات شهر يناير   مليون دوالر أمريكي  22ن دوالر وبقيمة نمو  مليو   4,102البالغة    2021% مقارنة بصادرات عام  0.5

%  0.6مليون دوالر بنسبة تراجع في الصادرات    339حوالي    2022مليون دوالر، وبلغت صادرات شهر فبراير    267والتي بلغت    2021% مقارنة بصادرات شهر يناير  14القيمة  

مليون دوالر مقارنة   43% وقيمة نمو  11مليون دوالر بنسبة نمو    430حوالي    2022مليون دوالر، وبلغت صادرات شهر مارس    342والتي بلغت    2021قارنة بصادرات شهر فبراير  م

% مقارنة بصادرات إبريل  3.4نسبة نمو في القيمة    مليون دوالر محققة  384حوالي    2022وبلغت صادرات شهر إبريل   مليون دوالر  388البالغة    2021بصادرات شهر مارس  

مليون دوالر، وبلغت صادرات    358والتي بلغت    2021% مقارنة بصادرات مايو  2.6مليون دوالر محققة نسبة نمو في القيمة    367حوالي    2022، وبلغت صادرات شهر مايو  2021

  260حوالى   2022مليون دوالر، وبلغت صادرات شهر يوليو  393البالغة  2021ارنة بصادرات شهر يونيو % مق1.3مليون دوالر محققة نسبة نمو  399حوالي  2022شهر يونيو 

% مقارنة  1.3مليون دوالر بنسبة تراجع    375حوالى    2022وبلغت صادرات شهر أغسطس   مليون دوالر  311البالغة    2021% مقارنة بصادرات يوليو  16مليون دوالر بنسبة تراجع  

، 2021% عن صادرات سبتمبر  3.3مليون دوالر بنسبة تراجع    345حوالى    2022مليون دوالر أمريكي، وبلغت صادرات شهر سبتمبر    379البالغة    2021طس  بصادرات أغس

مليون دوالر بنسبة   309والى  ح  2022وبلغت صادرات شهر نوفمبر   2021% مقارنة بصادرات أكتوبر  3.4مليون دوالر بنسبة نمو    318حوالى    2022وبلغت صادرات شهر أكتوبر  

 304البالغة    2021% مقارنة بصادرات ديسمبر  4مليون دوالر بنسبة تراجع    291حوالى    2022، وبلغت صادرات شهر ديسمبر  2021% مقارنة بصادرات شهر نوفمبر  5تراجع  

% من 50مليون دوالر تمثل    2067بقيمة    2022دة لألغذية املصنعة املصرية خالل عام  وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم املجموعات الدولية املستور  مليون دوالر

% من 20% وتمثل  31مليون دوالر بنسبة زيادة    829مليون دوالر، يليها االتحاد األوروبي بقيمة    159% وقيمة تراجع بلغت  7إجمالي الصادرات الغذائية بنسبة تراجع بلغت  

%، الواليات  26% من إجمالي الصادرات مع نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت  7.3مليون دوالر وتمثل حوالى    300ريقية غير العربية بقيمة  إجمالي الصادرات، الدول االف

مليون دوالر والتي تمثل   651%، باقي املجموعات الدولية بقيمة  24% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت  6.7مليون دوالر وتمثل حوالى    277املتحدة االمريكية بقيمة  

 املصدر: املال  .2021% باملقارنة بصادرات عام 6% من إجمالي الصادرات ومحققة نسبة نمو 16

 % نهاية الشهر 25“األهلي” و”مصر” يوقفان شهادة الـ

الجاري، حسبما أعلن البنكان. علًما بأن حصيلة % شهرًيا نهاية يناير  22.5% سنوًيا و25أعلن كل من البنك األهلي املصري وبنك مصر إيقاف شهادة االدخار ذات العائد املرتفع  

 املصدر: ايكونمي بلس  مليار جنيه حتى اآلن، بينما لم يكشف بنك مصر في بيانه عن آخر تطورات للحصيلة حتى أمس. 260البنك األهلي بلغت 

 2023توقعات بنمو قوي إلنفاق املصريين على الغذاء في 

مليار جنيه، وفق توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، لكن هذا االرتفاع لن    973%، ليتجاوز  15.3من املتوقع ارتفاع إنفاق املصريين على الغذاء خالل العام الجاري بنحو  

العام  يأتي على خ الغذاء نفسها، والذي قد يستمر حتى  ارتفاع حجم االستهالك بقدر ما هو بسبب تضخم أسعار  أنه على مدار    2026لفية  ، ورغم 2023وتتوقع املؤسسة 

املتوسط وخالل األعوام الثالثة   % على أساس سنوي، وعلى املدى 15.3انخفاض نمو اإلنفاق االستهالكي الحقيقي، أن يحتفظ نمو مبيعات املواد الغذائية في مصر بنسبة  

أما املشروبات غير الكحولية، فتوقعت مؤسسة التصنيف    2026تريليون جنيه بحلول    1.3%، لتبلغ مبيعات السوق  11.8املقبلة سيتسع اإلنفاق الغذائي بمعدل سنوي متوسط  

 إلى  % على أساس سنوي بنهاية العام الجار 16العاملية، أن ينمو اإلنفاق عليها بنسبة  
ً

وبنسبة أكبر سينمو اإلنفاق على املشروبات الكحولية عند    مليار جنيه  40.5ي، وصوال

 إلى  17.2
ً

شير إلى متوسط    145.4% على مستوى الكميات عند  5.4مليار جنيه، رغم أن االستهالك العام لن يرتفع أكثر من    115%، وصوال
ُ
مليون لتر، وبشكل عام فالتوقعات ت

، تتوقع “فيتش سوليوشنز” نمًوا مطرًدا في إنفاق املصريين  2026، وحتى العام  2022وبداية من الغزو الروس ي على أوكرانيا، في فبراير    2026% حتى  13.9اقع  نمو سنوي للقطاع بو 

 . املصدر: ايكونمي بلس على الطعام واملشروبات الكحولية وغير الكحولية، مع تفوق النمو في القطاع الفرعي األخير 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 توقعات بتراجع النمو االقتصادي للدول الخليجية املصدرة للنفط بمنتصف العام

التباطؤ   العائدات على خلفية  انخفاض  مع  العام،  هذا  بنحو النصف  للنفط  املصدرة  الخليجية  للدول  االقتصادي  النمو  يتراجع  أن  املتوقع  العاملي، وفقا  من  االقتصادي 

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من الثلث مقارنة بالعام املاض ي، وتشير التوقعات إلى أن هذا االتجاه سيستمر هذا العام   اديينآراء عدد من الخبراء االقتصالستطالع أجرته  

ة الخارجية  حذرة، بالنظر إلى البيئ  2023قالت خديجة حق، رئيسة قسم البحوث في بنك اإلمارات دبي الوطني: "التوقعات الخاصة بعام    وسط تأثر الطلب بمخاوف الركود 

حذرت مديرة صندوق النقد    مالي"األكثر ضعفا، على الرغم من أنه من املرجح أن يواصل الخليج التفوق على العدد من االقتصادات املتقدمة من حيث نمو الناتج املحلي اإلج

وقالت جورجيفا، خالل    تصادات العالم النامي، حسبما ذكر موقع فرانس برس الدولي كريستالينا جورجيفا من إمكانية إلحاق اإلعانات الغربية ملكافحة تغير املناخ الضرر باق

نخفضة االنبعاثات يمكن أن تحرم  املنتدى االقتصادي العاملي الجمعة املاض ي، إن التخفيضات الضريبية واإلعانات التي تقدمها الواليات املتحدة لالستثمار في التقنيات م

 رويترز املصدر:  ا واإلنتاج وانتقالها إلى االقتصادات املتقدمة. االقتصادات الناشئة من التكنولوجي
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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

 1.4 2.0 4.5 10.5 %15.2 50.77 حيادي  3,205 44.05 املالية والصناعية املصرية 

 1.5 1.8 5.5 7.3 %11.5 170.64 حيادي  35,050 152.98 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 1.9 3.0 3.9 6.0 %17.4 50.17 شراء 53,945 42.75 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.4 1.8 7.8 13.4 %15.5- 6.23 حيادي  8,757 7.38 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.2 4.3 15.9 12.8 %4.7 10.37 شراء 3,960 9.90 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.6 1.7 13.0 9.5 %32.0 7.05 شراء 1,509 5.34 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.5 3.0 11.8 20.0 %1.5 9.32 شراء 8,642 9.18 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.6 2.2 5.1 69.5 %41.9 8.90 شراء 2,375 6.27 العربية لألسمنت 

 1.7 1.7 33.4 16.7 %0.2 37.82 حيادي  2,831 37.75 مصر بني سويف لالسمنت

 1.1 1.1 17.9 11.4 %21.0 27.91 حيادي  1,660 23.06 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 3.3 3.7 %36.6 33.20 شراء 13,201 24.30 شركة حديد عز

 0.9 1.0 7.4 7.6 %12.6 12.03 شراء 7,103 10.68 النساجون الشرقيون 

 91 2.90 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.4 4.4 6.9 تحت املراجعة 

 479 0.43 شركة سبيد ميديكال
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.7 1.0 2.1 2.9 تحت املراجعة 
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

   ال توجد أسهم مجانيه  

 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 29/01/2023 24/10/2022 جنيه القسط الثاني   0.68 الدلتا للتأمين  

 22/06/2023 11/01/2023 جنيهالقسط الثاني  0.10 مصر الجديدة لإلسكان 

 30/06/2023 11/01/2023 جنيهالقسط الثالث   0.072 مصر الجديدة لإلسكان

 5/3/2023 2/1/2023 جنيه القسط الثاني  0.0962 املهندس للتأمين

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 نادي العامليين مدينه نصر القاهره غير عاديه  م.املتكامله الهندسيه 2023/ 24/01

 عن طريق الكونفرس كول و التصويت الكترونيا غير عاديه  مستشفي كليوبترا  2023/ 25/01

 ميدان السد العالي 1الشركه االداري بالعقار رقم بمقر   عاديه  ايكمي  2023/ 29/01
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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 48.70 4.89 17.41 7,528,581 360,658,528 48.70 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EFIH 19.60 0.05 3.10 3,564,566 69,298,368 22.00 11.25 7.95% اي فاينانس 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 6.55 -0.76 25.00 16,636,466 109,020,856 6.72 2.77 5.61% 

 EAST 16.75 -0.30 17.05 1,111,979 18,480,342 17.89 9.53 5.51% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.21 -0.82 0.98- 162,821 197,030 1.46 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

 ABUK 42.75 -0.58 10.21 1,864,471 79,671,760 47.99 19.50 5.27% ابوقير لالسمدة  

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 19.24 4.68 7.61 16,252,479 305,207,264 19.63 9.33 5.03% 

 TMGH 10.61 0.47 6.21 1,392,325 14,670,803 11.00 6.50 3.95% مجموعة طلعت مصطفى

 MFPC 152.98 1.59 7.44 26,675 4,031,885 165.25 80.00 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 34.13 -1.64 8.28 330,637 11,384,573 37.89 21.52 3.11% ج   -القابضة املصرية الكويتية 

 SWDY 12.80 -0.78 7.11 1,513,749 19,450,344 14.20 5.57 2.79% السويدى اليكتريك 

 ETEL 24.28 -0.90 3.27- 981,444 23,903,898 27.00 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 14.00 0.00 7.69 553,300 7,748,792 14.55 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير 
MNHD 3.78 0.53 16.31 13,355,240 50,259,956 39.70 3.73 1.70% 

 CIEB 9.17 2.00 8.39 2,490,488 22,512,908 10.10 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 7.52 1.08 18.99 12,148,316 92,529,944 8.16 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 21.50 3.71 26.47 334,033 7,072,110 21.60 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 5.35 -2.73 0.56 696,982 3,759,955 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا 

 ESRS 24.30 -1.42 4.52 774,852 18,903,762 27.70 10.68 1.27% حديد عز 

 SKPC 16.45 1.48 25.38 3,959,252 65,106,320 16.97 6.68 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 HELI 11.30 -1.74 41.96 10,069,153 114,242,360 11.97 4.24 1.17% مصر الجديدة لالسكان  

 ALCN 18.69 -2.15 0.48 857,946 16,244,991 24.49 5.85 1.12%   االسكندرية لتداول الحاويات 

 JUFO 9.18 1.32 6.23- 1,064,500 9,735,406 10.29 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية 

 RMDA 2.71 0.37 8.14- 640,671 1,724,431 3.17 1.80 0.96% راميدا 

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي 
ORAS 102.49 3.95 6.82 307,169 30,879,568 104.97 50.00 0.96% 

 QNBA 20.46 0.54 17.59 175,834 3,572,801 21.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي 

 PHDC 2.23 -0.45 13.78 18,426,528 41,067,424 23.50 2.19 0.90% بالم هيلز للتعمير 

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 10.68 2.69 2.69 2,064,849 21,705,810 11.79 6.30 0.89% 

 CCAP 2.36 -1.26 13.46 66,795,509 157,474,096 2.47 0.98 0.81% القلعة لالستشارات املاليه  

 AUTO 5.40 0.00 0.75 5,820,842 31,358,224 6.12 2.26 0.80% جى بى اوتو 

 ISPH 1.94 -1.17 10.28- 3,108,216 6,072,356 3.34 1.10 0.79% ابن سينا فارما

بالدوالر * السهم يتداول 
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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

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

 : 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 

مقابل سعر  السعر املستهدف 

 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

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

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

 
ً
ي التقرير  ا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوصيات أو اآلراء املحددة الواردة في هذا التقرير البحثي. ويشير املحلل /املحللين الوارد اسماؤهم فمرتبط

 إلى أنه ال هو/هم أو ذويهم لهم اي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األوراق املالية 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 

 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

 

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 

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

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. 

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

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

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

 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  

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

 

 مسؤولي االتصال

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

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


