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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %4.32- ▲ %0.53 11,432.79 30أي جي اكس 
 

 

 %2.14 ▼ %0.12- 2,248.89 70أي جي اكس 

 %0.97 ▲ %0.34 3,286.64 100أي جي اكس 

 %11.00- ▬ %0.00 3,625.30 مؤشر تميز
 

 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 )مليون جنيه(انواع المستثمرين   TASI 11,530.00 -1.18% السعودية

 DFMGI 3,302.00 -0.76% دبي
 

 

 ADI 10,391.00 -0.24% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,342.75 -0.31% 
 

 BSEX 1,863.51 0.00% البحرين
 

 GENERAL 12,392.00 -0.18% قطر
 

 MASI 10,912.00 0.83% املغرب
 

 TUN20 8,268.00 0.56% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,653.20 -0.2% أمريكا
 

 S&P 500 3,856.10 -0.4% أمريكا
 

 

 NASDAQ 10,890.85 -0.9% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,186.16 1.3% لندن
 

 

 DAX 13,338.74 0.6% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,663.39 -0.1% اليابان
 

 %0.2 1,650.63 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %1.0 95.60 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 4.621 24.171 24.071 دوالر أمريكى
 

 5.131 23.994 23.886 يورو
 

 تغيرات االسهم

 6.757 27.876 27.752 جنيه إسترلينى
 

 

 4.349 24.171 24.062 فرنك سويسرى 
 

 2.721 16.253 16.185 ين يابانى 100
 

 1.235 6.435 6.405 ريال سعودى
 

 15.128 78.071 77.725 دينار كويتى
 

 1.258 6.581 6.553 درهم اماراتى
 

 0.585 3.312 3.297 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  19.99   107.79  مطاحن شرق الدلتا

  12.50   3.15  كونتكت املالية القابضة

  7.71   4.19  مستشفي كليوباترا

  6.63   49.89  أدكو

  5.11   12.35  راكتا

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -12.66   14.00  دلتا للطباعة والتغليف

 -12.33   31.13  النيل لالدوية

 -7.20   30.68  املالية والصناعية املصرية

 -5.86   2.25  املؤشر

 -4.86   3.33  اودن لالستثمار والتنمية

 من حيث قيمة التداولأسهم  5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  32.50   195,021,712  البنك التجاري الدولي

  2.90   105,234,152  مدينة نصر لالسكان

  1.62   69,455,064  املجموعة املصرية العقارية

  4.19   59,330,000  مستشفي كليوباترا

  16.90   55,771,200  حديد عز

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.36   49,277,043  دايس

  1.62   44,280,382  املجموعة املصرية العقارية

  2.90   36,704,541  مدينة نصر لالسكان

  0.22   33,061,152  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.35   22,391,840  العربية لالستثمارات

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه(

 336,479,355 1.17 825.7 العقارات

 217,389,378 0.23 1,012.4 البنوك

 202,643,272 0.42 988.4 موارد أساسية

 149,353,425 0.17 979.2 خدمات مالية

 115,174,263 1.18- 657.4 أغذية و مشروبات وتبغ

 2022أكتوبر   31لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 1.812 565983 شراء مجلس االدارة بايونيرز

 0.581 507254 شراء مجلس االدارة جدوي 

 0.952 8602 شراء  ادارة البنك  بنك فيصل االسالمي 

  100000 بيع مجلس االدارة  العرفه لالستثمارات 

 4.61 617815 شراء مجلس االدارة  س ي اي كابيبتال القابضه

 0.243 572628 شراء مرتبطهم. اسباير 

 28.03 31896 شراء  مرتبطهم. مصر للفنادق

 1.679 42000 شراء مجلس االدارة  املصريه للمنتجعات السياحيه

 0.388 500000 بيع مجلس االدارة  صول لال  العربيه 

 16 16650 بيع مرتبطةم. اي فينانس

 0.05 500000 شراء م.مرتبطه العبوات الطبيه

 10.15 10000000 شراء  ايديتا 

33.1%31.0%28.3%28.1%27.5%

44,280,3825,300,5632,135,289188,1775,323,046

رايا االتصاالتبس انفستمنتس القابضهالشمس لالسكانكيمااملصريه العقاريه

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة



 

  3صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 أخبارالشركات املقيدة

 توزيعهمصر الجديدة لإلسكان تحدد قيمة الكوبون املقترح 

(، عن قيمة التوزيعات املقترحة للمساهمين عن أرباح العام املاض ي، الفته في بيان للبورصة املصرية، أن قيمة التوزيعات HELIأعلنت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير)

 صهملصدر: البور  .جنيه للسهم 0.22وبون نقدي قيمته جنيه بواقع ك 296,883,608املقترحة للمساهمين تبلغ 

قر توزيع جنيًها للسهم
ُ
  عمومية العامة للصوامع ت

، على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ونتائج األعمال خالل 31/10/2022(، املنعقدة بتاريخ GSSCصدقت الجمعية العامة العادية لـ شركة العامة للصوامع والتخزين )

قائمة توزيعات األرباح عن السنة سالفة الذكر بواقع جنيًها واحد للسهم.وحول مؤشرات نتائج األعمال غير املدققة عن كما وافقت الجمعية على على ، 2022-2021العام املالي 

 .ق لهرنة من العام املالي السابجنيه أرباح خالل الفترة املقا 9,964,651جنيه، مقابل  23,562,577، كشفت عن تحقيق صافي ربح 30/09/2022الفترة املالية املنتهية فى 

 املصدر: البورصه 

 تحديد موعد نهاية الحق وتوزيع كوبون الحديد والصلب للمناجم

وبالتالي ينتقل ، 17/11/2022ن جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباًرا م 0.030( بواقع 1(، أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم )ISMQأعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم واملحاجر)

 البورصة املصريةاملصدر: .14/11/2022تري السهم حتى نهاية جلسة يوم اإلثنين الحق في التوزيع ملش
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 وزير التموين يناشد التجار بعدم رفع األسعار للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن

الداخلية، أن الدولة نفذت خطوات كبيرة لتوفير االعتمادات املالية الالزمه وتوفير مستلزمات االنتاج ملصانع السلع الغذائية أكد الدكتور على املصيلحي، وزير التموين والتجارة 

جارية، شدد لك السالسل التودخولها إلى األسواق، وخالل اجتماعه أمس مع كبار منتجى وموردي ومصنعي السلع الغذائية من زيوت وألبان وبقوليات وشاي وارز وسكر، وكذ

الب املصنعين بعدم رفع األسعار فى الدكتور على املصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة طرح كل االنتاج باالسواق للحفاظ على استقرار األسعار باألسواق وط

الى الوزير أن املسؤلية مشتركه اآلن بين الدولة ومنتجي السلع الغذائية اآلن، وأضاف وأكد معج، الفترة الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين كى تستمر املصانع فى االنتا

 مع البنك املركزى ووزارة املالية لحل املشاكل املتعلقة باإلفراج الجمركى وسرعه اإلفراج عنها باملوانئ.من جانبهم
ً
، أكد منتجى السلع الغذائيه أنهم سوف أنه يتواصل دائما

ركة مابينهم وبين الدولة، ولة فى تلك الفترة من خالل ضخ كميات كبيرة من السلع وكل اإلنتاج من املصانع إلى األسواق، وأشاروا إلى أن املسؤلية اآلن مسؤلية مشتيتكاتفون مع الد

 وكرانيه وتأثيرها املباشر على معظم اقتصاديات العالم.واثنوا على اإلجراءات التى تتخذها الدولة لتوفير االعتمادات املالية الالزمة لالستيراد فى ظل الحرب الروسية اال 

 .صفحة مجلس الوزراءاملصدر: 

في سبتمبر 2018مبيعات سيارات الركوب تسجل أدنى مستوى منذ عام   

سيارة  6,800قيود االستيراد. وبيعت نحو  خالل سبتمبر، مع استمرار السوق في املعاناة جراء 2018نخفضت مبيعات سيارات الركوب )املالكي( إلى أدنى مستوى لها منذ عام ا

% باملقارنة مع الفترة ذاتها من العام املاض ي، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات املصري )أميك(. وتعد 60ركوب فقط خالل الشهر، بانخفاض قدره 

وحدة، فيما تراجعت مبيعات األتوبيسات بنسبة  2,800% على أساس سنوي إلى نحو 33الشاحنات بنسبة هبطت مبيعات ، 2018يارات منذ يناير هذه أقل مبيعات شهرية للس

وحدة، وهو أدنى مستوى لها منذ اإلغالقات  11,400% على أساس سنوي ليصل إلى 50وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة .وحدة 1,800% على أساس سنوي لتصل إلى 8

جراء التداعيات غير املباشرة للحرب في أوكرانيا. وأدى تشديد األوضاع  2022انخفضت مبيعات السيارات خالل معظم عام .2020في أبريل  19-كوفيدللحد من انتشار فيروس 

مما جعل من املستحيل تقريبا على املوزعين املالية عامليا إلى فرض البنك املركزي املصري قيود صارمة على االستيراد في فبراير املاض ي، في محاولة للحفاظ على العملة األجنبية، 

 انتربرايزاملصدر:  .إدخال السيارات إلى البالد، ودفع عدد من شركات صناعة السيارات العاملية لوقف صادراتها إلى مصر

 مليار دوالر خالل هذا العام 12مصر تستهدف زيادة عائدات تصدير الغاز إلى 

مليون طن  12ماليين طن، وإنها قادرة على تصدير ما يصل إلى  8إن بالده تستهدف رفع صادراتها من الغاز الطبيعي املسال هذا العام إلى  قال وزير البترول املصري، طارق املال

مليار  19ات ستصل إلى "، أن إيرادات مصر من الغاز واملشتقات النفطية والبتروكيماوي2022وأضاف املال، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك .سنويا

 6.5وقال الوزير إن صادرات العام املاض ي من الغاز املسال بلغت .مليار دوالر 12كما توقع وزير البترول املصري أن تبلغ إيرادات البالد من الغاز هذا العام نحو  .2022دوالر في 

وأوضح أن محطات إسالة الغاز تعمل بكامل طاقتها في فصل الشتاء، مؤكًدا  .ع في موسم الشتاءمليون طن، وأشار إلى أن صادرات البالد تتراجع في موسم الصيف، ولكنها ترتف

ن دول الجوار وتسييله وجود إمكانيات يمكن استغاللها في الصيف، إذ يمكن استخدام قدرات مصر على تسييل الغاز لزيادة التصدير، وذلك من خالل استقدام الغاز م

 وأضاف املال أن مخاطر الركود التي تحيط بالعالم لن تؤثر على تدفقات االستثمار لقطاع الطاقة املصري. .ملحلي، باإلضافة إلى ترشيد استهالك الطاقةوتصديره، وتعزيز اإلنتاج ا

 اقتصاد سكاي نيوز عربيةاملصدر: 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 نقطة أساس 25االحتياطي االسترالي يرفع معدالت الفائدة بـ 

ويعتبر هذا االرتفاع الذي يتماش ى قدية خالل شهر نوفمبر، % خالل اجتماعه بشأن السياسية الن2.85نقطة أساس إلى مستويات  25رفع االحتياطي االسترالي معدالت الفائدة بـ 

هذا وقال مجلس السياسة النقدية في االحتياطي االسترالي  .2013ابريل مع توقعات األسواق هو السابع على التوالي، ليعيد معدالت الفائدة إلى مستويات لم تشهدها استراليا منذ 

% 8ارتفاع التضخم إلى ذروته عند إنه ستكون هناك حاجة إلى املزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بسبب التضخم املرتفع للغاية في البالد. وأضافت اللجنة أنها شهدت اآلن 

 عن توقعات ببلوغ التضخم مستويات 7.75قة عند هذا العام، مقارنة مع توقعاتها الساب
ً
 عن 2023% في عام 4.75%، فضال

ً
هذا وأكد املجلس  .2024% في عام 3، وما يزيد قليال

 س ي ان بي س ي العربية املصدر:  أنه ال يزال حازًما في التزامه برفع التضخم إلى املستويات املستهدفة، وسيفعل ما هو ضروري لتحقيق ذلك.

 

 مو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث مع تزايد مخاوف الركودتباطؤ ن

الركود مع تسجيل التضخم معدالت تباطأ النمو االقتصادي في منطقة اليورو بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام، لكنه صمد أكثر من املتوقع بقليل، بينما تزداد مخاطر 

باملئة خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع الثاني،  0.2املحلي اإلجمالي للدول التسع عشرة التي تعتمد العملة املوحدة بنسبة قياسية جديدة في أكتوبر، وارتفع الناتج 

لكن قد ال يدوم الوضع الحالي إذ  أمس.” يوروستات“في املائة(، وفق أرقام نشرها مكتب اإلحصاء األوروبي  0.8بعدما كان قد صمد بشكل أفضل من املتوقع في الربع الثاني )+

ظهر مؤشرات أخرى بالفعل انكماشا في النشاط االقتصاد
ُ
وحذر محللون من  ي، وفق الخبراء.تستمر األسعار في االرتفاع على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، بينما ت

الركود في منطقة اليورو هذا الشتاء “وأضافوا ”. في ركود، لكن بمعرفة مدى شدة هذا الركودلم يعد األمر يتعلق بما إذا كنا سندخل “مكتب أكسفورد إيكونوميكس من أنه 

 في املائة في الربعين السابقين، وفق أرقام 1.5و 0.5في املائة في الربع الثالث، بعد ارتفاعه على التوالي بنسبتي  0.2في فرنسا وإسبانيا، ارتفع الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  ”.وشيك

في املائة، في حين تعد البالد إحدى أكثر الدول تضررا  0.3في أملانيا، حيث كان يتوقع انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي، ازداد نشاط أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة  صادرة الجمعة.

 في الناتج املحلي اإلجمالي.” انخفاضا طفيفا“ة بقيادة ماريو دراجي، قد توقعت في املائة، بينما كانت الحكومة السابق 0.5وسجلت إيطاليا نموا بنسبة  من أزمتي الطاقة والتضخم.

ومع ذلك قد يكون الصمود قصير األجل:  وتعد النتائج جيدة، ويمكن تفسيرها باستهالك األسر الذي ظل متينا خالل فترة العطلة في الصيف وبتدابير الدعم الحكومية للطلب.

في املائة(. وكانت قد سجلت في سبتمبر أعلى نسبة تضخم منذ بدء يوروستات بنشر املؤشر في  10.7في أكتوبر، ليبلغ مستوى قياسيا جديدا )+  ازداد التضخم في منطقة اليورو

 املصدر: حابي في املائة في البلدان التسعة عشر التي تعتمد العملة األوروبية املوحدة. 9.9، عند 1997يناير 
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 التغطيةشركات تحت 

 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 1.4 3.6 7.3 %11.8- 27.05 شراء 2,232 30.68 املالية والصناعية املصرية

 1.1 1.3 3.9 5.4 %20.2 136.70 شراء 26,062 113.75 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.3 4.2 4.1 9.9 %35.2 37.17 شراء 34,702 27.50 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.5 7.1 .غ.م %19.2 5.47 شراء 5,446 4.59 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.6 2.6 9.6 7.7 %72.5 10.37 شراء 2,404 6.01 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.5 1.6 11.9 8.7 %44.2 7.05 شراء 1,382 4.89 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 2.0 2.4 9.6 16.2 %24.8 9.32 شراء 7,032 7.47 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.6 1.8 11.9 56.0 %54.9 7.82 شراء 1,913 5.05 العربية لألسمنت

 1.2 1.2 15.3 12.0 %12.6 30.40 شراء 2,026 27.01 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.8 7.2 7.6 %14.8 17.80 شراء 1,117 15.51 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.5 2.6 %57.6 26.63 شراء 9,181 16.90 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.3 5.4 %57.0 12.03 شراء 5,095 7.66 النساجون الشرقيون 

 68 2.19 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.3 5.2 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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  الشركاتإجراءات 

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

    

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة

 2022-11-3 2022-10-31 جنيه 0.350 جهينه للصناعات الغذائيه

 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

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 صالح سالمبمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري شارع  عاديه مطاحن مصر الوسطي 2-11-2022
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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 32.50 0.31 38.67- 6,011,173 195,021,712 35.99 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 16.02 0.13 21.04- 909,292 14,431,213 22.20 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.98 1.27 68.93- 12,693,607 50,847,284 8.07 2.77 5.61% 

 EAST 11.59 -2.52 8.12 2,151,945 24,945,396 12.25 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.16 0.00 12.13- 16,387 18,967 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 27.50 1.85 27.91 1,725,665 47,010,676 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.32 -0.60 10.06- 3,938,342 52,660,120 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 8.44 2.30 58.40- 3,035,465 25,379,786 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 113.75 0.21 16.68 53,281 6,082,086 116.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 26.40 -0.71 34.35 843,081 22,361,320 31.54 20.99 3.11% 

 SWDY 8.60 0.94 56.23- 2,384,867 20,620,012 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 18.39 0.27 9.66 828,488 15,260,547 19.75 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.51 0.00 8.08- 384,915 4,812,854 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.90 4.69 0.68- 36,704,541 105,234,152 34.20 2.80 1.70% 

 CIEB 7.16 3.47 14.96- 1,092,533 7,784,121 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.05 0.75 10.66 3,585,187 14,568,847 4.48 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.33 0.89 74.28- 166,009 1,867,651 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.19 7.71 14.49- 14,485,432 59,330,000 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 16.90 1.56 12.74 3,317,197 55,771,200 17.24 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 8.30 2.72 6.41 4,854,659 40,334,820 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.88 0.34 12.37- 4,852,888 28,737,450 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 12.55 0.24 49.40 46,268 582,446 12.99 5.85 1.12% 

 JUFO 7.47 -3.49 2.35- 110,455 817,960 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.66 0.38 10.83 1,592,160 4,220,017 2.96 1.77 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 68.93 0.20 9.30- 79,098 5,458,844 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 16.89 0.72 5.48- 53,516 910,515 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.46 -1.02 26.74- 13,635,155 20,134,804 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.66 -0.52 11.85- 3,438,244 26,439,400 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.31 0.31 8.71 17,046,334 22,322,504 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.20 0.00 17.65- 10,011,024 41,981,236 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.83 1.72 54.29- 7,359,851 13,480,660 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

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

 :اآلتيالجدول 

 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 

ال يختلف عن  السعر املستهدف

 السعر السوق 

السعر املستهدف أقل من السعر 

 في السوق 

االنخفاض "مقابل -نسبة االرتفاع/

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

 شهادة املحللين

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

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 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

 

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 

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

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.

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 

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

 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 

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

 

 مسؤولي االتصال

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

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


