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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %5.92- ▼ %1.67- 11,242.07 30أي جي اكس 
 

 

 %1.08 ▼ %1.30- 2,225.61 70أي جي اكس 

 %0.38- ▼ %1.33- 3,242.78 100أي جي اكس 

 %13.45- ▼ %1.72- 3,525.41 مؤشر تميز
 

 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 )مليون جنيه(انواع المستثمرين   TASI 11,530.00 0.00% السعودية

 DFMGI 3,339.00 -0.31% دبي
 

 

 ADI 10,421.00 -0.12% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,357.72 -0.32% 
 

 BSEX 1,862.02 -0.02% البحرين
 

 GENERAL 12,427.00 0.29% قطر
 

 MASI 10,861.00 -0.47% املغرب
 

 TUN20 8,249.00 -0.24% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,147.76 -1.6% أمريكا
 

 S&P 500 3,759.69 -2.5% أمريكا
 

 

 NASDAQ 10,524.80 -3.4% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,144.14 -0.6% لندن
 

 

 DAX 13,256.74 -0.6% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,663.39 -0.1% اليابان
 

 %0.1 1,635.78 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %0.7- 95.45 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 بالجنيه اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.003 24.224 24.126 دوالر أمريكى
 

 0.126- 23.969 23.863 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.160- 27.833 27.711 جنيه إسترلينى
 

 

 0.093- 24.311 24.204 فرنك سويسرى 
 

 0.013- 16.460 16.392 ين يابانى 100
 

 0.001 6.447 6.419 ريال سعودى
 

 0.042- 78.202 77.861 دينار كويتى
 

 0.001 6.595 6.568 درهم اماراتى
 

 0.012- 3.328 3.313 اليوان الصينى
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االسهم التي ارتفع سعرها55

االسهم التي انخفض سعرها

االسهم التي لم يتغير سعرها
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

قناة السويس لتوطين 

 التكنولوجيا

 50.80   19.56  

  12.68   19.19  باكين

  10.27   5.69  سبأ

  6.93   9.10  مصر لألسواق الحرة

  6.00   52.97  أدكو

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -15.98   138.00  مينا فارم لألدوية

 -11.42   14.20  دلتا للطباعة والتغليف

 -5.29   3.22  اودن لالستثمار والتنمية

 -5.14   1.33  مرسيليا

 -5.05   29.13  املالية والصناعية املصرية

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  31.72   195,644,416  البنك التجاري الدولي

  17.45   74,966,120  حديد عز

  18.61   68,651,624  املصرية لالتصاالت

  2.78   63,310,488  مدينة نصر لالسكان

  27.70   45,009,476  ابوقير لالسمدة

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.35   65,492,571  دايس

  0.22   36,355,945  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.44   31,758,248  سبيد ميديكال

  1.54   22,902,676  املجموعة املصرية العقارية

  0.35   22,844,070  العربية لالستثمارات

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه(

 228,345,563 0.06- 991.6 موارد أساسية

 209,688,145 2.39- 808.9 العقارات

 191,217,802 1.45- 997.7 البنوك

واعالماتصاالت وتكنولوجيا   1,349.5 -2.02 113,624,294 

 110,626,704 1.37- 966.0 خدمات مالية

 2022أكتوبر   31لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 16.9 25000 شراء م.مرتبطه حديد عز

 16.02 16650 بيع م.مرتبطه اي فاينانس

 2.8 48000 شراء نظام االثابه كونتكت القابضه

 0.396 500000 بيع مجلس االداره العربيه لالصول 

 1.655 114725 شراء مجلس االداره املصريه السياحيه

 28.42 1450 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق

 1.625 7420075 بيع م.مرتبطه املصريه العقاريه

 0.589 145000 شراء مجلس االداره جدوي 

 1.723 300000 بيع م.مرتبطه باندا

 1.82 86000 شراء مجلس االداره بايونيرز

 1.054 1000000 بيع م.مرتبطه املنصوره للدواجن

 

35.4%32.2%31.9%31.1%29.6%

1,423,0134,487,53712,986,5961,061,9874,353,499

حديد عزباكينالعبوات الطبيهزهراء املعاديمصر لاللومنيوم

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 عبورالند توضح حقيقة توقف االنتاج في مصانعها

بخصوص ما تم نشره عن توقف االنتاج في مصانع الشركة، موضحة أنه أتم توقف العمل واالنتاج بأيام (، بيان توضيحي OLFIأصدرت شركة عبور الند للصناعات الغذائية )

ذ أمس الثالثاء بشكل طبيعي، السبت واألحد واالثنين في مصانع الجبن األبيض فقط، بسبب تأخر اإلفراج الجمركي ملنتج زيت النخيل، وأضافت أنه تم استئناف االنتاج من

شركة أن نة من زيت النخيل، مؤكدة أن تدبير العملة الالزمة ملستندات التحصيل بعد تحرير سعر الصرف أفضل بكثير، ويتحسن يوم بعد يوم.وأوضحت الواإلفراج عن شح

أقل من باقي السنة، باإلضافة إلى  من غير املتوقع وجود أي تأثير سلبي على الشركة بسبب ذلك، حيث أن الربع األخير من العام عادة يكون االنتاج وحجم الطلب واالستهالك

 ملصدر: البورصهاتوفر كل منتجات عبور الند في السوق بشكل طبيعي ووجود مخزون من مدخالت االنتاج التي تؤمن سير اإلنتاج بشكل اعتيادي.

 شهور  6مليون جنيه في  926.99الحديد والصلب تتكبد خسائر بـ 

، والتي تمت بها املوافقة على اعتماد قائمة املركز املالي في 30/10/2022عن انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  (،IRONأعلنت شركة الحديد والصلب املصرية )

وحول املؤشرات املالية للشركة  مليون جنيه، 926.995بخسارة قدرها  30/06/2022حتى  01/01/2022وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة من  30/06/2022

جنيه خالل الفترة املقارنة من العام املالي  590,306,119جنيه مقابل خسائر بلغت  733,955,638تكبد صافي خسائر بلغ  31/12/2021حتى  1/06/2021ل الفترة من خال

 املصدر: البورصه .لفترة املذكورةالسابق ل

 سبأ لألدوية تحدد أخر حق ملشتري السهم بعد التجزئة

مليون  100قرش، مع بقاء رأس املال املصدر كما هو  40جنيه إلى  2(، عن تجزئة القيمة االسمية للسهم من SIPCلألدوية والصناعات الكيماوية ) أعلنت شركة سبأ الدولية

يوم االثنين املوافق قرش، وذلك لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول  40مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها  50مليون سهم، بدال من  250جنيه، موزعا على عدد 

 البورصة املصريةاملصدر: . ، من خالل مصر املقاصة وااليداع والقيد املركزي 08/11/2022، على أن يتم التداول اعتبارا من تاريخ الثالثاء املوافق 07/11/2022
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 في قطاع البترول املصري  أدنوك اإلماراتية ترغب في زيادة استثماراتها

تقدمة باإلمارات العربية املتحدة عقد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا امل

وقد استعرض , وشركة أدنوك اإلمارتيةن قطاع البترول والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ حيث تم استعراض فرص التعاون بي

من خالل تنظيم اليوم الخاص بمجال خفض االنبعاثات الكربونية، والذي يتم تنظيمه  COP27اللقاء مشاركة وزارة البترول والثروة املعدنية في الفعاليات الرسمية ملؤتمر املناخ 

باالضافة إلى مناقشة أهمية التعاون للبناء على مخرجات ومكتسبات املؤتمر في ضوء استضافة  ملؤتمرات السنوية السابقة.ضمن جدول أعمال املؤتمر للمرة األولى على مدار ا

ا عقد املال كم اليات املؤتمر خالل الشهر الجارى ، وتم االتفاق على عقد اجتماع مشترك خالل زيارة الدكتور الجابر ملصر لحضور فع 2023فى  COP28االمارات للدورة املقبلة 

بترول الجديدة ، والتى تقوم تكنيب اجتماًعا مع أرنود بيتون الرئيس التنفيذى لشركة تكنيب إينرجيز العاملية، حيث تم استعراض املوقف التنفيذى ملشروعات تكرير وتصنيع ال

مع أنوبك إلنتاج السوالر بأسيوط فاة تكرير ميدور باإلسكندرية ومجبتنفيذها كمقاول عام بمشاركة الشركات املصرية إنبى وبتروجت ، والتى تشمل مشروعى توسعات مص

إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل وأوضح املال أن هذه املشروعات تأتى فى إطار استراتيجية قطاع البترول لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير ورفع كفاءة املصافى القائمة و 

ية القيمة، ومن جانبه أكد أرنود حرص تكنيب على تعزيز التعاون ونقل الخبرات مع قطاع البترول في تلك املجاالت، مشيًدا بالتعاون املنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عال

 املثمر مع شركات قطاع البترول في تنفيذ املشروعات البترولية الكبرى.

 .صفحة مجلس الوزراءاملصدر: 

  COP27 مليار دوالر في 15بـ مشروعات  9مصر تستعد للحصول على تمويالت لـ 

مليار دوالر، وذلك خالل  15مشروعات في مجاالت املياه والغذاء والطاقة، باستثمارات نحو  9تستعد الحكومة املصرية لتوقيع عدد من التمويالت الخضراء منخفضة التكلفة لـ 

  3مشروعات في مجال األمن الغذائي والزراعة، و 5تتضمن قائمة املشاريع .األسبوع املقبل، COP27 مؤتمر املناخ مؤتمر املناخ
ً
مشروعات بقطاع الري واملوارد املائية، ومشروعا

ي ِّ
 
َوف

ُ
 في مجال الطاقة، تأتي هذه التمويالت وفًقا ملنهج التمويل املختلط في إطار منصة مصر للمشروعات الخضراء برنامج "ن

ً
وخالل منتدى مصر للتعاون الدولي .NWFE "ضخما

مؤسسة دولية  17، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيس ي، سبتمبر املاض ي، أصدرت وزارة التعاون الدولي وEgypt-ICFاإلنمائي والتمويل 

ي"، واهميته في تحفيز التحول األخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه االست ِّ
 
َوف

ُ
ا حول برنامج "ن

ً
راتيجي والديناميكي والتشاركي وفًقا ملنهج متكامل متعدد وشريك تنمية بياًنا مشترك

 .50، وكانت املؤسسات املوقعة على البيان املشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 2050األطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 

 بيان مجلس الوزراءاملصدر: 

 فراج الفوري عن بعض السلع املستوردة لالستخدام الخاصالتجارة والصناعة تسمح باإل 

مرسلة البالد، وفقا لوثيقة ستسمح وزارة التجارة والصناعة باإلفراج الفوري عن بعض السلع املستوردة لالستخدام الخاص في محاولة للحد من تراكم البضائع في موانئ 

قالت مصادر بمصلحة .أكتوبر من لوائح االستيراد، ما يعني اإلفراج الفوري عنها من املوانيء 26ستخدام الخاص قبل ستستثني الوزارة البضائع املستوردة لال .ملصلحة الجمارك 

اإلفراج أضافت املصادر أنه بموجب القرار الجديد، سيجري .الجمارك إلنتربرايز إن القرار ينطبق على األفراد والشركات واملصانع بشرط أن تكون الواردات لالستخدام الخاص

هو نموذج جمركي يتقدم به  4ونموذج  .. سيتعين عليهم فقط تقديم التفويض لإلفراج وإثبات الدفع4عن الشحنات على الفور دون الحاجة إلى خطاب اعتماد أو نموذج 

وك بإصدار اعتمادات مستندية للمستورد أو إتمام عملية املستوردون إلى البنوك من أجل اإلفراج عن البضائع الخاصة بهم. ويمثل النموذج تعهدا بالسداد، مما يسمح للبن

 إنتربرايزاملصدر:  .التحصيل املستندي

 

 

 



 

  5صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 ةخبار العامليال نظرة على ا

 تريليون دوالر في قطاع النفط 12أوبك تدعو الستثمار أكثر من 

وذلك لتلبية الطلب املتزايد. وقال  -مليار دوالر سنويا  500أي ما يعادل نحو  -املقبلة  عاما 23تريليون دوالر في قطاع النفط على مدار الـ  12.1دعت منظمة أوبك إلى استثمار 

: "إن نقص االستثمار املزمن في صناعة النفط العاملية خالل السنوات األخيرة، بسبب االنكماش  2022األمين العام للمنظمة هيثم الغيص في تقرير توقعات النفط العاملي لعام 

% 13تتوقع املنظمة أن يرتفع الطلب العاملي على النفط بنسبة هي سبب رئيس ي للقلق"،  حة كوفيد، فضال عن سياسات وقف تمويل مشاريع الوقود األحفوري،الصناعي، وجائ

  املتجددة والسيارات الكهربائية.. ويتوقع محللون آخرون أن يصل الطلب إلى ذروته قبل نهاية العقد بسبب نمو الطاقة 2035مليون برميل يوميا بحلول عام  109.5إلى 

 انتربرايز املصدر:

 

 % سنوًيا10لـ  7البنك الدولي: التوجه األخضر يرفع نمو منطقة الخليج بـ 

في مصر العام الحالي،  COP -27ى انعقاد قال املدير اإلقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج، عصام أبو سليمان، إنه بالنظر إلى معدل النمو في املنطقة حالًيا، فيجب النظر إل

وأضاف عصام أبو سليمان، أن الطاقة املتجددة هي األرخص حول العالم وبتحول منطقة  في اإلمارات العام القادم، في ظل تزايد النمو األخضر عن النمو العادي. cop- 28و

وأوضح أبو سليمان، أن  ز وبالتالي زيادة تصديرها وارتفاع مكاسبها من التجارة الخارجية.الخليج إلى الطاقة املتجددة سيكون لديها أسعار طاقة رخيصة، وتوفر النفط والغا

 من النمو العادي في منطقة الخليج، وليس ذ
ً
لك بإنتاج الكهرباء من املصادر املتجددة التقرير األخير للبنك الدولي ذكر أهمية تنويع االقتصاد بانتهاج سياسة النمو األخضر بدال

 املحلي والتصدير. بإنشاء صناعات تواكب النمو األخضر مثل األلواح الشمسية والبطاريات وإنتاج السيارات الكهربائية كما يحدث في السعودية، وذلك لإلنتاجفقط، لكن 

نسبة للناتج املحلي اإلجمالي لدول الخليج، ومع سنة ماضية بال 15أو  10وقال املدير اإلقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج، إن نمو التصدير غير النفطي لم يتقدم خالل 

لزيادة النمو العادي الذي ارتفع التوجه للنمو األخضر فإن ذلك ينوع االقتصاد، ال سيما أن الدول الخليجية لديها فائض وصناديق سيادية وتطبق تحول سريع في اقتصاداتها 

 املصدر : العربيه سنة.  20% خالل آخر 4بمتوسط 
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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 3.4 7.0 %7.1- 27.05 شراء 2,120 29.13 املالية والصناعية املصرية

 1.1 1.3 3.8 5.4 %22.1 136.70 شراء 25,661 112.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.3 4.2 4.1 9.9 %34.2 37.17 شراء 34,954 27.70 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.5 7.0 .غ.م %21.4 5.47 شراء 5,351 4.51 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.5 2.5 9.4 7.6 %76.1 10.37 شراء 2,356 5.89 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.5 1.6 12.0 8.8 %43.9 7.05 شراء 1,385 4.90 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 2.0 2.4 9.4 16.0 %26.6 9.32 شراء 6,929 7.36 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.6 1.8 11.8 55.4 %56.4 7.82 شراء 1,894 5.00 العربية لألسمنت

 1.3 1.3 16.2 12.6 %6.8 30.40 شراء 2,135 28.47 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.8 7.2 7.6 %15.4 17.80 شراء 1,110 15.42 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.5 2.7 %52.6 26.63 شراء 9,480 17.45 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.2 5.3 %61.0 12.03 شراء 4,968 7.47 النساجون الشرقيون 

 67 2.14 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.2 5.1 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.1 2.9 %28.2 0.56 حيادي 486 0.44 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 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

 من خالل التصويت االلكتروني عن طريق التصويت عن بعد غير/عاديه بالم هيلز  6-11-2022

 بمقر قاعه اجتماعات املعهد العالي للدراسات التعاونيه غير/عاديه كيما  6-11-2022
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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 %
 التداول قيمة  كمية التداول 

 52أعلى سعر 

 اسبوع

 52أقل سعر 

 أسبوع

الوزن في 

 املؤشر

 COMI 31.72 -2.40 40.14- 6,127,350 195,644,416 35.99 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 15.60 -2.62 23.11- 983,838 15,418,758 22.20 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.80 -4.52 70.34- 9,475,869 36,689,184 8.07 2.77 5.61% 

 EAST 11.55 -0.35 7.74 1,106,499 12,731,941 12.25 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.16 0.00 11.90- 34,574 39,971 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 27.70 0.73 28.84 1,623,766 45,009,476 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.00 -2.40 12.22- 2,959,472 38,697,000 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 8.26 -2.13 59.29- 2,987,356 25,216,492 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 112.00 -1.48 14.88 14,344 1,618,184 116.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 26.00 -3.35 32.32 141,049 3,674,946 31.54 20.99 3.11% 

 SWDY 8.50 -1.16 56.74- 4,765,025 40,617,716 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 18.61 1.20 10.97 3,651,505 68,651,624 19.75 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.51 0.00 8.08- 17,447 217,520 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.78 -4.14 4.79- 22,194,695 63,310,488 34.20 2.78 1.70% 

 CIEB 6.94 -2.66 17.58- 215,895 1,521,438 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 3.96 -2.22 8.20 3,335,111 13,395,071 4.48 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.26 -0.27 74.44- 118,451 1,340,270 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.17 -0.48 14.90- 1,589,914 6,639,662 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 17.45 3.25 16.41 4,353,499 74,966,120 17.70 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 8.17 -1.57 4.74 1,543,038 12,667,411 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.71 -2.89 14.90- 2,208,649 12,797,968 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 12.91 2.62 53.69 461,042 6,006,594 13.25 5.85 1.12% 

 JUFO 7.36 -0.27 3.79- 507,279 3,757,993 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.65 -0.38 10.42 619,923 1,643,315 2.96 1.80 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 68.00 -1.35 10.53- 200,849 13,657,583 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 16.00 -4.53 10.46- 47,799 757,379 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.43 -2.19 28.35- 7,529,148 10,859,822 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.47 -2.48 14.04- 1,417,945 10,681,822 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.28 -2.29 6.22 13,050,060 16,949,916 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.06 -4.25 20.39- 4,610,790 19,014,496 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.81 -1.15 54.81- 3,601,379 6,567,035 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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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

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

 :الجدول اآلتي

 بيع حيادي شراء التوصية

 التعريف
توصية بشراء السهم عند السعر 

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف 

 املستثمر على ما هو عليه

السهم عند السعر توصية ببيع 

 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%≤+

 املحللين شهادة

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

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

ا بشكل مباشر أو غير مباشر بالتوصيات أو اآلراء املحددة الواردة في هذا التقرير البحثي. ويشير املحلل /املحللين الوارد اسما
ً
ؤهم في التقرير مرتبط

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

 الفنيقسم التحليل 

 marwa.abuelnasr@premiere-securities.com محلل فني أول  مروة محمد
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 اخالء املسؤولية

 

يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق املالية يستند هذا التقرير إلى املعلومات املتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع، كما ال 

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

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

 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 

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

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

 تماًما. أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف املتلقي املقصود محظور 

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


