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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %10.34 ▲ %2.07 13,184.26 30أي جي اكس 
  

 %17.70 ▲ %1.63 2,591.51 70أي جي اكس 

 %15.03 ▲ %1.58 3,744.49 100أي جي اكس 

 %14.61- ▲ %0.06 3,478.16 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,752.00 0.05% السعودية 

 DFMGI 3,303.00 -0.04% دبي
 

 

 ADI 10,339.00 -0.51% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,555.85 0.29% 

 
 BSEX 1,865.10 0.00% البحرين

 
 GENERAL 11,800.00 1.46% قطر

 
 MASI 10,919.00 0.45% املغرب 

 
 TUN20 8,093.00 -0.04% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 33,852.53 0.0% أمريكا

 
 S&P 500 3,957.63 -0.2% أمريكا

 
 

 NASDAQ 10,983.78 -0.6% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,512.00 0.5% لندن 
 

 

 DAX 14,355.45 -0.2% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,968.99 -0.2% اليابان 
 

 %0.2 1,753.31 األوقية  )دوالر(الذهب 
 

 %0.8 83.67 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 بالجنيه  اليومي ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.002 24.598 24.524 دوالر أمريكى 

 
 0.242- 25.505 25.419 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.210- 29.520 29.422 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.177- 25.882 25.801 فرنك سويسرى 
 

 0.005 17.800 17.744 ين يابانى  100
 

 0.001- 6.545 6.522 ريال سعودى 
 

 0.061- 79.975 79.709 دينار كويتى 
 

 0.001 6.698 6.676 درهم اماراتى 
 

 0.015 3.433 3.421 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  9.98   6.83  الدولية لألسمدة 

  9.96   2.87  الفنار للمقاوالت 

  9.33   2.93  راية لخدمات مراكز االتصاالت 

  9.14   22.20  مطاحن شمال القاهرة 

  8.73   2.49  نيوداب 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -12.18   35.61  مطاحن مصر الوسطي 

 -6.93   26.99  مصر بنى سويف لالسمنت

 -5.76   8.67  يوتوبيا 

 -4.98   19.28  الرواد 

 -4.95   1.04  املجموعة املصرية العقارية 

 حيث قيمة التداولأسهم من  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  39.84   203,720,512  البنك التجاري الدولي 

  6.13   105,490,600  كيما

  14.27   84,023,320  هيرمس 

  15.64   83,235,848  مصرف أبو ظبي اإلسالمي 

  33.05   66,318,144  غاز مصر 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.39   73,561,958  العربية لالستثمارات 

  0.38   59,952,017  دايس 

  0.50   43,146,403  العربية ادارة االصول 

  0.34   35,391,638  املصريين لالسكان 

  1.45   34,920,293  القلعة 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه( 

 320,230,553 3.7 1189.6 البنوك 

 277,742,230 1.0 1053.1 خدمات مالية 

 274,149,820 1.5 880.2 العقارات 

 255,402,022 1.3 1126.8 موارد أساسية 

مشروبات وتبغ أغذية و   713.8 0.3 155,785,956 

 2022 نوفمبر 28  لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 0.408 55000 بيع مجلس االداره  الصخور العربيه 

 0.486 400000 بيع مجلس االداره  العربيه لالصول 

 4.61 50000 بيع االداره مجلس  مستشفي كليوباترا 

 1.679 100000 شراء مجلس االداره  املصريه للسياحه 

 34.95 6269 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق 

 9.75 27500 شراء مجلس االداره  جراند القابضه 

 15 423287 شراء مجلس االداره  بس انفستمتنس 

 0.158 46491 بيع مجلس االداره  النعيم القابضه 

 2.6 1000000 بيع م.مرتبطه   القابضه رايه 

 10.15 167087 بيع مساهم رئيس ي  العبور لالستثمار العقاري 

 1.09 75000 بيع مجلس االدراره  املصريه العقاريه 

 1.09 1713710 بيع م.مرتبطه املصريه العقاريه 

 38.31 10000 بيع اداره البنك البنك التجاري الدولي 

 41.45 9760 بيع االداره مجلس  كفر الزيات  

 1.884 282000 شراء مجلس االداره  بايونيرز 

47.9%
39.3%37.4%31.6%30.1%

16,991,22520,450,45130,436,26720,51215,550,378

الجيزةالعامة للمقاوالت ميرمدينة نصر لالسكان والتعكيما 

واالستثمارالعقارى 

ابن سينا فارمامصر لالسواق الحرة

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 هيرميس تتم خدماتها االستشارية لصفقة الطرح العام ألسهم مجموعة تعليم بدبي  

اليوم املالية أعلنت  الترويج وتغطية االكتتاب  HRHO) هيرميس املجموعة  إتمام الخدمات  ( أن قطاع  في  الناشئة واملبتدئة قد نجح  في األسواق  الرائد  لبنك االستثمار  التابع 

مليون   204في سوق دبي املالي بقيمة االستشارية لصفقة الطرح العام ألسهم مجموعة »تعليم«، املؤسسة الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة في دولة اإلمارات، 

وقد شهدت عملية    وقد قامت املجموعة املالية هيرميس بدور املرتب املشترك واملنسق العاملي املشترك للصفقة  نوفمبر   29سبما ذكر البيان املرسل بتاريخ  دوالر أمريكي، ح

درهم    3لت للسعر االسترشادي ليبلغ  % من إجمالي رأسمال الشركة. وقد تم تحديد سعر السهم بقيمة وص25مليون سهم، بما يعادل   250االكتتاب قيام شركة »تعليم« بطرح  

ا من جانب املستثمرين األفراد وكذلك املؤسسات، حيث تم تغطية    مليار درهم إماراتي  3إماراتي للسهم، حيث يبلغ رأس املال السوقي لألسهم    كبيرا
ا

وقد القت عملية الطرح إقباال

في هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس    (TAALEEMعلى أن يبدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز )  مليار درهم إمارتي،  13.7مرة وبقيمة إجمالية للطلبات    18االكتتاب  

لخاص في سوق دبي املالي منذ فترة  املشارك لقطاع الترويج وتغطية االكتتاب باملجموعة املالية هيرميس، عن سعادته بإتمام أولى صفقات الطرح العام لشركة عاملة بالقطاع ا

ي، وذلك  جحت املجموعة في الترويج لصفقة طرح »تعليم« في ظل العديد من الطروحات األولية للشركات املدعومة من حكومات دول مجلس التعاون الخليج طويلة، فقد ن

 املصدر: املال. بفضل القدرات الترويجية الهائلة التي تنفرد بها املجموعة املالية هيرميس.

 مليون دوالر خسائر   24دها جي بي أوتو ترفع دعوى تحكيم دولية لتكب

ا للمعاهدة الثنائية املبرمة مع مصر بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات، بحسب بAUTO) جي بي اوتو شركة رفعت  يان  (، دعوى تحكيمية ضد دولة الجزائر استنادا

أن  التي لحقت بـ جي بي أر سرفيس و جي بي آر أرتو اللتين تم تأسيسهما بدولة الجزائر، الفته إلىوأضافت أن هذه الدعوى نتيجة األضرار والخسائر الجسيمة  البورصة املصرية

ا بأن قيمة حقوق امللكية املجمعة للشركة تقدر بمبلغ وقدره   24األضرار التي لحقت بالشركة يتمثل حدها األدنى في خسارة رأس املال املستثمر والبالغ نحو    9.4مليون دوالر، علما

 . املصريه هاملصدر: البورص.9/30/ 2022يار جنيه وفقا للقوائم املالية في مل
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 2021% عام 208معيط: نمو صادرات مصر إلى سنغافورة بنسبة 

املالية، أن االقتصاد املصرى متنوع، وأن مناخ   الدكتور محمد معيط، وزير  الذهبية«، أكد  عد »الرخصة 
ُ
لزيادة االستثمارات املحلية واألجنبية، وت فى مصر جاذب  األعمال 

ال للقطاع الخاص ليكون له دور  و»وثيقة سياسة ملكية الدولة«، وبرنامج »الطروحات الحكومية« ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم االستثمارات الخاصة، وإفساح املج

ا إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مبأكبر في التنمية االق مليارات    10اشرة بـ  تصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من األنشطة واملجاالت االقتصادية، الفتا

ا تشمل االقتصاد األخضر، حسبما ذكر البيان املرسل بتاريخ   ري السنغافوري، أن االقتصاد املصرى حقق أداءا  أضاف الوزير، خالل منتدى األعمال املص  نوفمبر   29دوالر سنويا

ا خالل العام املالى املاض ى املنتهي في يونيه  ا، ومطمئنا ؛ رغم التحديات العاملية شديدة الصعوبة التى ألقت بظاللها على مختلف الدول خاصة االقتصادات الناشئة، 2022جيدا

ا بنسبة   % فى 6,1إلى    2014/  2013% فى  16,5، ونجحنا فى خفض العجز الكلى للموازنة من  2022/  2021خالل العام املالى  % من الناتج املحلى اإلجمالي  6,6حيث سجلنا نموا

يونيه  8,4، والتحول من عجز أولى بنسبة  2022يونيه   أولى بنسبة  2014% من الناتج املحلى اإلجمالي فى  أشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة   2022% فى يونيه  1,3، إلى فائض 

ا بنهاية يونيه   مليار دوالر خالل العام املالى املاض ى، وبلغت عائدات   32مليارات دوالر، وبلغت تحويالت العاملين بالخارج التي    7بنحو    2022السويس حققت مستوى قياس ي جديدا

لفقد السياح الوافدين من روسيا   % من السياحة نتيجة35، رغم فقدان  2021/  2020مليار دوالر في العام املالى    4,9، مقارنة بـ  2022مليار دوالر بنهاية يونيه    10,7السياحة  

ا للعملة الصعبة.وأوكرانيا، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب املزيد من السائحين من الدول األخرى منها: أملانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السيا ا مهما املصدر:    حة مصدرا

 .املال

 لة الثامنة التكميلية بمشروع بيت الوطن طرح أراض جديدة باملرح

لتكميلية، بمشروع بيت الوطن ألراض ي  أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض جديدة، بأماكن مميزة، باملرحلة الثامنة ا

وبالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، والبنك املركزى املصرى، سيتم تحديث املوقع اإللكترونى للمشروع، اليوم املصريين في الخارج، وأوضح وزير اإلسكان، أنه  

السادات(،    –   الشروق   –بدر    –العبور    – أكتوبر    6  – الشيخ زايد    –، ليتضمن قطع أراض جديدة بنشاط مختلط خدمى، بمدن )القاهرة الجديدة  29/11/2022الثالثاء املوافق  

 من ظهر اليوم الثالثاء بتوقيت جمهورية مصر العربية للتسجيل والحجز
ا
 للراغبين فى الحجز، اعتبارا

ا
وأضاف الوزير، أنه سيتم استقبال التحويالت   وسيكون املوقع متاحا

 من غد األربعاء املوافق 
ا
 بتوقيت 30/11/2022اعتبارا

ا
 من الساعة الثامنة والنصف صباحا

ا
جمهورية مصر العربية متضمنة كود الحجز، مع التأكيد على أن أي تحويالت  ، بدءا

سجل ضمن تحويالت اليوم الخامس من التحويالت، وستكون كراسة الشروط واملواقع املطروحة، متاحة ع
ُ
 لى املوقع للراغبين بالحجز.ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لت

 صفحة مجلس الوزراء املصدر: 

 راجًعا في مبيعات السيارات املالكي خالل أكتوبر % ت69أميك: 

ا و  19مركبة خالل أكتوبر املاض ى، مقابل    77آالف و  6%، لتسجل  69تراجعت مبيعات السيارات املالكي في مصر بنسبة    وحدات في الشهر ذاته من العام السابق  309ألفا

تى حصلت املال على نسخة منه، فإن العالمة اليابانية نيسان تصدرت مبيعات سيارات الركوب وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات »أميك«، ال

للمركز الثالث   BYD مركبة، فيما صعدت  1195% مسجلة بيع  20وحلت شيري في املرتبة الثانية بحصة سوقية    مركبة  1998% بإجمالى نحو  33مستحوذة على حصة سوقية  

ا في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية  MGءت وجا وحدة  500% بنحو 8بحصة بلغت  وحدة، أعقبتها  345% بواقع 6في املرتبة الرابعة بقائمة ماركات السيارات األكثر مبيعا

 املصدر: انتربيرايز  مركبة. 330% بإجمالى نحو 5شيفروليه في املركز الخامس بحصة قدرها 

 

 

 

 



 

  5صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 ةخبار العامليال نظرة على ا

 رئيسة املركزي األوروبي: التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد 

لتجزئة في مواجهة التضخم املتزايد أكدت كريستين الغارد، رئيسة البنك املركزي األوروبي، أن حالة عدم اليقين تتعلق بشكل خاص بانعكاسات ارتفاع كلفة الطاقة على أسعار ا

ا عدة أن يكون معدل التضخم قد وصل إلى ذروته في منطقة اليورو في أكتوبر، وقالت إن خبراء االقتصاد في البنك املركزي األوروبي ما زالو في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مستب

وقالت "من الواضح   لزيادة أسعار الفائدة وأشارت إلى أنها تعتقد بوجود اتجاه    يرون مخاطر "صعودية" واضحة، في إشارة الحتماالت أن تأتي قراءات التضخم أعلى من املتوقع 

وأبقت الجارد   جه نحو )زيادة أسعار الفائدة("أنه يتعين علينا االستمرار في زيادة أسعار الفائدة .. وعلى الرغم من أنني ال أريد الحديث كثيرا عن املستقبل، فأنا أعتقد بأننا سنت

وأضافت في جلسة للبرملان األوروبي "املدى الذي    عار الفائدة وعددها، قائلة إن ذلك سيتوقف على عدد من املتغيراتخياراتها مفتوحة بشأن مقدار الزيادات املستقبلية ألس 

تنا للتحول في موقف  نحتاج للذهاب إليه وسرعة ذلك سيعتمدان على مستجدات نظرتنا املستقبلية ومدى استمرار الصدمات ورد فعل األجور وتوقعات التضخم وتقديرا

نقطة أساس في اجتماعه املقبل وبشأن    75أم    50وتدور تكهنات بين املستثمرين بشأن ما إذا كان البنك املركزي األوروبي سيرفع أسعار الفائدة بواقع    ا )النقدية("سياستن

 س ي ان بي س ي العربية املصدر: املستوى الذي ستبلغ عنده تكلفة اإلقراض ذروتها.
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 التغطيةشركات تحت 

 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 6.9 %6.6- 27.05 حيادي  2,107 28.95 املالية والصناعية املصرية 

 1.2 1.5 4.5 6.3 %3.8 136.70 حيادي  30,182 131.73 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 1.6 2.4 3.2 4.7 %22.4 41.61 شراء 42,904 34.00 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.5 2.0 9.5 .غ.م %10.7- 5.47 حيادي  7,274 6.13 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 3.1 3.1 11.5 9.3 %44.0 10.37 شراء 2,880 7.20 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.6 1.7 13.1 9.6 %31.0 7.05 شراء 1,520 5.38 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 1.8 2.2 8.6 14.6 %39.1 9.32 شراء 6,307 6.70 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.6 2.1 5.7 66.6 %14.5 6.88 شراء 2,276 6.01 العربية لألسمنت 

 1.2 1.2 15.3 12.0 %12.6 30.40 حيادي  2,024 26.99 مصر بني سويف لالسمنت

 0.8 0.9 8.5 9.0 %2.7- 17.80 حيادي  1,317 18.29 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.4 2.6 %59.5 26.63 شراء 9,073 16.70 شركة حديد عز

 0.7 0.8 5.8 6.0 %43.4 12.03 شراء 5,580 8.39 النساجون الشرقيون 

 78 2.50 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.8 6.0 تحت املراجعة 

 477 0.43 شركة سبيد ميديكال
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.7 1.0 2.1 2.9 املراجعة تحت 
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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  تاريخ نهاية الحق 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

 عن طريق وسائل التكنولوجيا املرئيه عاديه  املصريه لنظم التعليم 1-12-2022

 التصويت عن بعدعن طريق نظام  عاديه  ايجيترانس  1-12-2022
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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 39.84 3.99 24.82- 5,203,811 203,720,512 39.88 22.49 25.97% )مصر( البنك التجاري الدولي 

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية 
EFIH 17.17 -0.69 15.38- 424,540 7,305,122 20.50 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 4.80 1.27 62.53- 7,583,998 36,569,324 7.23 2.77 5.61% 

 EAST 13.90 0.36 29.66 2,255,180 31,126,622 14.85 9.53 5.51% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.23 0.82 6.75- 174,823 213,467 1.46 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية 
ABUK 34.00 4.62 58.14 1,900,359 63,425,780 34.00 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 14.27 1.28 3.65- 5,909,437 84,023,320 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة 
TMGH 8.70 2.59 57.12- 5,395,856 46,752,152 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 131.73 -0.94 35.12 150,596 20,051,426 134.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 29.62 0.85 50.74 671,085 19,968,244 31.57 21.01 3.11% 

 SWDY 9.40 0.00 52.16- 4,707,569 44,800,488 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك 

 ETEL 22.82 0.22 36.08 1,439,115 33,031,738 24.79 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.70 0.47 6.69- 36,655 469,902 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير 
MNHD 3.02 1.34 3.42 20,450,451 62,097,668 34.20 2.97 1.70% 

 CIEB 8.27 5.48 1.78- 904,408 7,391,125 9.00 4.10 1.69% اجريكول مصربنك كريدي 

 AMOC 4.64 -0.85 26.78 5,122,571 24,050,424 4.87 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 13.52 4.73 69.31- 767,623 10,409,656 13.80 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.61 0.00 5.92- 2,686,991 12,478,666 5.65 3.81 1.34% كليوباترا شركة مستشفي 

 ESRS 16.70 1.77 11.41 840,709 13,892,000 18.00 10.68 1.27% حديد عز 

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك 
SKPC 9.37 1.30 20.13 3,323,190 31,220,698 9.52 6.57 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 6.09 1.00 9.24- 3,741,502 22,896,494 7.40 4.24 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع 
ALCN 15.90 2.58 89.29 824,646 13,085,283 16.09 5.85 1.12% 

 JUFO 6.70 -1.47 12.42- 3,438,631 23,152,622 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية 

 RMDA 2.79 0.00 16.25 1,000,473 2,790,436 3.17 1.80 0.96% راميدا 

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي 
ORAS 78.78 2.40 3.66 367,004 28,483,280 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 18.13 6.40 1.45 431,506 7,768,611 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي 

 PHDC 1.75 -0.51 12.44- 7,708,232 13,464,439 2.00 1.07 0.90% للتعمير بالم هيلز 

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 8.39 1.08 3.45- 2,521,853 21,353,070 9.27 6.30 0.89% 

  -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية 
CCAP 1.45 -0.41 20.07 34,920,293 50,994,120 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.72 1.07 7.45- 3,656,260 17,205,876 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو 

 ISPH 1.99 1.43 50.40- 15,550,378 30,881,470 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 بناءا على مقارنة السعر املستهدف

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

 : الجدول اآلتي

 بيع حيادي شراء  التوصية

 التعريف 
توصية بشراء السهم عند السعر  

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف  

 املستثمر على ما هو عليه 

السعر  توصية ببيع السهم عند 

 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%≤+

 املحللينشهادة 

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

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

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

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

 

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

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

ذا املنشور أو  في وقت نشرها. ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام ه 

 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  

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

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

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

محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة )أو الشركات( املذكورة في هذا التقرير أن  يؤكد  

 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: )+  ة العمالءخدم


