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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %15.90- ▲ %1.98 10,048.88 30أي جي اكس 
 

 

 %0.69- ▲ %1.61 2,186.65 70أي جي اكس 

 %3.98- ▲ %1.56 3,125.71 100أي جي اكس 

 %11.75- ▲ %1.78 3,594.81 مؤشر تميز
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(  TASI 11,406.00 -0.14% السعودية

 DFMGI 3,379.00 0.07% دبي
 

 

 ADI 9,772.00 -0.04% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

6,908.94 -0.42% 
 

 BSEX 1,867.25 -0.03% البحرين
 

 GENERAL 12,635.00 -0.65% قطر
 

 MASI 11,442.00 -0.99% املغرب
 

 TUN20 8,125.00 0.20% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 29,634.83 -1.3% أمريكا
 

 S&P 500 3,583.07 -2.4% أمريكا
 

 

 NASDAQ 10,321.39 -3.1% أمريكا
 

 )مليون جنيه(صافي تعامالت المستثمرين 

 FTSE 100 6,858.79 0.1% لندن
 

 

 DAX 12,437.81 0.7% أمانيا
 

 Nikkei 225 26,775.79 -1.2% اليابان
 

 %0.5 1,649.71 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %0.8 92.34 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.170 19.708 19.633 دوالر أمريكى
 

 0.313 19.162 19.081 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.918 22.020 21.930 جنيه إسترلينى
 

 

 0.199- 19.608 19.528 فرنك سويسرى 
 

 0.273- 13.250 13.198 ين يابانى 100
 

 0.050 5.247 5.224 ريال سعودى
 

 0.612 63.514 63.251 دينار كويتى
 

 0.046 5.366 5.345 درهم اماراتى
 

 0.016 2.741 2.730 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

كفر الزيات للمبيدات 

 والكيماويات

 37.32   20.00  

  9.95   2.13  املؤشر

  9.54   33.40  فوديكو

  9.26   1.70  الزيوت املستخلصة

  8.90   28.15  العاملية لالستثمار والتنمية

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -15.60   29.97  النيل لالدوية

 -12.62   25.00  مصر للفنادق

 -5.75   10.32  راكتا

 -5.41   32.00  وادي كوم إمبو

 -3.79   3.55  بلتون املالية القابضة

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  2.01   97,489,352  آراب ديري 

  26.91   82,455,000  البنك التجاري الدولي

  10.57   44,349,664  ايسترن كومباني

  8.84   43,911,148  شارم دريمز

  3.40   29,672,226  فوري

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.20   77,824,199  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.34   69,362,240  دايس

  2.01   47,185,112  آراب ديري 

  0.20   34,461,307  اوراسكوم املالية القابضة

  0.45   30,699,392  سبيد ميديكال

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

 قيمة تداول القطاع

 )جنيه(

وبات وتبغ  177,180,807 0.25 619.9 أغذية و مشر

 146,792,537 0.91 937.2 خدمات مالية

 127,778,292 1.92 770.3 العقارات

 91,622,878 1.33 917.5 البنوك

 70,960,915 1.17 916.2 موارد أساسية

 

 2022أكتوبر  31لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 3.89 367000 شراء مجلس االداره ماكرو كابيتال

 0.387 500000 بيع مجلس االداره العربيه لالصول 

 5.14 10000 شراء مجلس االداره  مستشفي النزهه الدولي 

 5.14 2700 شراء مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه الدولي 

 1.486 200000 شراء م.مرتبطه املنتجعات السياحيه

 28.61 2535 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق 

 11.3 10000 شراء مجلس االداره بي انفستمتنس 

 0.223 90000 شراء م.مرتبطه  اسباير القابضه 

 4.32 25000 شراء مجلس االداره س ي أي كابيتال 

 0.07 3357426 بيع م.مرتبطه ماريديف

 108 83980 شراء م.مرتبطه موبكو

 1.556 48984 شراء مجلس االداره الزيوت و منتجاتها

 1.556 60000 شراء مساهم رئيس ي الزيوت و منتجاتها

 2.69 200000 شراء مساهم رئيس ي العربيه لحليج االقطان

 2.08 2900000 بيع م.مرتبطه باندا

 1.767 120000 شراء مجلس االداره بايونيرز

38.7%36.1%35.1%33.6%31.5%

1,397,7205,048,54047,185,1123,241,13098,813

الغربية للتنمية العقارية الشمس لإلسكان باندا رايه القابضهالجيزة العامة 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 مليون جنيه 500راية فودز تدرس تدشين مجمع صناعي غذائي بتكلفة متوقعة 

كشف عمر عبدالعزيز، األنشطة التى تعتمد على الزراعة.مليون جنيه، على أن يضم عدًدا من  500تدرس شركة راية فودز تدشين مجمع صناعي باستثمارات متوقعة تصل إلى 

جمع على عدة مراحل خالل األعوام املقبلة، الذى سيضم (، أن األخيرة ستسعى لتدشين املRAYAالرئيس التنفيذى للشركة التابعة ملجموعة راية القابضة لالستثمارات املالية )

مليون جنيه، متابًعا: أن استهداف  500يصل إلى حوالى  -تكلفة مبدئية-عدًدا من املصانع النتاج املنتجات الغذائية ذات الظهير الزراعي.وأضاف أن حجم استثمارات املجمع 

وتحقيق التكامل فى األنشطة.ولفت  -إحدى توابع راية القابضة–« راية للحاصالت الزراعية»غالل قدرات الشركة الشقيقة املنتجات ذات الظهير الزراعى يعود إلى الرغبة فى است

سادات لنسبة مصانع محيطة بها الستغاللها فى االنتاج خالل فترة ذروة املوسم الزراعي، موضًحا أنها ستصل بطاقة مصنعها الحالى فى منطقة ال 4إلى أن راية فودز قامت بتأهيل 

منها للخارج،  93ألف طن سنوًيا، يتم تصدير % 45خطوط انتاج بطاقة  3.وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة راية فودز، أن مصنع السادات يضم نحو 2023بنهاية عام  %100

 املصدر: البورصهخالل الفترة املقبلة. 10الفًتا إلى أنها تسعى لزيادة حصة السوق املحلية إلى %

خطط لطرح منتج جديد للعناية بالفم الفترة املقبلةماكرو 
ُ
 جروب ت

خطط لطرح منتج جديد من MCROماكرو كابيتال ) -ال دكتور أحمد النايب، املؤسس ورئيس مجلس اإلدارة بشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية 
ُ
(، إن الشركة ت

شكل جزءا من باقة املستحضرات اإلجمالية التي تطرحها ماكرو في السوق منتجات العناية بالفم واألسنان الفترة املقبلة.وأوضح خالل 
ُ
مؤتمر صحفي أن منتجات العناية بالفم ت

رو ل التصدير.وأقامت ماكوعلى جانب آخر، قال النايب إن ماكرو تطرح منتجاتها للبيع في العديد من األسواق الخارجية بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط من خال املحلية.

وتم طرح جزء من أسهمها في البورصة  2002للعناية بالفم، وتأسست الشركة بعام  OROVEXعاما على طرح منتج  15كابيتال، يوم الجمعة، الجمعة احتفالية بمرور حوالي 

 . املصدر: البورصهاملصربة منذ شهور 

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 حول محو األمية الرقمية في قرى حياة كريمة IBMمذكرة تفاهم بين االتصاالت و

مصر، حسبما ذكرت الصفحة  IBM( وشركة MCITشهد عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )

 لتكوين املواطنين رقميً 
ً
ا ضمن قرى "الحياة الكريمة"، مع التركيز الرسمية لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.تهدف مذكرة التفاهم إلى توفير برامج تدريبية معتمدة دوليا

تم IBM ( skillsbuild.org )الرقمي، من خالل مسارات تدريبية، باستخدام منصة تعلم مهارات  على طالب الجامعات والباحثين عن عمل من القرويين لتأهيلهم ملنصات العمل

مصر، مروة عباس.أشار وزير تكنولوجيا  IBMتوقيع مذكرة التفاهم من قبل نائب وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصال للتطوير املؤسس ي، غادة لبيب، واملدير العام لشركة 

لتطوير الريف إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن التعاون املعزز بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ أهداف املبادرة الرئاسية "الحياة الكريمة"  املعلومات واالتصال

رقمًيا وتعزيز محو األمية الرقمية لبناء  تشارك في املبادرة من خالل تنفيذ مشاريع مختلفة لتقديم خدمات اإلنترنت عالية السرعة ومهارة املواطنين MICTاملصري.صرح بأن 

ياة الكريمة بمزايا اإلنترنت مجتمع رقمي متكامل وتحقيق االقتصاد الرقمي التمكين في القرى، املستهدف ضمن املبادرة.سلط طلعت الضوء على أهمية توعية سكان قرية الح

لقي التعليم والتعلم. والحصول على الخدمات الرقمية.أكد لبيب أنه وفقا ملذكرة التفاهم سيتم تدريب وتشجيعهم على االشتراك في خدماتها ليكون موردا الكتساب املعرفة وت

ساء و للمساعدة في رفع وتعزيز محو األمية واملهارات الرقمية لدى مواطني قرى الحياة الكريمة من مختلف الفئات املجتمعية وخاصة الشباب والن MCITاملدربين املوهوبين في 

 املصدر: املالالعزم على تحقيق الشمول الرقمي واملالي للتطوير مجتمع قرى رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام. أصحاب
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 تدشين صندوق ائتماني متعدد املانحين ملساعدة أوكرانيا على إعادة اإلعمار 

إلى إعادة النظر في أدوار املحافظين وتدفقات رأس املال والتطورات املختلفة في إطار التعامل مع « بريتون وودز»دعا ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، مؤسسات 

وقال مالباس في كلمته بالجلسة االفتتاحية الجتماعات البنك وصندوق النقد التي أكتوبر. 14لعاملية، وفق ما ذكره البيان املرسل بتاريخ تغير املناخ وتضخم أسعار السلع ا

ر بالغ األهمية للتنمية في الدول أم ترأسها محافظ البنك املركزي املصري، الجمعة، بالعاصمة األمريكية واشنطن، إن املنح والتمويالت امليسرة التي تقدمها تلك املؤسسات هى

ية ، هو % منها من ضائقة ديون أو مخاطر عالية، الفًتا إلى أن االلتزام تجاه تلك الدول ومشروعات التنمية، بما في ذلك املنافع العامة العامل60منخفضة والتي يعاني ما يزيد عن 

 للتضخم COVID-19املجموعة بزيادة الدعم التشغيلي للدول على ُدفعات استجابة لوباء أشار إلى قيام جزء مهم وأساس ي من تطور مجموعة البنك الدولي.
ً
، واآلن استجابة

مليار دوالر كتمويل طارئ ألوكرانيا بما في ذلك منح ضمانات تمويل مواز من  30املرتفع، واملخاطر في الغذاء واألمن، والحرب الروسية، والتي بسببها قام البنك الدولي بحشد 

ا ائتماني متعدد املانحين مليار دوالر بالفعل لتقديم دعم إضافي. 11واليات املتحدة واململكة املتحدة واالتحاد األوروبي واليابان، مشيرا الى توزيع حوالي ال
ً
كما أنشأ البنك صندوق

وتشارك مصر بقوة خالل استكمال التعافي وإعادة اإلعمار مرة أخرى.ملساعدة الحكومة األوكرانية في الحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات وتوجيه جهود التخطيط و 

 لدورها املحوري والرئيس ي بمنطقة الشر 
ً
نعقدة في العاصمة األمريكية، والتي تأتى انعكاسا

ُ
ق األوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، امل

وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار املسؤولين املشاركين في اجتماعات الخريف هذا العام ، خاصة تلك املتعلقة تعزيز األمن والسلم العاملى.فى كافة الجهود الدولية الرامية ل

% خالل العام 6.6صاد املصري بنسبة وتوقع صندوق النقد الدولي نمو االقتبإدارة السياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحماية االجتماعية وجهود مكافحة تغير املناخ.

مداد خاصة املتعلقة بالطاقة الجارى، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفش ي كورونا املستمر ونقص سالسل التوريد واإل 

افظي البنك الدولى وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد ويتألف مجلس ي محوالغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير املناخى.

 التفاقية إنشاء  من البلدان األعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذا املنصب وزير املالية أو محافظ البنك املركزي أو مسؤول رفيع املستوى باملرتبة
ً
الوظيفية نفسها، ووفقا

عتبر الهيئة العليا التخاذ القرار بالبنك.البنك ال
ُ
خّول جميع صالحيات البنك ملجلس ي املحافظين، وت

ُ
عقد االجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن دولي، ت

ُ
وت

 عقد اجتماعات لجنة  العاصمة ملدة عامين من كل ثالثة أعوام، على أن يتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث وباإلضافة إلى اجتماعات مجلس ي املحافظين،
ً
يجري رسميا

واملالية. وتسدي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية املشورة إلى مجلس ي املحافظين بشأن القضايا موضع االهتمام  التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية

 رويترز:املصدرالعاملي.
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 شركات تحت التغطية

 السهمسعر  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

 0.9 1.2 3.2 6.5 %0.1 27.05 شراء 1,966 27.02 املالية والصناعية املصرية

 1.0 1.2 3.6 5.1 %27.7 136.70 شراء 24,518 107.01 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.2 3.9 3.9 9.4 %42.2 37.17 شراء 32,973 26.13 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.0 1.3 6.1 غ.م. %37.9 5.47 شراء 4,711 3.97 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.2 2.2 8.2 6.6 %102.1 10.37 شراء 2,052 5.13 للصناعات الغذائية عبورالند

 1.6 1.7 12.7 9.3 %35.6 7.05 شراء 1,470 5.20 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 2.0 2.3 9.2 15.7 %29.4 9.32 شراء 6,778 7.20 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.4 1.7 11.0 51.5 %68.2 7.82 شراء 1,761 4.65 العربية لألسمنت

 1.2 1.2 15.3 12.0 %12.6 30.40 شراء 2,025 27.00 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.7 6.7 7.1 %24.3 17.80 شراء 1,031 14.32 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 غ.م. غ.م. 1.2 2.1 %96.3 26.63 شراء 7,372 13.57 شركة حديد عز

 0.6 0.6 4.7 4.8 %77.2 12.03 شراء 4,516 6.79 الشرقيون النساجون 

 73 2.33 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.5 5.6 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.2 3.0 %24.5 0.56 حيادي 500 0.45 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 االسهم املجانيةجدول توزيعات 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

 2022-10-20 2022-10-19 لكل سهم أصلي  0.03 مرسيليا املصريه الخليجيه لالستثمار

 2022-10-27 2022-10-26 سهم لكل سهم اصلي 2.5 بنك التعمير واإلسكان 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي الشركةأسم 

 2022-10-20 2022-10-17 جنيه  0.30القسط األول  اإلسكندرية للزيوت املعدينية 

 2022-10-25 2022-10-20 جنيه  0.50 قنا  –مصر لألسمنت 

 2022-10-26 2022-10-23 جنيه  0.21 القاهرة لإلستثمار 

 2022-10-27 2022-10-24 جنيه  0.36القسط األول  الدلتا للتأمين 

 2022-10-27 2022-10-24 جنيه  0.75القسط األول  مصر لصناعة الكيماويات 

 2022-10-31 2022-07-26 جنيه  0.15القسط الثاني  زهراء املعادي

 2022-02-22 2022-10-17 جنيه 0.25القسط الثاني اإلسكندرية للزيوت املعدينية 

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري قاعه القصر الكبير غير/عاديه مصر للزيوت و الصابون  17-10-2022

 بمقر الجمعيه املصريه للدراسات التعاونيه القصر العيني عاديه مصر لاللومنيوم 17-10-2022

 شارع توفيق دياب جاردن سيتي 4بمقر الشركه  عاديه االستشارات الهندسيهالتعمير و  17-10-2022
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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 26.91 3.50 49.22- 3,136,505 82,455,000 35.99 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 14.06 3.38 30.70- 405,222 5,626,390 25.20 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.40 3.34 73.46- 8,765,029 29,672,226 9.18 2.77 5.61% 

 EAST 10.57 0.67 1.40- 4,223,709 44,349,664 12.35 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.18 -1.01 10.54- 133,203 158,149 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 26.13 1.91 21.53 943,971 24,509,428 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 12.00 4.35 18.97- 2,260,736 26,854,598 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 7.20 0.28 64.51- 1,380,121 9,949,836 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 107.01 -0.92 9.77 3,433 371,276 115.00 73.73 3.88% موبكو -األسمدة مصر إلنتاج 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 23.03 0.35 17.20 579,782 13,338,017 30.74 20.46 3.11% 

 SWDY 7.48 3.31 61.93- 922,320 6,832,644 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 16.91 -0.41 0.83 550,507 9,356,914 19.75 12.77 2.75% لالتصاالتاملصرية 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 11.97 -0.17 12.05- 33,180 398,131 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.62 3.97 10.27- 10,181,612 26,261,836 34.20 2.53 1.70% 

 CIEB 6.12 2.17 27.32- 686,140 4,195,073 9.00 4.10 1.69% كريدي اجريكول مصربنك 

 AMOC 4.28 1.42 16.94 2,687,720 11,487,876 4.48 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 38.76 0.65 12.01- 104,640 4,041,596 47.97 31.01 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 3.93 -2.00 19.80- 285,975 1,119,710 5.65 3.81 1.34% كليوباتراشركة مستشفي 

 ESRS 13.57 2.88 9.47- 768,351 10,483,829 17.24 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 7.88 2.87 1.03 1,698,046 13,242,239 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.65 3.29 15.80- 1,654,815 9,344,253 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 10.85 2.07 29.17 297,306 3,236,083 11.02 5.85 1.12% 

 JUFO 7.20 0.00 5.88- 7,639 54,706 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.66 0.76 10.83 40,011 106,254 2.96 1.62 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 63.00 0.03 17.11- 18,649 1,178,442 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 15.28 0.00 14.49- 1,196 17,872 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.36 1.87 31.66- 3,754,009 5,121,862 2.06 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 6.79 3.66 21.86- 1,001,846 6,755,907 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.34 0.68 11.11 19,289,234 25,922,554 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 3.27 2.19 35.88- 4,008,344 13,041,209 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.79 0.90 55.46- 1,182,312 2,104,508 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر



 
 

  8صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 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

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

 :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

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

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 املح
ً
ددة 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 عليمعصام عبد ال

 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 

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

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

 لتقرير دون إشعار مسبق.محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا ا

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 

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

 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 

 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


