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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

 % 7.54- ▲ % 3.07 11,047.70 30أي جي اكس 

 % 17.16- ▬ % 0.00 1,824.03 70أي جي اكس 

 % 12.41- ▲ % 2.87 2,851.09 100أي جي اكس 

 % 7.68- ▬ % 0.00 3,760.30 مؤشر تميز 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 13,734.00 0.66% السعودية 

 DFMGI 3,695.00 -1.04% دبي
 

      

 ADI 10,110.00 0.31% ابوظبي 
 

 MARKET-IXP 8,460.04 1.22% الكويت 
 

 BSEX 2,054.30 -0.09% البحرين
 

 GENERAL 13,591.00 -0.16% قطر
 

 MASI 13,051.00 -0.54% املغرب 
 

 TUN20 7,271.00 -0.08% تونس 
 

 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 33,301.93 0.2% أمريكا
 

 S&P 500 4,183.96 0.2% أمريكا
 

 

 NASDAQ 12,488.93 0.0% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,425.61 0.5% لندن 
 

 

  

 DAX 13,793.94 0.3% أمانيا
 

 Nikkei 225 26,854.09 1.8% اليابان 
 

 %0.3 1,882.93 األوقية  )دوالر(الذهب 
 

 %1.9 113.05 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.070- 18.529 18.442 دوالر أمريكى 

 
 0.644- 19.622 19.523 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.976- 23.308 23.191 جنيه إسترلينى 
 

 

  

 

 0.424- 19.195 19.097 فرنك سويسرى 
 

 0.049- 14.470 14.401 ين يابانى  100
 

 0.019- 4.940 4.917 ريال سعودى 
 

 0.414- 60.556 60.189 دينار كويتى 
 

 0.019- 5.045 5.020 درهم اماراتى 
 

 0.056- 2.828 2.813 اليوان الصينى 
 

    
  

5
5

6

9
8

1

7
1

5

7
7

1

1
,2

2
1

0

500

1,000

1,500

10,000

10,200

10,400

10,600

10,800

11,000

11,200 مليون جنيه

قيمة التداول االغالق

(125.6)

30.6 

(79.4)

(150.0) (100.0) (50.0) 0.0 50.0 100.0 150.0

مصريين

عرب

أجانب

(بيع)|                    شراء                     

122
25

االسهم التي ارتفع سعرها45

االسهم التي انخفض سعرها

االسهم التي لم يتغير سعرها

7,853.8

89.6

245.1

462.9

28.0

1.9

(7,810.8)

(55.4)

(322.3)

(631.5)

(31.6)

(4.1)

افراد

مؤسسات

ريي
ص

م
ن 

ب 
عر

ب 
جان

أ
ريي

ص
م

ن 
ب 

عر
ب 

جان
مليون جنيها



 

  2صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 

 

36.4%28.7%28.4%27.8%25.7%

1,857,3354,559,625213,15466,23611,638,956

ارابيا انفيستمنتسالقناة للتوكيالتاملتحدة لإلسكان والتعمير كيماالشمس لإلسكان 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  17.57   8.50  االسكندرية لتداول الحاويات 

  12.50   1.80  ايجيترانس 

  10.83   0.40  العربية ادارة االصول 

  10.22   11.00  ايجيفرت 

  10.10   4.25  جي بي اوتو 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -15.00   114.00  مينا فارم لألدوية 

 -10.48   0.33  أصول للوساطة 

 -9.40   24.00  العامة الستصالح األراض ي 

 -8.60   4.89  سبأ

 -8.38   52.50  أدكو 

 التداولأسهم من حيث قيمة  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  44.80   176,325,056  البنك التجاري الدولي 

  28.29   130,376,056  ابوقير لالسمدة 

  -القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنيه

 89,068,264   23.50  

  17.01   52,999,180  هيرمس 

  4.62   49,311,100  فوري 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.40   25,599,975  العربية ادارة االصول 

  0.17   19,073,648  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.21   17,354,819  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.26   13,527,847  ليفت سالب مصر 

للتنمية واألستثمار نهر الخير 

 الزراعى والخدمات البيئية 

 13,300,467   0.23  

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

  قيمة تداول القطاع

 )جنيه( 

 209,930,091 5.93 949.4 موارد أساسية 

 173,669,008 0.53 981.1 خدمات مالية 

 164,859,846 1.73 948.4 البنوك 

 161,525,291 4.81 778.9 العقارات

اتصاالت وتكنولوجيا 
 واعالم

1,401.3 1.11 108,428,656 

 

 2022 ابريل  26 لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

1239386 شراء اإلدارة مجلس  اسمنت سيناء
6 

6.65 

 3.8 672264 شراء إدارة الشركة  حق اكتتاب فوري 

 4.55 4500000 بيع مجلس اإلدارة  فوري لتكنولوجيا البنوك

 4.55 722264 بيع إدارة الشركة  فوري لتكنولوجيا البنوك

 17.3 313 بيع مجموعة مرتبطة اي فاينانس 

 0.231 110000 شراء مجلس اإلدارة  اسباير القابضة 

 0.707 10000 شراء مجلس اإلدارة  جدوي للتنمية 

 8.03 757848 شراء مجلس اإلدارة  ايديتا 

 89.83 33 شراء مجلس اإلدارة  مطاحن شرق الدلتا 

 1.892 20000 شراء مجلس اإلدارة  بايونيرز بروبرتيز 

 7.29 40000 شراء أسهم خزينة  املصرية لخدمات النقل 

 0.326 25000 شراء أسهم خزينة  الكهربائية الكابالت 

 0.548 20000 شراء أسهم خزينة  الصعيد العامة للمقاوالت 

 0.357 15000 شراء أسهم خزينة  يونيفرسال 

 0.27 10000 شراء أسهم خزينة  الجيزة العامة للمقاوالت 
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 أخبارالشركات املقيدة

 لجنة القيد تحدد موعد إداراج سهم اي فاينانس بعد الزيادة النقدية 

بتاريخ   املالية بجلستها املنعقدة  االوراق  املالية 2022\04\28أعلنت لجنة قيد  فاينانس لالستثمارات  املال املصدر واملدفوع لشركة اي  ، املوافقة على قيد أسهم زيادة راس 

جنيه للسهم  0.5سهم، بقيمة إسمية  71,111,111جنيه، موزعة على عدد  35,555,555.5جنيه، بزيادة قدرها   924,444,444.5الى  جنيه  888,888,889( من EFIHوالرقمية )

إثابة والتحفيز  ، والزيادة مخصصة بالكامل لنظام  31/12/2021% من رصيد األرباح املرحلة وفقا للقوائم املالية املنتهية في  100الواحد ،" اإلصدار العاشر " ممولة بنسبة  

أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة املجانية على  ؛ وتقيد بجدول قيد االوراق املالية املصرية” أسهم “.16/01/2022بالشركة واملعتمد من الهيئة العامة للرقابة املالية بتاريخ  

في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها .09/05/2022يوم االثنين املوافق    قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول 

جنيه    353,885,119جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ     519,738,601والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ     31/12/2021إلى    01/01/2021خالل الفترة من  

 .  31/12/2020إلى  01/01/2020خالل الفترة من 

   2021% بنهاية ديسمبر 23جهينة ترتفع بأرباحها 

، على نتائج أعمالها املجمعة وغير املجمعة عن الفترة املنتهية في 27/04/2022(، عن موافقة مجلس إدارتها املنعقد بتاريخ  JUFOأعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية )

مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت    428مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ    526في ربح مجمع بلغ  ، والتي أظهرت تحقيق صا31/12/2021

مليون جنيه عن   430مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ    381كما أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ  %، حسبما ذكرت الشركة في بيانها املرسل إلى البورصة املصرية.23

جنيه،    47,070,254، على أن تبلغ الحصة األولى  2021كما وافق املجلس على توزيعات أرباح للمساهمين عن عام  %.11نفس الفترة من العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت  

مليار جنيه    7.63مليار جنيه مقابل    7.64، أظهرت تحقيق إيرادات بقيمة  31/12/2020وعن نتائج أعمالها املجمعة عن الفترة املنتهية في  جنيه.  141,210,762والحصة الثانية  

وبلغت  %، وقد سجل قطاع األلبان والزبادي ارتفاعا قابله انخفاض في قطاع العصير واملركزات ولزراعة، مما أثر على نمو املبيعات خالل العام، 0.1بنسبة نمو  2019عن عام 

كما حققت مبيعات الربع الرابع نمو بنسبة  %.4بنسبة ارتفاع بلغت    2019مليار جنيه عن نفس الفترة من عام    1.8مقابل    2020جنيه من عام    مليار  1.9إيرادات الربع الرابع  

 %، وذلك وفقا للبيان املرسل إلى البورصة املصرية.20%، ناتج عن نمو قطاع املبردات بنسبة  4

 2022نموا بأرباح أبو قير لألسمدة بنهاية مارس  %184.87

، على نتائج أعمال الشركة غير املدققة عن الفترة املنتهية 27/04/2022(، عن موافقة مجلس إدارتها املنعقد بتاريخ  ABUKأعلنت شركة أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية )

بلغ  31/03/2022في   ربح  تحقيق صافي  أظهرت  والتي  بلغت    6.964،  ربح  مقابل صافي  بلغت   2.444مليار جنيه  زيادة  بنسبة  السابق،  العام  الفترة من  نفس    مليار جنيه عن 

، والتي أظهرت  31/12/2021في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها عن الفترة املنتهية في  %، حسبما ذكرت الشركة في بيانها املرسل إلى البورصة املصرية.184.87

 ق، حسبما أوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة املصرية. مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الساب 1.491مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ  3.203تحقيق صافي ربح بلغ 
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 مايو الحالي  19البنك املركزي: لجنة السياسة النقدية تجتمع في موعدها 

وقال املصدر في تصريحات  مايو الجاري.  19أكد مصدر مسئول بالبنك املركزي املصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك املركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي املحدد له  

تتكون اللحنة، التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك د ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع اللجنة”.لوكالة أنباء الشرق األوسط إنه “ال يوج

ة من خالل تلك  أعضاء من مجلس اإلدارة، ويتم إتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسة النقدي  4أعضاء وهم محافظ البنك املركزي، ونائبي املحافظ، و  7املركزي املصري، من  

وتزايدت أسابيع، ويعان البنك املركزي الجدول الزمنى الجتماعات اللجنة حتى نهاية العام على موقعه اإللكتروني.  6وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل  اللجنة.

، عقب قرار االحتياطي الفيدرالي األ 
ً
 استثنائيا

ً
 حول عقد اللجنة اجتماعا

ً
مريكي برفع معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية نهاية األسبوع املاض ي ملواجهة معدالت  النكهنات مؤخرا

%  1مارس املاض ي رفع أسعار الفائدة بنسبة    21كان البنك املركزي املصري قرر يوم  التضخم املتصاعدة ، والتي قد تهدد بتراجع االستثمارات األجنبية في أدوات الدين املصرية.

% 0.25% على اإلقراض، عقب رفع االحتياطي الفيدرالي األمريكي الفائدة بنسبة  10.25% على اإليداع و9.25للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة    في اجتماع استثنائي

 18%، ليتجاوز سعر الدوالر  15بنحو    %، وانخفاض الجنيه مقابل العمالت األجنبية 18وطرح بنكا األهلي ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة  في منتصف الشهر ذاته.

.
ً
نوفمبر و  3سبتمبر و    22أغسطس و    18يونيو و  23مايو الحالي و  19اجتماعات حتى نهاية العام، وذلك في    6ومن املقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك املركزي  جنيها

الية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك املركزي املصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات  وتعرض على اللجنة التقارير والدراسات اإلقتصادية واملديسمبر.  22

وتتابع اللجنة على الصعيد املحلى، العديد من املتغيرات منها، التضخم، أسعار  املحلية والعاملية وتقدر كافة املخاطر املرتبطة باحتماالت التضخم وذلك قبل إتخاذ قرارات.

نمو والتضخم العاملية، أسعار  ائدة، التطورات النقدية واالئتمانية، أسعار األصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدالت الالف

 Economy Plusاملصدر:الفائدة العاملية والتوقعات املستقبلية.

 وزير قطاع األعمال: بدء طرح الشركات الحكومية في البورصة سبتمبر املقبل 

لسبت،  وأشار الوزير، في تصريح لوكالة رويترز اليوم ا  قال وزير قطاع األعمال، هشام توفيق، إن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداء من شهر سبتمبر املقبل.

شركات خالل السنة املالية الحالية التي    6إلى    4وكانت الحكومة تخطط لطرح أسهم في    إلى تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر حتى انتهاء فترة العطالت الصيفية للمستثمرين.

 رويترز املصدر:تنتهي في نهاية يونيو.

 العاملينظرة على اخبار االقتصاد  

 %  17.7عند  2002ى مستوى منذ أوائل التضخم السنوي في روسيا يسجل أعل

وارتفاعا من    2002أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل   22% حتى 17.70قالت وزارة االقتصاد الروسية يوم األربعاء إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 

غربية17.62 عقوبات  األسعار وسط  في  حادة  زيادات  بفعل  أسبوع،  قبل  والهواتف .%  املالبس  إلى  والسكر  الخضراوات  من  تقريبا،  ش يء  كل  أسعار  وقفزت 

وزادت أسعار املستهلكين منذ بداية العام  فبراير.  24املحمولة، في األسابيع القليلة املاضية منذ أن بدأت روسيا ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في  

وصل التضخم وأظهرت وثيقة لوزارة االقتصاد يوم األربعاء أنه على أساس سنوي،الفترة نفسها من العام املاض ي.  % في2.72% مقارنة مع زيادة بلغت  11.32

ويستهدف البنك املركزي الروس ي  بكامله.  2022% للعام  22.6% في منتصف أبريل ويتجه للتسارع إلى  17.62عند    2002بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ  

 املصدر:جريدة حابي %.4تضخما سنويا عند 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم  اسم الشركة
رأس املال  

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

احتمال 

 لهبوط االصعود/
 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه  جنيه 

  الكيماويات  قطاع

 0.9 1.0 6.4 10.7 % 6.2 19.91 شراء 1,364.38 18.75 املالية والصناعية املصرية 

 1.0 1.3 4.2 5.3 % 26.9 139.56 شراء 25,202.90 110.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 3.0 4.3 6.6 10.2 % 13.2 32.03 شراء 35,698.46 28.29 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 0.9 1.3 5.9 غ.م.  % 44.6 5.54 شراء 4,544.60 3.83 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.4 2.4 8.9 7.2 % 97.1 10.94 شراء 2,220.00 5.55 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.4 1.4 11.0 8.0 % 71.8 7.73 شراء 1,271.74 4.50 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.1 2.5 9.8 16.6 % 23.5 9.45 شراء 7,201.75 7.65 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 0.7 0.7 8.3 28.7 % 16.7 15.73 شراء 970.56 13.48 مصر لالسمنت قنا 

 1.4 1.4 17.1 29.4 % 12.2 33.65 شراء 2,248.50 29.98 مصر بني سويف لالسمنت

 1.4 1.5 110.9 غ.م.  % 6.8 4.26 احتفاظ  1,511.17 3.99 لألسمنت العربية 

  قطاعات متنوعة

 غ.م.  غ.م.  3.4 غ.م.  % 60.2 23.63 شراء 8,013.16 14.75 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.4 5.5 % 55.8 12.03 شراء 5,134.63 7.72 النساجون الشرقيون 

 0.2 0.2 2.7 4.3 % 530.2 11.34 احتفاظ  56.18 1.80 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 

 1.0 1.5 3.1 4.3 % 297.1 2.55 شراء 712.07 0.64 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

 2022-05-16 2022-05-15 سهم لكل سهم اصلي    0.20 ات  امللتقي العربي لإلستثمار 

 2022-05-16 2022-05-15 اصلي مجاني لكل سهم  0.04 الحديثة واملعلومات  لنظماملصرية 

 
 الكوبونات )التوزيعات النقدية( جدول 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 2022-05-11 2022-05-08 جنيه للسهم  0.05 الدولي  النزهة مستشفي 

 2022-05-12 2022-05-09 جنيه للسهم  1.00 ابوقير لألسمدة 

 
 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 الهرم   –بمقر الشركة  ادية ع 2022-05-09 شمال الصعيد للتنمية 

 صل الغجتماعلي عن طريق وسائل التوا عادية غير  2022-05-09 الخدمات املالحية والبترولية  

 الزمالك   –بمقر الشركة  عادية  2022-05-11 رواد للسياحة 

 بمقر الشركة بالقاهرة الجديدة   عادية  2022-05-11 القاهرة لإلسكان والتعمير  
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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 

أعلى سعر  

 اسبوع  52

أقل سعر 

 أسبوع  52

الوزن في 

 املؤشر 

 COMI 44.80 4.14 15.46- 3,991,258 176,325,056 54.15 36.52 36.78% البنك التجاري الدولي

 FWRY 4.62 1.09 63.93- 10,700,505 49,311,100 14.07 4.40 5.93% فوري

 ABUK 28.29 7.57 31.58 4,620,909 130,376,056 30.01 17.90 4.73% ابوقير لالسمدة 

 EAST 10.77 -3.58 0.47 2,093,086 23,395,722 12.77 10.26 4.73% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 HRHO 17.01 0.06 14.85 3,117,064 52,999,180 20.00 10.63 4.22% هيرميس

 TMGH 8.70 3.82 4.08- 5,448,410 47,111,044 9.99 5.44 4.00% طلعت مصطفى

 EKHO 1.29 1.18 2.20- 290,943 375,203 1.98 1.11 3.91% القابضة املصرية الكويتية

 EFIH 17.47 0.81 13.90- 1,987,332 34,747,388 25.20 16.25 3.48% إي فاينانس 

 SWDY 7.83 4.82 20.35- 2,239,066 17,346,446 10.03 7.01 3.03% السويدى اليكتريك 

 ETEL 16.32 2.13 2.68- 2,092,636 33,845,432 19.75 10.70 2.74% املصرية لالتصاالت

 EKHOA 23.50 1.34 19.59 3,844,958 89,068,264 25.00 17.31 2.58% بالجنيه  -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 5.50 4.96 12.24 8,540,821 46,971,572 5.53 3.70 2.31% مستشفي كليوباترا

 MFPC 110.00 3.82 12.83 264,616 29,137,926 114.00 69.00 2.18% موبكو

 CIEB 6.59 2.65 21.73- 114,456 749,092 9.00 5.47 1.88% كريدي اجريكول مصر 

 CIRA 12.10 1.34 11.09- 1,506,432 18,294,036 14.85 9.51 1.76% القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 HDBK 37.90 -0.21 13.96- 12,781 488,867 47.97 28.36 1.70% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 3.89 4.85 6.28 6,382,826 24,491,748 4.48 2.78 1.32% االسكندرية للزيوت املعدنية

 ISPH 2.60 0.00 35.16- 1,040,936 2,711,321 4.40 2.37 1.27% ابن سينا فارما

 ESRS 14.75 3.80 1.60- 1,067,223 15,577,104 17.24 9.79 1.22% حديد عز 

 MNHD 2.40 9.09 17.81- 12,087,705 28,704,664 32.20 2.21 1.16% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 5.75 9.32 14.31- 6,288,855 35,314,704 7.40 3.97 1.11% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 8.48 4.31 8.72 1,638,168 13,734,007 10.92 6.33 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 AUTO 4.25 10.10 16.67- 5,050,163 20,877,098 6.06 3.14 1.01% جى بى اوتو 

 PHDC 1.67 7.13 16.36- 4,304,775 7,054,344 2.12 1.42 1.00% بالم هيلز للتعمير 

 ORAS 77.90 0.84 2.50 51,210 3,989,646 88.00 64.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 7.72 0.65 11.16- 826,717 6,362,939 9.42 5.78 0.94% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 3.36 5.33 51.16- 3,544,697 11,850,651 8.30 2.86 0.71% ام.ام جروب 

 CCAP 1.33 2.71 9.95 5,215,013 6,884,779 1.58 1.11 0.70% القلعة لالستشارات املاليه 

 ORHD 4.37 6.85 27.17- 1,128,939 4,872,820 6.22 3.71 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 2.23 -2.19 7.08- 2,881,087 6,468,973 2.93 1.62 0.62% راميدا 

 ADIB 12.75 2.74 19.15- 42,148 531,617 19.00 10.28 0.32% مصر -اإلسالمي مصرف ابوظبي 

* السهم يتداول بالدوالر 
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 االفصاحات ملحق 

 تعريف التوصيات

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

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

 : 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 

املستهدف أعلى من  السعر 

 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

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

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 بالتو 
ً
صيات 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

 

 ريمييرفريق عمل البحوث بشركة ب

 essam.abdelaleem@premiere-securities.com مدير إدارة البحوث عصام عبد العليم 

 قسم التحليل املالي 

 m.magdy@premiere-securities.com محلل استثماري أول  محمد مجدي رمضان 

 g.abuhashima@premiere-securities.com محلل استثماري  جهاد أبو هشيمة 

 ahmed.elalfy@premiere-securities.com محلل استثماري  لفي أحمد األ

 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  

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

 

 مسؤولي االتصال

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

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


