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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %16.72 ▲ %1.34 17,039.45 30أي جي اكس 
  

 %6.49 ▲ %1.28 2,983.88 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %1.20 4,462.94 100أي جي اكس 

 %0.10- ▲ %0.09 3,563.83 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,270.00 -0.98% السعودية 

 DFMGI 3,460.00 0.05% دبي
 

 

 ADI 9,932.00 -0.17% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,320.99 -0.40% 

 
 BSEX 1,936.43 0.03% البحرين

 
 GENERAL 10,694.00 -0.21% قطر

 
 MASI 10,565.00 -1.18% املغرب 

 
 TUN20 8,090.00 -0.12% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 33,129.59 -2.1% أمريكا

 
 S&P 500 3,997.34 -2.0% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,492.30 -2.5% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,977.75 -0.5% لندن 
 

  

 DAX 15,397.62 -0.5% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,104.32 -1.3% اليابان 
 

 %0.1 1,835.23 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %0.6- 82.56 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.019 30.634 30.537 دوالر أمريكى 

 
 0.047- 32.643 32.537 يورو 

 
 االسهمتغيرات 

 0.257 37.082 36.962 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.003- 33.132 33.013 فرنك سويسرى 
 

 0.104- 22.734 22.660 ين يابانى  100
 

 0.005 8.168 8.141 ريال سعودى 
 

 0.009- 100.009 99.498 دينار كويتى 
 

 0.005 8.341 8.314 درهم اماراتى 
 

 0.011- 4.454 4.438 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  9.76   3.26  الفنار للمقاوالت 

  9.58   0.80  ريماس 

  8.48   3.58  العربية لحليج األقطان 

  7.81   7.73  شارم دريمز

  7.50   43.00  بيراميزا 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

السعودية املصرية لالستثمار  

 والتمويل 

 52.00   16.07- 

 -9.79   2.12  املؤشر 

 -6.09   0.94  سبأ

ماكرجروب للمستحضرات  

 الطبية 

 3.21   3.89- 

 -3.32   22.10  النصر لألعمال املدنية 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  53.94   279,466,272  البنك التجاري الدولي 

  20.17   102,927,968  سيدى كرير للبتروكيماويات 

  19.96   99,448,224  هيرمس 

  2.14   70,505,232  القلعة 

  6.10   61,001,188  فوري 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.46   35,733,692  دايس 

  2.14   33,606,763  القلعة 

  1.39   23,727,250  عتاقة

  0.24   19,075,805  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  2.10   15,062,325  بالم هيلز 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه( 

 313,975,168.38 0.66 1,575.74 البنوك 

 277,552,329.88 1.91 1,047.77 العقارات 

 274,688,652.45 2.00 1,432.78 موارد أساسية 

 238,759,113.66 1.58 1,235.06 خدمات مالية 

 109,268,334.99 1.51 1,824.80 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم

 2023فبراير    19 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 7.71 17000 بيع مجلس اإلدارة  الدولية لألسمدة 

 5.00 1000000 بيع م مرتبطة   ام.ام جروب 

 60.61 166 شراء مجلس اإلدارة  قناه السويس 

 1.92 50000 شراء م مرتبطة   املصرية للمنتجات السياحية 

 0.28 100000 شراء م مرتبطة   اسباير القابضه 

 18.04 25000 شراء مجلس اإلدارة  األهلي للتنمية واإلستثمار 

 2.12 600000 بيع مجلس اإلدارة  بالم هيلز 

 55.18 48,908 بيع إدارة البنك البنك التجاري الدولي 

 0.911 60000 شراء مجلس اإلدارة  جدوي للتنمية 

 0.36 1700000 بيع مجلس اإلدارة  العبوات الطبية 

 2.76 743291 شراء مجلس اإلدارة  سبينالكس 

 2.14 68000 شراء مجلس اإلدارة  بايونيرز 

44.7%38.9%36.8%35.6%35.5%

9,943,39635,733,6925,979,287878,6788,097

العامة للصوامع والتخزيناتامللتقي العربي لالستثمار ميرمصر الجديدة لالسكان والتعدايس للمالبس الجاهزةبلتون املالية القابضة

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 “إي فاينانس” تستثمر ملياري جنيه وتخطط للتوسع مع “السيادي السعودي” 

ا مع صندوق    2023مليار جنيه خالل    2ترصد شركة إي فاينانس لالستثمارات املالية والرقمية استثمارات جديدة تبلغ    عن اعتزام التوسع خارجيا
ا

في الشركات التابعة، فضال

 . املصدر: الشرق لس اإلدارة والعضو املنتدب االستثمارات العامة السعودي، خالل الربع الثاني أو الثالث من هذا العام، بحسب حديث إبراهيم سرحان، رئيس مج

 مليون يورو 200“حلوان لألسمدة” تخطط إلنتاج امليالمين باستثمارات 

ا إلنتاج امليالمين بتكلفة استثمارية تصل لنحو   مليون يورو، إذ انتهت من دراسة الجدوى االقتصادية الخاصة باملشروع وتستعد    200تعتزم شركة حلوان لألسمدة تدشين مشروعا

وتعكف الشركة على تنفيذ مشروع آخر إلنتاج   على هامش املؤتمر العربي لألسمدة قاول العام، حسبما صرح حسن عبد العليم رئيس الشركة  إلجراء عملية الطرح الختيار امل

مليار دوالر، وذلك من خالل الشركة العاملية للميثانول   1.3ة  ألف طن أمونيا، بتكلفة استثماري  400امليثانول واألمونيا بطاقة تبلغ في املرحلة األولى مليون طن من امليثانول سنويا و

وخالل املؤتمر، كشف املهندس محمود عصمت وزير قطاع األعمال العام، عن االنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء    ومشتقاته، والتي تساهم بها حلوان لألسمدة 

ا أن هناك بعض املستثمرين اإلماراتيين أبدوا رغبتهم في املشاركة في املشروع، ولكن عقب انتهاء دراسة الجدوى سيتم  مصنع جديد لأللومنيوم بسفاجا خالل شهرين، موضحا 

 أموال الغد  املصدر: الوقوف على الشركاء املحتملين سواء في التكنولوجيا أو االستثمارات.

افق على إصدار سندات توريق بمليار جنيه لـ”مدينة نصر لإلسكان”   “الرقابة” تو

ة املالية هيرميس املوافقة على إصدار عملية سندات توريق بقيمة تقترب من املليار جنيه لصالح كشفت مصادر رقابية، عن أن الهيئة العامة للرقابة املالية منحت املجموع

تجاري الدولي قاما بدور املرتب ومديري  شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير خالل أيام. وأضافت املصادر لـ”البورصة”، أن املجموعة املالية هيرميس للترويج واالكتتاب والبنك ال

كما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور املستشار   اإلصدار، بينما قامت املجموعة املالية هيرميس والبنك التجاري الدولي والبنك األهلي املصري بتغطية االصدار بالكامل  ومروجي 

آجلة على ثالث شرائح    القانوني للطرح، بينما قامت مؤسسة حازم حسن بدور مراقب حسابات عملية الطرح. وأوضحت املصادر، أن العملية ستتم على محفظة حقوق مالية

 يكونمي بلس املصدر: ا لى أن تصدر خالل األيام القليلة املقبلةوتم تنفيذها بواسطة شركة املجموعة املالية للتوريق التابعة لهيرميس، ع

 تراجع مؤشر فاو ألسعار الغذاء في يناير املاض ي للشهر العاشر على التوالي 

نقطة في   131.2عقود. وسجل مؤشر “فاو”    3تراجع مؤشر فاو ألسعار الغذاء في يناير املاض ي للشهر العاشر على التوالي ليكمل بذلك أطول سلسلة تراجع شهرية له في نحو  

في املقابل، سجل مؤشر    ، أي قبل شهر من اندالع الحرب الروسية األوكرانية التي تسببت في تفاقم أسعار الغذاء العاملية2022نقطة في يناير    135.6يناير املاض ي، مقارنة بـ

بـ ا  سنويا ا  ارتفاعا مصر  في  الغذاء  والخبز  48.1تضخم  الحبوب  بارتفاع  ا  مدفوعا والدواجن  %65.3،  واللحوم  السنوي  %59.7،  التضخم  مؤشر  وسجل  عموم %26.5،  في   %

 ونمي بلس. املصدر: ايكالجمهورية
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 تكلفة مرتفعة ألول صكوك مصرية في األسواق الدولية 

مليار  1.5% على اإلصدار الذي بلغ حجمه 11ت الفائدة نحو طرحت مصر أول صكوك إسالمية لها في األسواق الدولية لكن الفائدة عليها جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ. وسجل

% من فائدة سندات الخزانة األمريكية لألجل نفسه. كما أنه األعلى على اإلطالق 7مليار دوالر. ويعد العائد أعلى بما يقرب من  6.2سنوات، واجتذب تغطية بقيمة  3دوالر ألجل 

% في بداية الطرح، لكنه تراجع مع  11.625وكان السعر االسترشادي بلغ   سواق الدولية، خالل السنوات العشر األخيرة على األقلعلى األدوات املالية التى طرحتها مصر في األ 

ا بقيمة 
ا
فقد بلغت مبادلة املخاطر االئتمانية  مليار دوالر سندات دوالرية أمس الثالثاء 1.25مليار دوالر بالتزامن مع استعدادها لسداد  1.5ارتفاع الطلب. وطرحت مصر صكوك

مليارات دوالر،    5وحصل برنامج الصكوك البالغة قيمته   % التي سجلتها في نوفمبر 5.72% في ختام تداوالت يوم الجمعة املاض ي، مرتفعة عن مستويات  9.35سنوات نحو    5أجل  

ويأتى الطرح مع تجدد   املالية، على تصنيف مؤسستي موديز وستاندرد آند بورز، وأخذ تصنيف الدولة نفسه عند الوكالتينوتصدره شركة التصكيك السيادي اململوكة لوزارة  

ا لفترة أطول، وفى وقت يعاني االقتصاد املصري أزمة عملة؛ بسبب تراكم االختالالت الخارج وأوكرانيا،   ية بعد الحرب بين روسيااملخاوف بشأن استمرار التشديد النقدي عامليا

ا للدوالر في إعادتها  30%، والتوصل التفاق مع صندوق النقد وخفض الجنيه إلى مستوى  8وهروب رؤوس األموال األجنبية، والتى لم ينجح رفع الفائدة   وبحسب مذكرتي   جنيها

ا، وفى املقابل ستعيد الشركة تأجيرها   50بأصول عقارية، ملدة    “موديز” و”ستاندرد أند بورز”، فإنَّ برنامج الصكوك مقابل حصول شركة التصكيك على حقوق االنتفاع عاما

ا لعائد حملة الصكوك، وسيتم توجيه حصيلة الصكوك الستثمارات عامة تخدم خطط التنم ية، بحسب نشرة الصكوك التي لوزارة املالية على أن يكون العائد اإليجاري مساويا

 لبورصةاملصدر: ا طرحتها مصر ببورصة لندن. 

  تثبيت الفائدة في مصر وعناد التضخم األمريكي يقطعان تدفق األموال الساخنة

وال الساخنة للسوق املحلية. وقال جمد تثبيت الفائدة الذى تزامن مع ارتفاع توقعات زيادة الفائدة األمريكية بعد استمرار عناد التضخم في الواليات املتحدة تدفقات األم

ا ذلك إلى شعورهم باإلحباط من تثبيت  متعامل في سوق أدوات الدين الحكومية، إن الشواهد تشير إلى أن استثمارات األجانب لم تتدفق كما كانت في ا لشهر املاض ي، مرجعا

ي تقرير يوم الخميس املاض ي أن ف و أسعار الفائدة في مصر خاصة مع تجدد الحديث حول رفع أكبر للفائدة األمريكية بسبب بيانات التضخم األمريكية وبيانات أسعار املنتجين

ا للدوالر، وبحسب بيانات السوق الثانوي كان األجانب بائعين صافين للسندات خالل األسبوع الثاني من فبراير بنحو    36العقود اآلجلة للجنيه تراجعت إلى   مليون   261.8جنيها

 بلومبرجاملصدر:   نيه.مليون ج 984مليون جنيه، وكانوا قد اشتروا خالل يناير املاض ي سندات بقيمة صافية  544.4جنيه فيما كانوا مشترين خالل األسبوع األول بقيمة 

   بدء االنتقال الكامل للحكومة إلى العاصمة اإلدارية في شهر مارس املقبل

ا أنه سيتم االعتماد بشكل أساس ي في نقل املوظفين على  أعلن كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء االنتقال الكامل للحكومة إل ى العاصمة اإلدارية في شهر مارس املقبل، مؤكدا

شركات نقل    9وكشف خالل مؤتمر بمقر الوزارة بالعاصمة اإلدارية، عن تعاقد وزارة  النقل مع    وسائل النقل العام املستدام مثل القطار الكهربائي الخفيف ومترو األنفاق

ا، عبر    48بهدف نقل الركاب من القاهرة إلى العاصمة اإلدارية، حيث سيتم تشغيل  جماعي   ا أن الوزارة تستهدف زيادة عدد قطارات مشروع القطار   369مسارا ا، مضيفا أتوبيسا

ا من أصل  10املكهرب بين محطتي العاصمة اإلدارية وعدلي منصور، إذ يعمل  ا مستهدف تشغليها. 22قطارات حاليا  املصدر: ايكونمي بلس قطارا
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 الدوالر واإلسترليني يستمدان الدعم من انتعاش أنشطة الشركات في أميركا وبريطانيا 

ئ في نشاط الشركات بالواليات املتحدة وبريطانيا احتمالية أن يواصل البنك املركزي في كل من فبراير بعدما أثار انتعاش مفاج 22وجد الدوالر والجنيه اإلسترليني دعما األربعاء 

أشهر عند   9وعوض اليورو بعض الخسائر التي سجلها الجلسة املاضية حتى بعد ارتفاع مؤشر مديري املشتريات بمنطقة اليورو ألعلى مستوى في    البلدين رفع أسعار الفائدة 

وأظهرت بيانات صدرت أمس الثالثاء انتعاش نشاط الشركات في الواليات املتحدة على غير املتوقع في فبراير    شباط مدعوما بنمو قوي مفاجئ لقطاع الخدماتفي فبراير    52.3

وارتفع الدوالر على نطاق واسع بينما بلغ اإلسترليني    ليو تموز الفاصل بين النمو واالنكماش للمرة األولى منذ يو  50شباط مسجال أعلى مستوى في ثمانية أشهر ومتجاوزا مستوى 

 املصدر: س ي ان بي س ي العربيه  %.0.6دوالر، محتفظا بمعظم مكاسبه التي حققها أمس والتي بلغت  1.21015في أحدث معامالته 

 النفط مستقر مع ترقب املستثمرين ملحضر الفدرالي األميركي 

مو  فبراير مع ترقب املستثمرين لتعليقات الفدرالي األميركي على بيانات اقتصادية تشير إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة، مما قد يخفض الن  22استقرت أسعار النفط األربعاء  

بتوقيت غرينتش    02:42دوالر للبرميل بحلول الساعة    83.07يل بشكل طفيف إلى  وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت تسليم أبر   االقتصادي ويحد من الطلب العاملي على الوقود

 فقط إلى  1.2بعد انخفاضها  
ا
 واحدا

ا
دوالر للبرميل. وانتهى عقد خام غرب    76.35% أمس الثالثاء. وانخفضت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل نيسان سنتا

. 18ء على انخفاض تكساس لشهر مارس آذار أمس الثالثا
ا
 املصدر: س ي ان بي س ي العربيه سنتا
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 شركات تحت التغطية

 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

 1.5 2.1 5.0 11.5 %5.8 50.77 حيادي  3,493 48.00 املالية والصناعية املصرية 

 1.4 1.7 5.4 7.1 %14.5 170.64 حيادي  34,138 149.00 لصناعة األسمدة "موبكو"مصر 

 1.9 2.9 3.8 5.8 %20.6 50.17 شراء 52,494 41.60 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.3 1.6 7.2 12.4 %8.2- 6.23 حيادي  8,057 6.79 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.6 4.7 17.5 14.0 %4.8- 10.37 شراء 4,356 10.89 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.7 1.8 13.9 10.2 %23.7 7.05 شراء 1,611 5.70 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 3.0 3.6 14.1 23.9 %15.3- 9.32 شراء 10,355 11.00 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.7 2.4 5.5 75.3 %30.9 8.90 شراء 2,575 6.80 العربية لألسمنت 

 1.6 1.5 30.1 15.1 %11.2 37.82 حيادي  2,550 34.00 مصر بني سويف لالسمنت

 1.1 1.1 17.4 11.0 %24.6 27.91 حيادي  1,613 22.40 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 3.7 4.1 %23.4 33.20 شراء 14,614 26.90 شركة حديد عز

 1.0 1.1 7.8 8.0 %7.1 12.03 شراء 7,469 11.23 النساجون الشرقيون 

 87 2.80 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 4.2 6.7 تحت املراجعة 

 407 0.37 شركة سبيد ميديكال
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.6 0.8 1.8 2.4 املراجعة تحت 
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

 2023/ 27/02 2023/ 26/02 سهم مجاني لكل سهم أصلي  0.23953027 بنك قناه السويس 

 2023/ 23/02 2023/ 22/02 سهم مجاني لكل سهم أصلي  0.2 سيدي كرير 

 الكوبونات 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 2023/ 22/02 2022/ 17/10 جنيه  0.25القسط الثاني  االسكندريه للزيوت املعدنية 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 لشركه مصر للمعلومات  Emaglesعن طريق التصويت االكتروني  عاديه  عبور الند  2023/ 25/02

 بمقر الشركه عبر تقنيه االتصال و التصويت عن بعد  غير عاديه  بلتون  2023/ 28/02
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 (EGX 30 index) 30الشركات املكونة ملؤشر إي جي إكس 

 الكود  أسم الشركة
آخر 
 سعر

نسبة التغير  
 اليومي )%(

التغير من أول 
 العام )%( 

 قيمة التداول كمية التداول
أعلى سعر 

  52خالل 
 اسوع 

أقل سعر 
  52خالل 

 أسبوع

الوزن في 
 المؤشر

 COMI 53.94 1.39 30.04 5,218,307 279,466,272 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 17.99 0.00 25.72 2,201,411 39,445,436 18.55 9.53 6.18% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 FWRY 6.10 2.01 16.41 10,078,117 61,001,188 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك 

 EFIH 18.17 0.66 4.42- 817,567 14,723,803 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.23 0.82 0.65 413,668 504,275 1.46 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية

 HRHO 19.96 2.62 11.63 5,036,980 99,448,224 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه

 ABUK 41.60 1.02 7.24 1,258,528 51,356,020 47.99 19.50 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات

 TMGH 9.90 1.54 0.90- 1,685,383 16,514,855 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى

 ETEL 25.00 2.21 0.40- 1,070,881 26,741,838 28.04 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت

 SWDY 13.60 1.49 13.81 4,323,743 58,058,672 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.42 0.96 33.23 4,182,126 34,956,352 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية

 MFPC 149.00 0.96 4.64 16,069 2,391,200 165.25 80.00 2.12% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 34.15 1.70 8.34 224,487 7,631,837 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية

 SKPC 20.17 6.16 53.73 5,279,118 102,927,968 20.87 6.68 1.64% للبتروكيماويات سيدى كرير 

 CIEB 10.37 1.07 22.58 562,104 5,806,332 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر

 EFID 16.40 -1.68 20.06 835,318 13,699,911 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية

 ESRS 26.90 3.42 15.70 1,075,056 28,225,784 28.94 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 13.50 0.00 3.85 287,725 3,884,324 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.43 1.78 5.54 7,428,679 25,221,522 40.30 3.32 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 ADIB 20.50 -1.11 13.89 1,468,505 30,092,332 24.00 9.38 1.41% ظبي االسالميمصرف ابو 

 HELI 10.13 4.33 27.26 5,979,287 59,342,756 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 CLHO 5.47 -1.62 2.82 45,361 243,655 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا 

 JUFO 11.00 -1.43 12.36 539,408 5,908,462 11.80 5.46 0.92% للصناعات الغذائية جهينة 

 ORAS 97.85 -1.16 1.98 140,422 13,623,817 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون 

 PHDC 2.10 2.44 7.14 15,062,325 30,971,884 24.00 2.00 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 11.23 2.46 7.98 1,055,009 11,713,345 12.10 6.30 0.87% الشرقيون للسجادالنساجون 

 CCAP 2.14 1.90 2.88 33,606,763 70,505,232 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 5.32 2.50 0.75- 1,781,821 9,356,729 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.44 -0.41 17.29- 638,838 1,551,564 3.17 1.80 0.60% راميدا 

 TALM 4.07 -3.10 1.75 611,375 2,564,172 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة

 ISPH 1.71 0.29 20.88- 4,081,447 6,926,750 3.09 1.10 0.43% 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

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

 : الجدول اآلتي

 بيع حيادي شراء  التوصية

 التعريف 
توصية بشراء السهم عند السعر  

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف  

 هو عليه املستثمر على ما  

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 10+من  10%≤+

 شهادة املحللين

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

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

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 م 
ا
 باشرة في األوراق املالية 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 

 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


