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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %16.48 ▲ %1.35 17,003.90 30أي جي اكس 
  

 %5.51 ▲ %0.67 2,956.36 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %1.13 4,436.86 100أي جي اكس 

 %0.89- ▼ %0.55- 3,535.39 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,153.00 -1.13% السعودية 

 DFMGI 3,419.00 0.21% دبي
 

 

 ADI 9,859.00 0.15% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,266.89 -0.51% 

 
 BSEX 1,939.27 0.16% البحرين

 
 GENERAL 10,472.00 -1.81% قطر

 
 MASI 10,845.00 1.70% املغرب 

 
 TUN20 8,041.00 0.01% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 32,816.92 -1.0% أمريكا

 
 S&P 500 3,970.04 -1.1% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,394.94 -1.7% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,878.66 -0.4% لندن 
 

  

 DAX 15,209.74 -1.7% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,453.48 1.3% اليابان 
 

 %0.6- 1,810.90 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %1.4 83.34 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.000 30.665 30.568 دوالر أمريكى 

 
 0.083- 32.526 32.417 يورو 

 
 االسهمتغيرات 

 0.188- 36.905 36.776 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.140- 32.909 32.802 فرنك سويسرى 
 

 0.054- 22.718 22.641 ين يابانى  100
 

 0.001- 8.173 8.147 ريال سعودى 
 

 0.098- 99.947 99.593 دينار كويتى 
 

 0.000 8.349 8.322 درهم اماراتى 
 

 0.002- 4.446 4.431 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  19.98   54.76  املالية والصناعية املصرية 

  14.17   10.88  جولدن تكس 

  9.95   2.10  املؤشر 

  9.05   25.42  مصر لصناعة الكيماويات 

  9.02   8.70  الدولية لألسمدة 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -11.60   25.00  اكرو مصر 

 -8.73   163.03  مينا فارم لألدوية 

الخليجية الكندية لالستثمار 

 العقاري العربي 

 13.21   4.34- 

 -3.87   21.12  املالحية القناة للتوكيالت 

جراند انفستمنت القابضة 

 لالستثمارات املالية 

 9.09   3.81- 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  54.79   233,212,928  البنك التجاري الدولي 

  5.89   109,474,920  فوري 

  16.98   93,570,144  للبتروكيماويات سيدى كرير 

  2.08   52,499,440  القلعة 

  19.55   52,288,068  هيرمس 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.27   41,838,725  أطلس 

نهر الخير للتنمية واألستثمار 

 الزراعى والخدمات البيئية 

 27,558,473   0.39  

  2.08   25,468,983  القلعة 

  0.36   24,740,727  العربية لالستثمارات 

  0.32   22,588,395  املصريين لالسكان 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه( 

 282,508,892.81 0.96 1,571.74 البنوك 

 227,939,692.88 2.23 1,442.84 موارد أساسية 

 189,350,345.13 0.46 1,025.17 العقارات 

 189,054,937.52 0.97 1,234.93 خدمات مالية 

 131,244,061.94 0.51- 1,789.41 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم

 2023فبراير    22 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 3.64 4560436 بيع نظام االثابه  كونتكت القابضه 

 3.64 95000 شراء م.مرتبطه كونتكت القابضه 

 3.64 1166718 شراء مجلس االداره   كونتكت القابضه 

 0.515 290000 بيع مجلس االداره  العربيه لالصول 

 1.918 507148 شراء م.مرتبطه املصريه السياحيه 

 0.289 135000 شراء م.مرتبطه اسباير القابضه 

 0.886 240000 شراء مجلس االداره  جدوي 

 26.31 15000 شراء م.مرتبطه حديد عز 

 2.44 334261 بيع م.مرتبطه راميدا 

 3.42 211000 شراء مجلس االداره  العربيه لحليج االقطان 

 2.5 440242 شراء مجلس االداره  سبينالكس 

 2.08 90000 شراء مجلس االداره  بايونيرز 

46.8%42.9%40.0%39.7%38.0%

14,653,3156,255,50315,413,41618,741,9102,912,485

فوري لتكنولوجيا البنوك بالم هيلز للتعميرعميرزهراء املعادي لالستثمار والتبلتون املالية القابضة

واملدفوعات االلكترونية

القاهرة للدواجن

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

   ن دوالر مليو  50“التجاري الدولي” يوقع اتفاقية مع “أف أم أو” الهولندي لضمان املخاطر بـ

مليون دوالر، مع بنك تنمية ريادة األعمال الهولندي “أف أم أوه” لضمان القروض املمنوحة من البنك   50وقع البنك التجاري الدولي مصر اتفاقية ضمان مخاطر ائتمان بقيمة 

وتضم هذه االتفاقية محورين لدعم   ت والشباب واملهاجرينللمشروعات والشركات الصغيرة واملتوسطة، مع مزيد من التركيز على بعض القطاعات مثل رواد األعمال من السيدا

”، الخاص بمشاركة املخاطر التمويلية مع املؤسسات املالية، والتابع لالتحاد األوروبي والحكومة الهولندية، حيث يتم إداراته من قبل  NASIRAالقروض املقدمة وهما، برنامج “

   ا لدعم املنتجات والخدمات الخاصة بالشركات الصغيرة واملتوسطة، واملقدم من قبل جامعة فرانكفورت للتمويل واإلدارة. الهولندي. تتضمن االتفاقية برنامًجا مصمم خصيصً 

 املصدر: ايكونمي بلس 

   مليارات دوالر  3“أوراسكوم” تبحث مع “الكهرباء” إنشاء محطات رياح باستثمارات  

مليارات دوالر، على أن   3صل إلى  تتفاوض وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة مع شركة أوراسكوم لإلنشاءات لتدشين مشروعات إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، باستثمارات ت

 املصدر: املال  2028لكامل خالل يتم تشغيلها با

   مليون دوالر في مصر  170“املصرية الكويتية” تستهدف استثمار 

مليون دوالر لحفر بئري غاز جديدتين في سيناء عبر الشركة التابعة  50مليون دوالر في مصر العام الجاري، منها مبلغ  170تستهدف الشركة القابضة املصرية الكويتية استثمار 

نورث سيناء”، ونحو   )  30“أوف شور  دي إف”  “إم  دوالر إضافية ملصنع األخشاب  بتشغMDFمليون  البدء  املقرر  الثاني من  (  النصف  إجمالي 2023يله مطلع  بذلك  ليبلغ   ،

لديها؛  ميجاواط لطاقة توليد الكهرباء    20مليون دوالر إلضافة    11الشركة تخطط الستثمار    و مليون دوالر، حسبما كشف شريف الزيات،  120االستثمارات املوجهة لهذا املصنع  

 عن  
ً

  % من هذه االستثمارات ذاتًيا، والنسبة الباقية قد تكون عبر تمويل مصرفي 70% إلى  60مليون دوالر لزيادة حصص القابضة في شركات شقيقة، على أن يتم تمويل    70فضال

، بفضل نمو اإليرادات التشغيلية 2021مليون دوالر خالل    140.74مليون دوالر، مقابل أرباح بـ    209.4، مسجلة  2022% خالل عام  48.74وارتفعت أرباح املصرية الكويتية بواقع  

 ونمي بلسكاملصدر: اي % خالل فترة املقارنة.37.23بنسبة 
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

  2023% من قيمته مقابل الدوالر بنهاية الربع األول من 10سوسيتيه جنرال" يتوقع خسارة الجنيه 

وفق ما ذكره محللو بنك سوسيتيه   - يوم الخميس   30.68من جنيها للدوالر الواحد بحلول نهاية مارس  34% أخرى من قيمتها لتتداول عند مستوى 10قد تفقد العملة املحلية 

 ذكر املحللون   عدم اتخاذ البنك املركزي إجراءات حاسمة لتشديد السياسات النقدية يثير تساؤالت حول مصداقية التزامه باستهداف سياسته للتضخم"، حسبماو    جنرال  

تثمرين على حد سواء، والذين توقعوا من صانعي السياسات رفع  ، مما فاجأ املحللين واملس 2023وأبقى البنك املركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه األول لعام  

 انتربرايزاملصدر:  أسعار الفائدة مجددا لكبح جماح التضخم وإعادة املستثمرين األجانب إلى السوق.

 2023الحكومة ال تستبعد طرح صكوك سيادية جديدة خالل 

مليارات    5ح صكوك سيادية أخرى هذا العام، بعد طرح صكوك في بورصة لندن األسبوع املاض ي ضمن برنامج قيمته  قال محمد معيط وزير املالية، إنه من غير املستبعد طر 

وطرحت مصر أول صكوك إسالمية لها في األسواق   سنوات  4إلى    3مليار دوالر قد يستغرق من    3.5دوالر. وأضاف في تصريحات لـ”البورصة”، أن طرح بقية البرنامج والبالغة  

  4%، وسط إقبال غطى القيمة املطلوبة بأكثر من  10.875% قبل أن يتراجع السعر الفعلي إلى  11.6لية األسبوع املاض ي وحصلت على سعر فائدة استرشادي مرتفع عند  الدو 

حدد بعد موعد طرح السندات املرتبط باالستدامة وأشار إلى أنه لم يت  %9.35مستثمًرا شراء الصكوك، رغم ارتفاع تكلفة مبادلة املخاطر االئتمانية لنحو    250مرات، وعرض  

مليون   500ة باالستدامة بقيمة  أو السندات املقومة باليوان الصيني. وكان وزير املالية قد كشف في مؤتمر بلومبرج خالل أكتوبر املاض ي، أن مصر تعتزم طرح سندات مرتبط

نائب وزير املالية، أن طرح الصكوك كان ضمن خطة تغطية الفجوة التمويلية للعام املالي الحالي البالغة   وكشف أحمد كجوك،  دوالر، وسندات مقومة باليوان بالقيمة نفسها

مليون دوالر من البنك األفريقي    200مليون دوالر من البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية ونحو    400مليارات دوالر، بخالف قروض بمليار دوالر من البنك الدولي و  5

أثرها على قيمة الجنيه الذي فقد نحو    لتنميةل للتخلص من اختالالت الوضع الخارجي والتي تركت  ارتفاع    12% من قيمته خالل آخر  50وتسعى مصر  في  شهًرا، ما تسبب 

 املصدر: ايكونمي بلس  نتيجة نقص السلع وتراجع سعر العملة. 2017التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 

 شركات ضمن برنامج الطروحات   6بنك مصر ينوي التخارج من 

الحكومية التي أعلنت عنها  أبدى عدد من بنوك االستثمار والصناديق السيادية، االهتمام لالستحواذ على حصة حاكمة من بنك القاهرة الذي يأتي ضمن برنامج الطروحات  

لـ”الش رغبتها  الدولة، وقالت مصادر مطلعة  أبدت  أفريقيا وآسيا  مالية وصناديق من  اتصاالت من مؤسسات  تلقت  الحكومية  للطروحات  للترويج  املشكلة  اللجنة  إن  روق”، 

ازال قيد الدراسة، وبحسب املصادر، فإنه حتى اآلن لم يتحدد خطة بيع البنك اما ملستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة، إذ أن األمر م  %100لالستحواذ على حصة تصل إلى  

شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في عام    6إلى    5أن بنك مصر يعتزم التخارج كلًيا أو جزئًيا من  في سياق قريب،    وإن كانت الحكومة تتجه لالحتفاظ بحصة من البنك

%، 9.98سطس املاض ي، حين أتم صفقة بيع كامل حصته برأسمال الشركة املالية والصناعية املصرية البالغة  ، مشيرة إلى أن آخر تخارجات البنك من شركاته كانت في أغ2023

 املال املصدر:  مليون جنيه. 145إلى شركة ميدفيرت مصر لالستثمار مقابل 

   مليار جنيه لصالح الشركة املصرية للمحطات متعددة األغراض 2.9ض مشترك بقيمة يدرس البنك األهلي املصري ترتيب قر 

مليار جنيه لصالح الشركة املصرية للمحطات متعددة األغراض، لتغطية جانب من تكاليف أعمال البنية التحتية  2.9يدرس البنك األهلي املصري ترتيب قرض مشترك بقيمة 

مليون جنيه من القرض    500ددة األغراض بميناء اإلسكندرية. وذكر مصادر لصحيفة “الشروق” أنه من املتوقع أن يستحوذ البنك الحكومي على نحو  ملشروع إنشاء محطة متع

اء اإلسكندرية تابعة للمجموعة على إنشاء منطقة حرة خاصة بمين  2022كان مجلس الوزراء وافق في أبريل    املرتقب، وسيتم توزيع املبلغ املتبقي على تحالف عدة بنوك محلية

األغراض مساحتها   متعددة  وإدارة محطة  إنشاء واستغالل  إلى  املشروع  ويهدف  للدولة،  اململوكة  األغراض  متعددة  للمحطات  الحاويات    539املصرية  لتداول  مربع  متر  ألف 

فاوض مجموعة شركات املدينة للصلب ومواد البناء مع البنك األهلي املصري، للحصول  في الوقت نفسه، تت  مليون دوالر  500والبضائع العامة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو  

مليون جنيه لتمويل رأس املال العامل، بينما توجه   350على تسهيالت بقيمة تقارب املليار جنيه، تضم شريحة توجه إلحدى شركاتها املتخصصة في مواد البناء بقيمة تقارب  

 ق . املصدر: الشرو مليون جنيه، بغرض فتح اعتمادات مستندية لصالح مصانع املجموعة بالعاشر من رمضان 650دينة للصلب بقيمة الشريحة األخرى إلى شركة امل
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 مما كانت عليه قبل 
ً
 أشهر   3توقعات االقتصاد العاملي أفضل قليال

 هذا العام، لكن تحديات التضخم ال تزال قائمةصرح ماثياس كورمان األمين العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأن ا
ً
قال و  ،  لتوقعات لالقتصاد العاملي أفضل قليال

ادة املاليين  وأضاف أمين املنظمة قبل االجتماع املرتقب للق  فإن التوقعات ألداء االقتصاد العاملي أفضل مما كانت عليه قبل شهرين أو ثالثة أشهر  2023كورمان إنه مع بداية  

من تنويع مصادرها : في الواقع، أسعار الطاقة والطعام أقل بكثير مما كانت عليه في ذروتهم، فأسعار الطاقة تراجعت بصورة كبيرة ألن أوروبا تمكنت بنجاح  20داخل مجموعة الـ

وتابع كورمان: من املتوقع أن ينمو االقتصاد العاملي أقل    ى أسعار الغاز منخفضةللطاقة، باإلضافة إلى الشتاء املعتدل الذي ساعد في خفض الطلب على الطاقة وهو ما أبقى عل

 إلى  2023% في  2.2و  2022% في  3.1بكثير من توقعات ما قبل الحرب، وذلك بنحو  
ً
وفيما يتعلق بالتضخم، شدد كورمان على أن مخاطره   2024% في  2.7، قبل أن يتعافى قليال

وواصل: التضخم بدأ يتراجع لكن هناك الحاجة إلنجاز املزيد من العمل للتصدي للتضخم وهو ما ينطوي على مخاطر،    التعامل معه بشكل جيدال تزال قائمة ويحتاج إلى  

املاض ي لرفع الفائدة لكبح    واتجهت البنوك املركزية بقيادة االحتياطي الفدرالي على مدار العام  وسيكون هناك حاجة ملواصلة إدارة تلك املخاطر بشكل جيد ألسابيع وأشهر 

 العرييه  CNBCاملصدر:   جماح التضخم املرتفع.
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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

 1.8 2.4 5.6 13.1 %7.3- 50.77 حيادي  3,985 54.76 املالية والصناعية املصرية 

 1.4 1.7 5.4 7.2 %13.0 170.64 حيادي  34,597 151.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 1.8 2.9 3.7 5.7 %22.9 50.17 شراء 51,510 40.82 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.3 1.6 7.1 12.3 %8.0- 6.23 حيادي  8,045 6.78 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.7 4.7 17.7 14.2 %5.8- 10.37 شراء 4,404 11.01 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.7 1.7 13.4 9.8 %28.4 7.05 شراء 1,552 5.49 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.9 3.4 13.6 23.1 %12.2- 9.32 شراء 9,988 10.61 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.7 2.5 5.7 77.6 %27.1 8.90 شراء 2,651 7.00 العربية لألسمنت 

 1.5 1.5 29.0 14.5 %15.4 37.82 حيادي  2,458 32.77 مصر بني سويف لالسمنت

 1.0 1.1 17.0 10.7 %28.0 27.91 حيادي  1,570 21.80 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 3.8 4.2 %21.1 33.20 شراء 14,896 27.42 حديد عزشركة 

 1.0 1.1 7.7 7.9 %8.5 12.03 شراء 7,376 11.09 النساجون الشرقيون 

 88 2.82 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 4.3 6.7 تحت املراجعة 

 406 0.37 شركة سبيد ميديكال
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.6 0.8 1.8 2.4 تحت املراجعة 
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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 مجاني لكل سهم أصلي سهم  0.2 سيدي كرير 

 الكوبونات 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

   ال يوجد كوبونات  

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 التصويت عن بعد بمقر الشركه عبر تقنيه االتصال و  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 54.79 2.89 32.09 4,333,861 233,212,928 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 18.00 0.00 25.79 915,094 16,478,086 18.55 9.53 6.18% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 FWRY 5.89 -1.01 12.40 18,741,910 109,474,920 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك 

 EFIH 17.83 -0.50 6.21- 322,428 5,723,500 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.25 1.87 2.54 879,039 1,102,571 1.46 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية

 HRHO 19.55 -1.26 9.34 2,682,255 52,288,068 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه

 ABUK 40.82 -0.44 5.23 708,692 28,759,284 47.99 19.50 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات

 TMGH 9.65 0.00 3.40- 490,274 4,713,598 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى

 ETEL 25.00 0.00 0.40- 279,606 6,993,646 28.04 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت

 SWDY 13.25 1.30 10.88 1,457,804 19,081,462 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.33 -0.24 31.80 2,395,802 19,874,430 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية

 MFPC 151.00 1.87 6.05 21,741 3,297,268 165.25 80.00 2.12% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 34.90 4.21 10.72 347,295 11,954,905 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية

 SKPC 16.98 3.98 29.42 5,625,718 93,570,144 21.00 6.68 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 10.03 1.01 18.56 600,949 6,035,845 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر

 EFID 16.13 -1.65 18.08 6,739 111,659 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية

 ESRS 27.42 4.22 17.94 644,615 17,396,050 28.94 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 13.90 2.96 6.92 14,352 194,205 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.40 2.41 4.62 11,246,746 37,503,344 40.30 3.25 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 ADIB 19.92 -1.09 10.67 1,989,572 39,679,124 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي

 HELI 9.75 1.04 22.49 3,687,844 35,574,624 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 CLHO 5.32 0.57 - 62,147 325,576 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا 

 JUFO 10.61 0.57 8.38 313,734 3,316,262 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 96.36 -0.56 0.43 87,556 8,390,234 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون 

 PHDC 2.04 2.00 4.08 15,413,416 31,119,678 24.00 1.96 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 11.09 0.64 6.63 1,606,625 17,919,834 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد

 CCAP 2.08 0.48 - 25,468,983 52,499,440 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 5.18 2.37 3.36- 4,176,061 21,343,162 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.44 0.00 17.29- 551,982 1,345,325 3.17 1.80 0.60% راميدا 

 TALM 4.00 0.00 - 47,787 190,882 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة

 ISPH 1.69 0.54 21.71- 1,833,178 3,089,664 2.98 1.10 0.43% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر 
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 ملحق االفصاحات 

 تعريف التوصيات

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

  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  

 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

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

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 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

 

 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

 

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

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

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

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

ى املستقبلين املقصودين، إذا لم  يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع املالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إل

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

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

 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


