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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري 

 من أول السنة  ∆ اليومي  ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %17.91 ▲ %1.23 17,213.01 30أي جي اكس 
  

 %7.76 ▲ %1.60 3,019.49 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %1.43 4,500.30 100أي جي اكس 

 %0.16- ▬ %0.00 3,561.42 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة  املؤشر العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,052.00 -1.00% السعودية 

 DFMGI 3,432.00 0.37% دبي
 

 

  ADI 9,851.00 -0.08% ابوظبي 
-MARKET الكويت 

IXP 
7,266.89 -0.51%  

  BSEX 1,938.70 0.07% البحرين 
  GENERAL 10,542.00 0.66% 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 27,423.96 -0.1% اليابان
 

 %0.1- 1,808.66 األوقية الذهب )دوالر( 
 

 %0.6- 82.65 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري  
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع  شراء  العملة 

 
 0.000 30.665 30.568 دوالر أمريكى 

 
 0.178- 32.351 32.237 يورو

 
 االسهم تغيرات 

 0.266- 36.638 36.510 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.319- 32.594 32.478 فرنك سويسرى 
 

 0.246- 22.472 22.396 ين يابانى  100
 

 0.000 8.173 8.147 ريال سعودى 
 

 0.065- 99.882 99.528 دينار كويتى 
 

 0.000 8.350 8.321 درهم اماراتى 
 

 0.037- 4.409 4.393 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

  17.62   75.51  االلومنيوم العربية 

  17.37   8.11  العربية لألسمنت 

  10.76   0.70  مرسيليا

  9.68   3.74  القاهرة للدواجن 

القابضة لالستثمارات بى بى اى 

 املالية

 21.70   8.72  

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

السعودية املصرية لالستثمار 

 والتمويل

 57.02   7.97- 

 -7.04   25.10  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 

 -6.31   149.90  مطاحن وسط وغرب الدلتا

 -5.88   16.00  ايجيفرت 

 -4.34   0.75  ريماس

 أسهم من حيث قيمة التداول  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  55.50   136,617,104  البنك التجاري الدولي 

بى بى اى القابضة لالستثمارات 

 املالية

 122,600,808   21.70  

  17.00   84,125,152  للبتروكيماوياتسيدى كرير 

  19.84   79,195,880  هيرمس 

  2.13   69,333,904  القلعة

 ة التداول يمك أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  (سهم) كمية التداول  السهم 

  2.13   32,949,156  القلعة

  0.33   29,526,649  املصريين لالسكان 

  0.27   25,587,815  أطلس 

نهر الخير للتنمية واألستثمار 

 الزراعى والخدمات البيئية

 20,475,411   0.38  

  0.45   17,611,608  دايس 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي   خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه(

 322,656,040.07 2.59 1,266.01 خدمات مالية 

 287,756,254.77 1.66 1,467.27 موارد أساسية 

 175,796,342.41 0.91 1,038.02 العقارات 

 146,646,595.34 1.43 1,815.44 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم 

 139,496,493.11 0.93 1,591.39 البنوك

 2023فبراير   23 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية 

 الكمية  الصفقة الوظيفة اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 4.62 1000000 شراء  م.مرتبطه  ام.ام جروب 

 0.517 290000 بيع مجلس االداره  العربيه لألصول 

 1.933 49845 بيع مجلس االداره  املصريه السياحيه 

 1.933 69080 شراء  م.مرتبطه  املصريه السياحيه 

 0.289 135000 شراء  م.مرتبطه  القابضه اسباير 

 0.46 1000000 شراء  م.مرتبطه  برايم القابضه 

 0.946 813708 شراء  م.مرتبطه  املصريه العقاريه 

 54.79 23782 بيع إداره البنك  البنك التجاري الدولي 

 0.896 220000 شراء  مجلس االداره  جدوي 

 54.76 386693 شراء  مساهم رئيس ي  املاليه الصناعيه

 2.44 26657 بيع م.مرتبطه  راميدا 

 2.09 85000 شراء  مجلس االداره  بايونيرز

36.4%34.9%33.5%32.6%32.1%

785,60632,949,15628,06815,923,3614,272,105

املنصورة للدواجنارابيا انفستمنتس هولدنجمصر بنى سويف لالسمنتالقلعة لالستثمارات املاليةاملصرية للدواجن

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات  أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

  2022% خالل عام 4 0 1سجلت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير نمًوا في صافي األرباح بمعدل 

بلغت    736.73مسجلة   في    282.83مليون جنيه، مقابل أرباح  إلى  2021مليون جنيه  في ضوء نمو اإليرادات  في فترة املقارنة.  2.23مليار  من    5.33،  بيانات مليار جنيه  ووفق 

%، مدفوًعا بإطالق مشروعات جديدة في تاج سيتي وسراي  224.4مليار جنيه العام املاض ي، بنمو سنوي بلغ  11.2شركة، فإنها حققت مبيعات تعاقدية قياسية تقدر بقيمة ال

 املصدر: ايكونمي بلس وحدة. 2.07% ليبلغ  101خالل العام، كما ارتفع معدل تسليم الوحدات بنسبة سنوية 

اقع   % خالل العام املالي 4 97 كما قفزت أرباح بي إنفستمنتس القابضة بو

وأوص ى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات  مليون جنيه.  999.3مليون إلى    174.83، بفضل نمو اإليرادات من  2021مليون جنيه، خالل    123.43مقابل    مليون جنيه   860.9لتصل إلى   

 من أرباح تخارجها العام املاض ي من شركتي توتال إنرجيز مصر وجيزة سيستمز، حيث من املقترح توزيع  نقدية وعينية تناهز مليا
ً

جنيهات للسهم   4ر جنيه على املساهمين، تمويال

  مليون جنيه.  360، وهو ما يعادل مبلغ 2023مليون جنيه، إلى جانب توزيعها جنيًها للسهم وربع سهم مجاني عن أرباح الربع األول من  640بقيمة إجمالية تبلغ  2022عن أرباح 

 املصدر: ايكونمي بلس 

   في حين تحولت شركة مصر بني سويف لألسمنت من الربحية إلى الخسائر خالل العام املاض ي

مليار جنيه في    1.84مليار إلى    1.12، على الرغم من قفزة املبيعات من 2021مليون جنيه خالل    169.05مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت    145.94إثر تكبد صافي خسائر بنحو  

 املصدر: ايكونمي بلس  فترة املناظرة.

 2022مبيعات قياسية تقفز بأرباح مدينة نصر لإلسكان خالل 

، على خلفية الزيادة الكبيرة في  2022ة نصر لإلسكان والتعمير بأكثر من الضعف في عام  : ارتفع صافي ربح شركة مدين2022مبيعات قياسية لـ "مدينة نصر لإلسكان" خالل  

مليون جنيه في العام املاض ي، بعد أن    747% على أساس سنوي ليصل إلى  165اإليرادات، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة )بي دي إف( أمس. وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة  

اإليرادات السنوية   إلى  قفزت  الضعف  بأكثر من  الوحدات   5.2للشركة  القياس ي ملبيعات  واملستوى  التي جرى تسليمها  ارتفاع عدد الوحدات السكنية  مليار جنيه بدعم من 

ثالثة أضعاف على أساس سنوي    كما ارتفعت املبيعات من حيث عدد وقيمة الوحدات املباعة: ارتفع إجمالي املبيعات التعاقدية ملدينة نصر لإلسكان بأكثر مناملتعاقد عليها. 

. واستحوذ 2021وحدة خالل العام، أي ثالثة أضعاف عدد الوحدات تقريبا التي بيعت في   3215، على خلفية بيع 2022مليار جنيه في عام   11.2لتصل إلى مستوى قياس ي بلغ 

تبقية من نصيب مشروع سراي. إلى جانب ذلك، تضاعف عدد الوحدات التي جرى  مشروع تاج سيتي في شرق القاهرة، على أكثر من نصف إجمالي املبيعات وكانت النسبة امل

مليار جنيه من شركتها التابعة "منك" التي استحوذت عليها مؤخرا وشركة "إيجي كان"   1.2تسليمها ألكثر من ألفي وحدة خالل العام املاض ي. كما حققت الشركة مبيعات بقيمة 

على مستوى الربع الرابع، نما صافي أرباح الشركة بأكثر من ثمانية  . 2022ا لم تظهر تلك املبيعات في القوائم املالية املجمعة للشركة للعام  ذات الغرض الخاص التابعة لها، فيم

همون على توزيعات األرباح: اقترح وقد يحصل املسا% عن الفترة ذاتها من العام السابق.173مليار جنيه، بزيادة  2.15مليون جنيه بدعم من عائدات بلغت  202.5أضعاف إلى 

 املصدر:انتربرايز ، وفقا إلفصاح )بي دي إف( تلقته البورصة املصرية أمس.2022قرشا للسهم الواحد عن العام   15مجلس اإلدارة توزيع أرباح بواقع 
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 “الرقابة املالية” تدرس إجراء تعديالت على قانون التمويل االستهالكي

زاول نشاط التمويل االستهالكي. وقالت  درس الهيئة العامة للرقابة املالية إجراء تعديالت على قانون التمويل االستهالكي بهدف إتاحة التمويل النقدي عن طريق الشركات التي ت ت

”، إن التعديالت تهدف إلى إيجاد حلول تمويلية جديدة، وجاءت بعد سلسلة لقاءات عقدتها الرقابة املالية مع أطراف السوق على مدار  مصادر حكومية لصحيفة “البورصة

تهالكي وفًقا للتعديل املستهدف وقالت املصادر، إن عمالء التمويل االسالعام املاض ي، وخاصة املكاتب القانونية ملناقشة املنتجات التي يحتاجها املستثمر خالل الفترة املقبلة.

” عبر الكروت املصدرة من شركات التمويل االستهالكي، وتابعت، أن التعديالت تتطلب موافقة البنك املركزي،  ATMسيمكنهم سحب تمويالت نقدية من ماكينات الصراف اآللي “ 

 املصدر: ايكونمي بلس   املركزي.كما أن إصدار قانون التمويل الجماعي أيًضا يتوقف على موافقة 

   مذكرة تفاهم في قطاعات الزراعة واألدوية واملعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية 12وقعت مصر مع اإلمارات والبحرين واألردن، 

املوقعة   االتفاقيات  تتجاوز    9وتضم  باستثمارات  تكاملية  والصناعة  2مشروعات صناعية  التجارة  لوزارة  بيان  وفق  أولوية،  حيوية وذات  قطاعات  في  دوالر  توقيع  .مليار  تم 

ها العاصمة األردنية عمان على مدى  االتفاقيات في ختام فعاليات االجتماع الثالث لـ”اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، التي استضافت

  ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة  13مليار دوالر، وخلق نحو  1.6يمة تتجاوز يومين. وتساهم املشروعات التي تم االتفاق عليها في زيادة اإلنتاج املحلي في بلدان الشراكة بق

، حيث سيتم توسيع الوحدات القائمة في مرفق اإلنتاج 2025مليون طن متري سنوًيا من زيوت األساس بحلول عام  1.3ويهدف العقد إلى الوصول بالطاقة اإلنتاجية للمرفق إلى 

 املصدر: ايكونمي بلس  .  إنتاج زيوت الفئة الثانية أو البدء في إنتاج زيوت الفئة الثالثة إلى أقص ى طاقة إنتاجية، لزيادة

   شركة مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد الدواجن  11تتفاوض 

جنيهات في الكيلو ليسجل  5جنيًها للكيلو، بينما شهدت أسعار الدواجن تراجًعا جديًدا يوم األحد بنحو    80بسعر بيع للمستهلك  بداية من شهر مارس املقبل وعلى مدار شهرين

  1070غذائية لتوريد  شركة تقدمت للشركة القابضة للصناعات ال  11قال محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن لـ”البورصة” إن نحو  .جنيًها أمس األول   75جنيًها مقابل    70

جنيًها. أضاف العناني أن االتحاد ينتظر    80و  77جنيها من وزارة الزراعة لالتحاد بينما يتراوح السعر للمستهلك بين    20جنيها للكيلو بدعم يصل إلى    100طن، والسعر املقترح  

وقال أبو الفتوح عبد املعز، نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة    .طن في كل شهر 500   موافقة وزارة الزراعة على دعم الشركات لبدء التوريد الكمية على مدار شهرين بواقع

جنيًها للكيلو في التجزئة    70جنيهات في الكيلو ليهبط إلى    5التجارية بالقاهرة إن األسواق املحلية شهدت انخفاضا جديدا في أسعار الدواجن خالل تعامالت أمس األحد بنحو  

 املصدر: ايكونمي بلس جنيًها يوم السبت. 75مقابل 

 مسارات ُمختلفة خالل القمة، تتضمن التكنولوجيا اإلبداعية  9سيتم طرح 

وال  واالستثمار،  الصحية،  والتكنولوجيا  املالية،  والتكنولوجيا  التعليمية،  والتكنولوجيا  اإللكترونية،  والتجارة  التكنولوجي،  األعمال  والتمكين  وأكاديمية  واإلعالن،  دعاية 

 املصدر: ايكونمي بلس  .روعات الناشئة، باإلضافة إلى مسابقتين ملشروعات ريادة األعمال، وعشر ورش عمل وخمس جلسات نقاشية يقدمها متخصصون في املجالللمش 

 

 

 

 

 



 

   5صفحة |  

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 ةخبار العامليال نظرة على ا

   الفيدرالي األمريكي: احتواء التضخم دون التضحية باالقتصاد أمر غير مسبوق 

يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة   حذر تقرير عرضه االحتياطي الفيدرالي، الجمعة، من أن االقتصاد األمريكي قد يجد صعوبة في تفادي االنزالق إلى الركود، إذ لم

وذكر التقرير حاالت تاريخية من “انخفاض التضخم” في االقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، الفتا إلى أن املصارف   التضخم بدون “تضحية اقتصادية أو ركود كبير”. 

التض  أهدافها على صعيد خفض  بالنشاط االقتصادي”. املركزية “ستجد صعوبة على األرجح في تحقيق  التضحية بصورة جوهرية  الذي أعده خبراء  خم بدون  التقرير  ورأى 

ته إلى حّد كبير لتحقيق هدفه  اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث لألعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على االحتياطي الفيدرالي “تشديد سياس

اء االستهالك وعاود التضخم االرتفاع في يناير رغم رفع االحتياطي الفيدرالي منذ حوالى عام معدالت الفائدة بهدف زيادة كلفة االقتراض وبالتالي إبط.” 2025للتضخم بحلول نهاية  

الفدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس االحتياطي  وتخفيف الضغط على األسعار.

وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر  وكما قبل أربعين عاما، لفت التقرير إلى أن الفيدرالي األميركي اليوم تأخر ليتحرك.معدالت الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم.

قد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم”، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة “تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفا بعدما يف

إال  % في يناير، فيما ال يزال هناك نقص في اليد العاملة.3.4غير أن سوق العمل أثبتت حتى اآلن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت باملئة في الثمانينات. 10أعلى من 

وحذر من أن النماذج االقتصادية .أن أحد حكام االحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، لفت خالل الندوة إلى أن طبيعة الوباء “غير املسبوقة” تجعل الفترة الحالية مختلفة

التفسير وإصدار األحكام” مشددا على ضرورة “درس املعطيات بصورة  “إن كانت ال تزال مفيدة على أكثر من صعيد، إال أن تطبيقها أكثر صعوبة … وينبغي استخدامها بحذر في 

 ي  املصدر:جريدة حابدقيقة وآنية”. 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة 
رأس املال 

 السوقي 
 التوصية 

السعر  

 املستهدف 

ية احتمال

 (لهبوط ا الصعود/)

 السوقى عن السعر  

 مضاعف القيمة الدفترية  مضاعف الربحية 

 2022 2021 2022 2021  جنيه  مليون جنيه جنيه 

  الكيماويات  قطاع

 1.9 2.6 6.0 14.0 %13.0- 50.77 حيادي 4,245 58.34 املالية والصناعية املصرية

 1.5 1.8 5.5 7.3 %11.6 170.64 حيادي 35,030 152.89 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 

 1.9 3.0 3.8 5.8 %16.3 48.50 شراء  52,620 41.70 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.3 1.7 7.2 12.4 %8.4- 6.23 حيادي 8,081 6.81 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.7 4.7 17.6 14.2 %5.6- 10.37 شراء  4,396 10.99 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 3.5 14.0 23.8 %14.7- 9.32 شراء  10,290 10.93 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت 

 2.0 2.9 6.6 89.9 %9.7 8.90 شراء  3,072 8.11 العربية لألسمنت 

 1.4 1.4 27.7 13.9 %20.6 37.82 حيادي 2,351 31.35 مصر بني سويف لالسمنت

 1.1 1.1 17.5 11.1 %24.0 27.91 حيادي 1,620 22.50 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 3.8 4.3 %19.9 33.20 شراء  15,043 27.69 شركة حديد عز 

 1.0 1.1 7.8 8.0 %6.5 12.03 شراء  7,516 11.30 النساجون الشرقيون 

 89 2.85 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.3 0.4 4.3 6.8 تحت املراجعة 

 409 0.37 شركة سبيد ميديكال 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.6 0.8 1.8 2.5 تحت املراجعة 
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  التوزيع أسم الشركة 

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

 الكوبونات 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة 

   ال يوجد كوبونات  

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  الجمعية نوع  الشركة  اليوم

 بمقر الشركه عبر تقنيه االتصال و التصويت عن بعد  غير عاديه بلتون  2023/ 02/ 28
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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  التداول كمية 
أعلى سعر  

  52خالل 
 اسوع 

أقل سعر  
  52خالل 
 أسبوع 

الوزن في  
 المؤشر 

 COMI 55.50 1.30 33.80 2,452,044 136,617,104 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 18.00 0.00 25.79 57,616 1,032,575 18.55 9.53 6.18% ايسترن كومباني -الشرقية 

 FWRY 5.86 -0.51 11.83 8,803,082 51,890,652 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك  

 EFIH 18.07 1.35 4.94- 2,110,046 37,900,740 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.28 2.31 4.91 348,230 443,474 1.46 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية 

 HRHO 19.84 1.48 10.96 3,978,520 79,195,880 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه 

 ABUK 41.70 2.16 7.50 1,143,062 47,460,288 47.99 20.59 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات 

 TMGH 9.69 0.41 3.00- 583,004 5,647,752 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى 

 ETEL 26.06 4.24 3.82 1,680,174 43,311,496 28.04 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت 

 SWDY 13.58 2.49 13.64 2,283,028 30,778,180 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.33 0.00 31.80 3,170,445 26,517,580 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية 

 MFPC 152.89 0.14 7.37 56,177 8,632,723 165.25 87.00 2.12% موبكو  - مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 36.67 4.32 16.34 539,886 19,612,230 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية 

 SKPC 17.00 0.12 29.57 4,922,465 84,125,152 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 10.00 -0.30 18.20 789,865 7,903,068 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر 

 EFID 16.50 0.61 20.79 7,000 115,786 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية 

 ESRS 27.69 0.98 19.10 1,391,634 39,316,400 29.00 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية  

 العقاريه 
CIRA 13.40 -0.74 3.08 10,314 138,447 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.46 1.76 6.46 8,657,090 29,924,676 40.30 3.40 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ADIB 20.57 3.26 14.28 387,295 7,890,592 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي 

 HELI 9.81 0.62 23.24 3,039,609 29,801,384 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 CLHO 5.30 0.00 0.38- 54,884 285,662 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا

 JUFO 10.93 3.02 11.64 164,210 1,781,893 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 96.43 0.07 0.50 57,734 5,554,628 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون  

 PHDC 2.05 0.49 4.59 7,645,337 15,689,591 24.00 2.04 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 11.30 1.89 8.65 614,305 6,918,083 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد 

 CCAP 2.13 2.40 2.40 32,949,156 69,333,904 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 5.24 1.16 2.24- 2,522,141 13,338,530 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.42 -0.82 17.97- 439,208 1,065,553 3.17 1.80 0.60% راميدا

 TALM 3.90 -2.50 2.50- 213,674 831,328 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة 

 ISPH 1.70 0.36 21.44- 2,618,213 4,458,911 2.94 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 بناًء 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

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

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

 إلى أنه ال هو/هم أو ذويهم لهم اي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األوراق املالي
ً
 ة 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 



 
 

   10صفحة |  

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 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  

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

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


