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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري 

 من أول السنة  ∆ اليومي  ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %16.46 ▼ %0.56- 17,002.08 30أي جي اكس 
  

 %7.44 ▼ %0.04- 3,010.30 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %0.09 4,495.14 100أي جي اكس 

 %2.34- ▲ %0.42 3,483.86 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة  املؤشر العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,124.00 0.21% السعودية 

 DFMGI 3,443.00 0.16% دبي
 

 

  ADI 9,847.00 0.03% ابوظبي 
-MARKET الكويت 

IXP 
7,266.49 0.30%  

  BSEX 1,935.97 0.21% البحرين 
  GENERAL 10,571.00 0.31% قطر

  MASI 10,908.00 0.67% املغرب 
  TUN20 8,045.00 0.30% تونس

 التغير )%( القيمة  املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,656.70 -0.7% أمريكا
 

 S&P 500 3,970.15 -0.3% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,455.54 -0.1% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,876.28 -0.7% لندن
 

  

 DAX 15,365.14 -0.1% أمانيا 
 

 Nikkei 225 27,516.53 0.3% اليابان
 

 %0.4 1,834.77 األوقية الذهب )دوالر( 
 

 %0.5 83.86 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري  
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع  شراء  العملة 

 
 0.000 30.665 30.568 دوالر أمريكى 

 
 0.165 32.542 32.433 يورو

 
 االسهم تغيرات 

 0.369 37.098 36.975 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.115 32.709 32.599 فرنك سويسرى 
 

 0.077- 22.422 22.350 ين يابانى  100
 

 0.001- 8.172 8.145 ريال سعودى 
 

 0.096 99.918 99.547 دينار كويتى 
 

 0.000 8.349 8.322 درهم اماراتى 
 

 0.009 4.420 4.405 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

  19.97   23.91  ممفيس لالدوية 

  19.96   33.72  مطاحن شمال القاهرة

  11.40   0.52  املطورون العرب 

  10.60   36.53  العامة الستصالح األراض ي 

  9.98   9.26  الدولية لألسمدة

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

 -10.19   125.35  مطاحن شرق الدلتا 

 -6.23   143.01  موبكو 

 -6.10   2.00  املؤشر 

 -5.03   3.02  روبكس

 -4.94   0.44  الوادى

 حيث قيمة التداول أسهم من   5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  53.11   426,979,488  البنك التجاري الدولي 

  20.65   139,885,248  هيرمس 

  2.22   135,194,768  القلعة

  5.78   128,124,208  فوري 

  9.75   106,325,184  مصر الجديدة لالسكان 

 ة التداول يمك أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  (سهم) كمية التداول  السهم 

  2.22   61,926,593  القلعة

  0.52   59,859,825  املطورون العرب 

  0.46   28,601,329  دايس 

  0.56   26,145,150  العربية ادارة االصول 

  5.78   22,378,510  فوري 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي   خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه(

 366,465,336.73 0.99- 1,254.45 خدمات مالية 

 319,888,984.43 0.23- 1,571.08 البنوك

 251,375,070.60 0.14 1,037.69 العقارات 

 184,497,462.37 0.00 1,456.43 موارد أساسية 

 171,765,104.44 1.90- 1,780.22 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم 

 2023فبراير   27 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية 

 الكمية  الصفقة الوظيفة اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 57.36 50013 شراء  مساهم رئيس ي  املاليه الصناعيه

 16.68 274027 بيع م.مرتبطه  سيدي كرير

 8.66 4884 بيع م.مرتبطه  الدوليه الزراعيه 

 18.21 199733 بيع إداره الشركه  اي فاينانس 

 18.21 87000 بيع م.مرتبطه  اي فاينانس 

 9.17 5000 شراء  مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه  

 1.926 10000 شراء  م.مرتبطه  املصريه السياحيه 

 56.82 7555 بيع م.مرتبطه  مصر للفنادق 

 0.467 529559 شراء  م.مرتبطه  برايم القابضه 

 54.39 10000 بيع اداره البنك   البنك التجاري الدولي 

 54.39 2000 بيع م.مرتبطه  البنك التجاري الدولي 

 0.106 843400 بيع م.مرتبطه  ماريديف 

 0.388 699411 شراء  مجلس االداره  العبوات الطبيه

 7.96 1086 بيع اداره الشركه  العربيه لالسمنت 

44.5%
36.0%34.7%34.5%34.4%

1,400,4371,576,0668,008,75710,603,360314,879

مطاحن ومخابز االسكندريةبلتون املالية القابضةرمدينة نصر لالسكان والتعمياحىشارم دريمز لالستثمار السيالمىاملصريه ملدينة االنتاج االع

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 2022"إيديتا" تسجل نتائج نتائج قياسية في 

.  على خلفية ارتفاع املبيعات واألسعار، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة 2022أرباح وإيرادات قياسية في  -عمالق الوجبات الخفيفة  -جلت شركة إيديتا للصناعات الغذائية س

مليار جنيه. وسجلت الشركة صافي    7.7% على أساس سنوي لتصل إلى  50  مليون جنيه، بينما نمت اإليرادات بنسبة  959.4وتضاعف صافي أرباح الشركة خالل العام ليصل إلى  

ارتفاع  مليار جنيه.  2.5% على أساس سنوي لتسجل  64% على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة  69مليون جنيه في الربع األخير من العام، بارتفاع    329.3أرباح بلغ  

% في املتوسط  20% على أساس سنوي خالل العام بأكمله، على الرغم من رفع الشركة ألسعار منتجاتها بنحو 22م املبيعات بنسبة األسعار لم يؤثر على الطلب: ارتفعت أحجا

إيرادات    % من إجمالي50%. وواصل قطاع الكعك املساهمة بالجزء األكبر من اإليرادات، حيث مثل  50على خلفية ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج، التي زادت بما يقرب من  

   الشركة كما أنهى العام كأكبر مساهم في نمو حجم املبيعات.

اقع  – قفز صافي ربح شركة مصر الوطنية للصلب   2022% خالل 133.69عتاقة بو

   234.72إثر تحقيق  
 
مليار جنيه في    2.36مليار جنيه من مستوى    2.48، بالتوازي مع وصول اإليرادات إلى  2021مليون جنيه خالل   100.44 بأرباح بقيمة  مليون جنيه، مقارنة

 املصدر:ايكونومي بلس فترة املناظرة.

 2022مليون جنيه خالل  850.4سجلت شركة الدلتا للسكر صافي ربح بلغ 

 املصدر:ايكونومي بلس  مليار جنيه في فترة املقارنة. 3.76مليار إلى  3.241يرادات من  ، بفضل ارتفاع اإل 2021مليون جنيه خالل   385.01مقابل أرباح بقيمة 

 2022% في صافي األرباح بنهاية عام  72حقق بنك قناة السويس نمًوا قدره 

 
 

ا بنمو صافي إيرادات النشاط جاء هذا النمو مدف. 2021ماليين جنيه بنهاية ديسمبر  605مليار جنيه، مقابل  1.040ليتخطى حاجز املليار جنيه ألول مرة في تاريخه، مسجال وع 

 املصدر:ايكونومي بلس  % في فترة املقارنة.57مليار جنيه، وصعود األتعاب والعموالت بنسبة  1.9% ليصل إلى  24%، في ضوء ارتفاع الدخل من العائد بنسبة 46بنسبة 

   تتفاوض شركة إي فاينانس القابضة لالستثمارات املالية مع مستثمر استراتيجي لالكتتاب في زيادة رأسمال شركة تابعة لـ”إى فاينانس”

وض مع مستثمر استراتيجي محلى لالكتتاب في زيادة رأسمال شركة تابعة لها، و املفاوضات أوشكت على  وقال إبراهيم سرحان رئيس “إي فاينانس” لـ”البورصة”، إن الشركة تتفا

ا. التنفيذ قريب  وبات  أن  االنتهاء  والتي تبلغ نحو  70وأضاف  األنشطة املالية غير    2025مليار جنيه حتى نهاية    2.5% من االستثمارات املتوقع ضخها  في  للتوسع  سيتم توجيهها 

ا إلى أن باقى االستثمارات سيتم توجيهها للبنية التحتية التكنولوجية. 250فية، وخدمات الحوسبة السحابية لتحقيق معدل نمو يصل إلى نحو املصر    % بنهاية نفس الفترة، الفت 

 املصدر:ايكونومي بلس 
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 مصر وقطر تخططان إلطالق صندوق استثمار مشترك 

الوزراء مصطفى ى البالد. وقال رئيس  بعث املسؤولون املصريون رسالة طمأنة إلى قادة األعمال القطريين بشأن حالة االقتصاد املصري، في محاولة لحشد االستثمارات القطرية إل

ة املحلية التي شهدتها العام  مدبولي، خالل اجتماع مع رجال األعمال القطريين في الدوحة، إن مصر في طريقها للخروج من أزمتها االقتصادية وأن تقلبات سعر صرف العمل

ا أنه سيكون بإمكان املستثمرين القطريين إرسال األرباح إلى بلدهم وتعهد بعدم  املاض ي أوشكت على االنتهاء، وفق رئاسة مجلس الوزراء ووكالة األنباء القطرية. وأكد مدبولي أيض

ت ترأس مدبولي وفدا مكون من كبار الوزراء واملسؤولين االقتصاديين في زيارة تستغرق يومين إلى قطر هذا األسبوع، لبحث زيادة االستثمارافرض قيود على االستثمار األجنبي.

مليارات دوالر ملساعدة مصر على تعزيز وضعها الخارجي في أعقاب الغزو الروس ي ألوكرانيا، لكنها لم تبدأ بعد أي    5الدوحة العام املاض ي باستثمار  القطرية في مصر. تعهدت  

ي األسابيع األخيرة بسبب الخالف  استثمارات كبيرة. وتوقفت املحادثات مع صندوق الثروة السيادي القطري لبيع حصة في فودافون مصر واثنين من مشغلي محطات الحاويات ف

 املصدر:انتربرايزحول أحجام الحصص املعروضة. 

 البرملان يقر نهائيا إعفاء مكونات املحمول من رسم التنمية

،  عض الرسوم الجمركيةأقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس تعديالت تشريعية تسمح بإعفاء بعض مكونات الهواتف املحمولة من رسم تنمية موارد الدولة، وخفض ب

تخضع املكونات  .%0%، كما تنص على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض املكونات إلى  5بهدف توطين الصناعة في البالد. وتلغي التعديالت رسم تنمية موارد الدولة البالغ  

إلى   بنسبة  30حاليا لرسوم تصل  الحكومة حاليا رسوما جمركية  بينما تطبق رسوم30%: تفرض  والكاميرات 5ا قدرها  % على سماعات األذن،  والشواحن  % على البطاريات 

% فقط: بموجب التعديالت، جرى تخفيض  2تعريفات بعض املكونات ستنخفض إلى .% على شاشات الهواتف املحمولة، وفق ما ذكره موقع اقتصاد الشرق أمس2املحمولة، و 

%  2%. وستعفى شاشات الهواتف، التي تبلغ الرسوم املفروضة عليها 2ة لتجميع الهواتف الذكية إلى التعريفات الجمركية على البطاريات ومكبرات الصوت والكاميرات املستورد

 المصدر:انتربرايز   بالفعل، من الرسوم الجمركية.

 الحكومة تفرض رسوما جديدة على الفنادق والشركات السياحية 

احة أحمد عيس ى، والذي نشرته يتعين على الفنادق والشركات السياحية واملطاعم والبازارات دفع رسوما إضافية لصالح صندوق دعم السياحة واآلثار بموجب قرار وزير السي

جنيهات كحد أدنى وحد    5د لصالح الوزارة، وبما ال يقل عن % من سعر إقامة الفر 1الفنادق ستدفع نسبة من أسعار اإلقامة: يلزم القرار الفنادق بدفع  .الجريدة الرسمية أمس

جنيه سنويا على التوالي. تزيد    5000جنيه إلى    4000املنشآت األخرى تدفع مبلغا ثابتا كل عام: من املقرر أن تدفع املقاهي واملطاعم ما يتراوح بين  .جنيها عن كل ليلة 50أقص ى  

جنيه سنويا وفقا للمنطقة،  10000إلى   5000يع املشروبات الكحولية أو تقديم الشيشة. أما البازارات السياحية فستدفع ما بين جنيه في حال ب  5000إلى   3000الرسوم نحو 

 المصدر:انتربرايز   جنيه وفقا لنشاطها.  10000إلى   3000بينما ستدفع الشركات السياحية ما بين  

 "النواب" يقر نهائيا تمديد مبادرة استيراد سيارات املصريين بالخارج 

امجلس   التعديالت  النهائية أمس على  النواب موافقته  أعطى مجلس  بالخارج:  املصريين  السيارات  استيراد  نهائيا على تمديد مبادرة  يوافق  تيسير  النواب  ملقترحة على مبادرة 

مايو املقبل،  12العمل باملبادرة شهرين إضافيين، لتنتهي في استيراد سيارات للمصريين بالخارج، والتي تهدف إلى زيادة اإلقبال على املبادرة. وبموجب التعديالت، سيجرى تمديد  

أعلنت الحكومة  .% على الرسوم الجمركية70مارس، بينما سيحصل املصريون الذين يقيمون في دول ال تخضع التفاقيات جمركية على خصم    14بدال من املوعد األصلي املقرر في  

ملزيد من العمالت األجنبية إلى البالد وسط أزمة شح السيولة األجنبية. تقدم املبادرة حوافز للمصريين املقيمين بالخارج لشراء عن املبادرة في أواخر العام املاض ي بهدف جذب ا

مقابل إيداع مبلغ نقدي ك والضرائب،  السيارات واستيرادها إلى مصر. وتنص املبادرة على إعفاء السيارات التي يستوردها املصريين املقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمار 

عمول به حينها دون الحصول على عائد  بالعملة األجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة املالية. وتسترد املبالغ املدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف امل

 المصدر:انتربرايز خالل تلك الفترة. 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

   وول ستريت تنهي فبراير على تراجع

نقطة   200داو جونز أكثر من    استأنفت األسهم األمريكية انخفاضها أمس، لتنهي شهر فبراير على تراجع وسط مخاوف املتداولين بشأن ارتفاع تكاليف االقتراض. وخسر مؤشر 

سجلت األسهم في وول ستريت أكبر خسائر أسبوعية %. و 2.6% ليعمق خسائره خالل الشهر إلى  0.3بنحو    500%، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز  0.7أمس ليغلق منخفضا  

فع أسعار الفائدة على نحو يزيد عما  لها في شهرين األسبوع املاض ي، بعد أن تسببت سلسلة البيانات االقتصادية القوية في تزايد املخاوف من أن يقوم االحتياطي الفيدرالي بر 

ارتفاعات جماعية لألسواق اآلسيوية بدعم من ارتفاع س ي إن بي س ي(.  lفايننشال تايمز    lبلومبرج    lاملستهدف. )رويترز  كان متوقعا في السابق، وذلك للحد من التضخم إلى املعدل  

تحدة في وقت  ، بحسب س ي إن بي س ي. وتشير تعامالت العقود اآلجلة إلى أداء متباين لألسهم في أوروبا والواليات امل2012نشاط التصنيع في الصين إلى أعلى مستوى له منذ عام 

 املصدر:انتربرايز  الحق اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   6صفحة |  

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 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

 1.8 2.5 5.7 13.3 %8.5- 50.77 حيادي 4,036 55.47 املالية والصناعية املصرية

 1.4 1.6 5.1 6.8 %19.3 170.64 حيادي 32,766 143.01 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 1.6 7.2 12.4 %8.2- 6.23 حيادي 8,057 6.79 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.6 4.6 17.3 13.9 %4.0- 10.37 شراء  4,320 10.80 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.8 1.8 14.1 10.3 %21.8 7.05 شراء  1,636 5.79 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.9 3.5 13.7 23.2 %12.7- 9.32 شراء  10,045 10.67 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت 

 2.0 2.9 6.5 89.4 %10.3 8.90 شراء  3,056 8.07 العربية لألسمنت 

 1.5 1.5 29.2 14.6 %14.6 37.82 حيادي 2,474 32.99 مصر بني سويف لالسمنت

 1.1 1.1 17.8 11.3 %22.2 27.91 حيادي 1,644 22.84 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 4.0 4.4 %15.1 33.20 شراء  15,668 28.84 شركة حديد عز 

 0.9 1.0 7.4 7.5 %13.4 12.03 شراء  7,057 10.61 النساجون الشرقيون 

 87 2.80 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.3 0.3 4.2 6.7 تحت املراجعة 

 416 0.38 شركة سبيد ميديكال 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.6 0.9 1.8 2.5 تحت املراجعة 
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  التوزيع أسم الشركة 

   ال توجد اسهم مجانيه 

 الكوبونات 

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق  قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة 

 2023/ 03/ 16 2023/ 03/ 13 جنيه  0.750 بنك قطر الوطني األهلي 

 2023/ 03/ 5 2023/ 01/ 2 جنيه  0.9627القسط الثاني  املهندس للتأمين 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية  الشركة  اليوم

 التصويت االلكتروني عن طريق التصويت عن بعد من خالل تقنيه  غير عاديه بالم هيلز 1/03/2023
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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 53.11 -2.35 28.04 7,951,115 426,979,488 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 18.52 2.04 29.42 2,962,572 54,857,916 18.55 9.53 6.18% ايسترن كومباني -الشرقية 

 FWRY 5.78 -0.86 10.31 22,378,510 128,124,208 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك  

 EFIH 18.60 2.14 2.16- 2,135,719 39,029,648 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.25 -1.58 2.29 463,438 583,906 1.46 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية 

 HRHO 20.65 2.18 15.49 6,899,531 139,885,248 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه 

 ABUK 41.70 0.39 7.50 1,573,520 65,622,016 47.99 20.65 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات 

 TMGH 9.79 1.98 2.00- 2,117,661 20,480,448 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى 

 ETEL 26.08 -0.34 3.90 1,122,310 28,692,692 28.04 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت 

 SWDY 13.80 2.68 15.48 2,080,452 28,336,334 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.49 0.24 34.34 2,680,370 22,771,200 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية 

 MFPC 143.01 -6.23 0.44 48,481 7,093,340 165.25 88.00 2.12% موبكو  - مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 35.78 -1.95 13.52 312,516 11,240,451 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية 

 SKPC 16.64 -0.24 26.83 2,660,576 44,328,176 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 10.35 1.47 22.34 1,591,904 16,444,391 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر 

 EFID 16.39 -0.36 19.99 8,165 132,873 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية 

 ESRS 28.84 3.82 24.04 3,565,572 101,815,144 29.00 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية  

 العقاريه 
CIRA 13.30 0.00 2.31 6,290 83,950 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.45 0.88 6.15 8,008,757 27,657,162 40.30 3.40 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ADIB 19.89 -0.20 10.50 291,474 5,810,670 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي 

 HELI 9.75 -1.52 22.49 10,820,471 106,325,184 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 CLHO 5.21 -1.70 2.07- 22,700 119,597 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا

 JUFO 10.67 -2.82 8.99 104,803 1,130,990 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 94.96 -0.54 1.03- 33,213 3,164,322 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون  

 PHDC 2.03 -0.98 3.57 4,666,367 9,518,070 24.00 2.01 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 10.61 -3.28 2.02 1,830,830 19,624,528 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد 

 CCAP 2.22 3.26 6.73 61,926,593 135,194,768 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 5.45 0.37 1.68 11,598,158 63,357,156 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.40 -3.61 18.64- 5,431,961 13,088,920 3.17 1.80 0.60% راميدا

 TALM 3.95 0.00 1.25- 9,751 38,584 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة 

 ISPH 1.69 0.83 21.57- 6,296,978 10,748,263 2.94 1.10 0.43% سينا فارماابن 

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

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

 :اآلتيالجدول 

 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 

املستهدف ال يختلف عن  السعر 

 السعر السوق 

السعر املستهدف أقل من السعر  

 في السوق 

االنخفاض "مقابل  -نسبة االرتفاع/

 سعر السوق" 
 %10-≥ %10-% الى 10من + 10%≤+

 شهادة املحللين

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

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

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


