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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري 

 من أول السنة  ∆ اليومي  ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %12.56 ▼ %2.21- 16,432.56 30أي جي اكس 
  

 %7.43 ▼ %1.86- 3,010.05 70أي جي اكس 

 %7.30 ▼ %1.92- 4,447.98 100أي جي اكس 

 %1.25- ▼ %0.55- 3,522.70 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة  املؤشر العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,473.00 0.24% السعودية 

 DFMGI 3,419.00 -0.29% دبي
 

 

  ADI 9,898.00 -0.50% ابوظبي 
-MARKET الكويت 

IXP 
7,316.92 -0.15%  

  BSEX 1,911.75 0.04% البحرين 
  GENERAL 10,723.00 0.26% قطر

  MASI 10,603.00 -0.38% املغرب 
  TUN20 8,106.00 -0.32% تونس

 التغير )%( القيمة  املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,856.46 -1.7% أمريكا
 

 S&P 500 3,986.37 -1.5% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,530.33 -1.3% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,919.48 -0.1% لندن
 

  

 DAX 15,559.53 -0.6% أمانيا 
 

 Nikkei 225 28,444.19 0.5% اليابان
 

 %0.0 1,813.48 األوقية الذهب )دوالر( 
 

 %0.3 83.50 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري  
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع  شراء  العملة 

 
 0.049 30.866 30.768 دوالر أمريكى 

 
 0.112 32.900 32.786 يورو

 
 االسهم تغيرات 

 0.006 36.996 36.866 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.082 33.050 32.935 فرنك سويسرى 
 

 0.027 22.675 22.599 ين يابانى  100
 

 0.012 8.223 8.197 ريال سعودى 
 

 0.155 100.576 100.225 دينار كويتى 
 

 0.013 8.405 8.376 درهم اماراتى 
 

 0.008 4.453 4.437 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

  14.44   4.28  شينى 

  9.96   12.92  الدولية لألسمدة

  8.48   11.00  الدولية للمحاصيل الزراعية

  6.74   33.74  مطاحن شمال القاهرة

  5.18   14.00  لألسواق الحرة مصر 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

 -9.73   126.00  مطاحن شرق الدلتا 

 -9.41   0.26  أصول للوساطة 

 -9.38   11.50  جولدن تكس 

 -8.31   0.64  مرسيليا

 -8.23   19.19  العربية الستصالح االراض ي 

 أسهم من حيث قيمة التداول  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  52.00   414,053,664  البنك التجاري الدولي 

  40.15   93,365,104  ابوقير لالسمدة 

  6.57   91,536,640  زهراء املعادي 

  25.55   81,797,048  املصرية لالتصاالت

  8.85   61,090,936  طلعت مصطفى 

 ة التداول يمك أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  (سهم) كمية التداول  السهم 

  0.57   50,420,378  املطورون العرب 

  0.55   30,077,901  العربية ادارة االصول 

  2.10   26,365,342  القلعة

  0.30   21,727,637  املصريين لالسكان 

  0.45   21,084,108  دايس 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي   خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه(

 419883857.1 1.6- 1528.3 البنوك

 335467052.8 1.2- 1441.0 أساسية  موارد

 329356219.1 2.8- 1006.4 العقارات 

 173304891.1 2.8- 1734.8 وتكنولوجيا واعالم اتصاالت

 164659721.7 1.7- 1217.6 مالية  خدمات

 2023 مارس 06 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية 

 الكمية  الصفقة الوظيفة اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 31.61 6064 شراء  مجلس اإلدارة  شمال القاهرة  ومخابزمطاحن 

 3.58 200000 شراء  مجلس اإلدارة  االقطان العربية لحليج 

 1.99 100000 شراء   مجموعة مرتبطة كابو -النصر للمالبس واملنسوجات 

 53.77 105656 شراء  مساهم رئيس ي  املالية والصناعية املصرية

 0.103 25000 بيع مجموعة مرتبطة ماريديف  

 53.2 12000 بيع إدارة البنك  البنك التجاري الدولي )مصر( 

21.63 150000 شراء  مجلس اإلدارة  بنك التعمير واإلسكان 
 15.04 3241 شراء  مجلس اإلدارة  املهندس للتامين  ص

 3.48 885000 بيع مجموعة مرتبطة مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 9.31 324 بيع إدارة الشركة  مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 2.05 1500000 بيع مجلس اإلدارة  بالم هيلز للتعمير

 1.353 125000 بيع مجموعة مرتبطة اودن لالستثمارات املالية

 2.3 2805000 بيع مجلس اإلدارة  رمكو النشاء القرى السياحية 

 1.928 239592 شراء   مجموعة مرتبطة املصرية للمنتجعات السياحية 

 10.52 30911 شراء   مساهم رئيس ي  الدولي   مستشفي النزهة

 4.04 90000 شراء  مجموعة مرتبطة ام ام جروب 

 11.75 10000 بيع مجموعة مرتبطة   والكيماوياتالدولية لالسمدة 

 11.75 5000 بيع مجلس اإلدارة  والكيماوياتالدولية لالسمدة 

39.6%36.8%33.7%32.0%28.5%

13,567,3462,585,1526,150,983849,0161,296,048

مصر لاللومنيومليسيكو مصرنيالعامة ملنتجات الخزف والصياسكوم-اسيك للتعدين عميرزهراء املعادي لالستثمار والت

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 2022% في عام  70أرباح "فوري" تقفز 

وارتفعت اإليرادات بنسبة ، وفقا لنتائج أعمال الشركة  2022مليون جنيه في عام    316.9% على أساس سنوي إلى  70ارتفع صافي ربح شركة فوري للمدفوعات اإللكترونية بنسبة  

مليون جنيه لبرنامج   73.2ام. جرى تعديل بيانات صافي الربح الستبعاد تأثير بعض البنود غير املتكررة من املصروفات والتي تشمل مليار جنيه خالل الع  2.3% لتصل إلى  37.5

جنيه في الربع  مليون    137.1% على أساس سنوي إلى  240على أساس ربع سنوي: تضاعف صافي الربح املعدل بأكثر من ثالث مرات تملك املوظفين ألسهم الشركة غير النقدي.

كان قطاع الخدمات املصرفية أكبر محرك منفرد الرتفاع اإليرادات، إذ ساهم بما يزيد مليون جنيه.  651.3% إلى  39.4، بينما ارتفعت اإليرادات خالل الفترة  2022الرابع من عام  

% من  33.4، وهو ما يمثل 2022مليون جنيه في عام   760.6% على أساس سنوي إلى 85اإليرادات. قفزت اإليرادات الناتجة عن هذا القطاع بأكثر من  % من إجمالي نمو56عن 

من إجمالي اإليرادات. وعزت    %11%، وساهم بنسبة  83.3مليون جنيه من اإليرادات، بزيادة    251إجمالي اإليرادات. وكان أداء قطاع التمويل متناهي الصغر جيدا، إذ حقق  

"يأتي النمو القوي لنتائج الشركة خالل العام، بفضل النجاح املشهود في إطالق الشركة نمو هذه القطاعات إلى "التنفيذ الناجح الستراتيجية فوري لتنويع مصادر اإليرادات".

لفت صبري  ة إلى جانب التوسع بخدماتها املقدمة تركيزا على تلبية مختلف احتياجات العمالء"، حسبما قال الرئيس التنفيذي أشرف صبري في البيان. و خدمات ابتكارية جديد

 املصدر:انتربرايز إلى تطبيق "تمويلك فوري" للهواتف املحمولة الذي أطلق في نوفمبر وخدمات فوري للتأمين.

 قرر مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، تأسيس شركة جديدة

املنشآت باملشروعات الخاصة بالشركة، بحسب بيان إفصاح مقتضب صادر عن الشركة. مليار جنيه خالل عام   6.5وقفز صافي أرباح الشركة إلى  تتولى إدارة 

 املصدر:ايكونومي بلس  املقارنة.مليار جنيه تقريًبا خالل فترة  11مليار من  14.7، في ضوء نمو اإليرادات إلى 2021مليار جنيه خالل  4.1، مقابل صافى ربح 2022

 الحكومة تؤكد إمكانية بيع حصة إضافية في "المصرية لالتصاالت"

ولة، أنها تدرس حاليا مدى جدوى طرح  الحكومة تدرس بيع حصة إضافية في املصرية لالتصاالت: أكدت وزارة املالية، املساهم األكبر في الشركة املصرية لالتصاالت اململوكة للد

كة املصرية لالتصاالت"، بحسب إفصاح الشركة للبورصة املصرية )بي دي إف( أمس. ونقلت رويترز يوم اإلثنين املاض ي عن مصادر حصة إضافية، غير محددة، في رأسمال الشر 

: أضافت  الدراسة ال تزال في طور البداية% في املصرية لالتصاالت، وأن الحصة ستذهب على األرجح إلى مستثمر محلي.10وصفتها باملطلعة أن الحكومة تخطط لبيع حصة  

تنتهي الدراسة إلى عدم جدوى املض ي قدما الشركة في البيان أن األمر لم يتعد أكثر من دراسة تمهيدية وال تزال في املراحل األولية، ولم يجر اتخاذ أية قرارات رسمية بعد، وقد 

الخيار إن  األسبوع  هذا  من  سابق  وقت  في  الشرق  اقتصاد  ملوقع  مصادر  قالت  فيما  الطرح،  هذا  مستقبلية   في  حقوق  توريق  لسندات  الشركة  إصدار  هو  البديل 

 املصدر:انتربرايز بالدوالر.

 "األصباغ الوطنية" تجدد عرض االستحواذ على "باكين"

%  75جباري لالستحواذ على  ء اإل "األصباغ الوطنية" اإلماراتية ترفع سعر عرضها لالستحواذ على "باكين": رفعت شركة األصباغ الوطنية القابضة اإلماراتية أمس عرض الشرا

جنيه، حسبما   29% مقارنة بسعر عرضها السابق البالغ  17جنيها للسهم الواحد، بزيادة نحو    34على األقل من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية )باكين( مقابل  

 املصدر:انتربرايز  مليون جنيه، وفق حساباتنا. 816حو أعلنت الهيئة العامة للرقابة املالية في بيان )بي دي إف(. ويقدر العرض قيمة الشركة بن

 الستحواذ بالكامل على "النيل لألشعة والتحاليل""إيليفيت هيلث كير" يتطلع ل

لالستثمار املباشر، االستحواذ على  "إيليفيت هيلث كير" يعتزم االستحواذ بالكامل على "النيل لألشعة والتحاليل": يستهدف صندوق إيليفيت هيلث كير، التابع لشركة إيليفيت 

ون جنيه، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة طارق محرم، ملوقع اقتصاد الشرق. وتتوقع الشركة إتمام صفقة ملي  500كامل أسهم شركة النيل لألشعة والتحاليل مقابل  

  2021حول الصندوق: تأسس صندوق إيليفيت هيلث كير في عام االستحواذ في شهر أبريل، بحسب املوقع. ولم يكن محرم متاحا للتعقيب عندما تواصلت إنتربرايز معه أمس. 

مليون دوالر. ويستهدف  380  بين مصر كابيتال، الذراع االستثمارية لبنك مصر، وشركة إيليفيت لالستثمار املباشر، واللتان استهدفتا اإلغالق النهائي للصندوق بقيمة كشراكة

 املصدر:انتربرايز  قيا جنوب الصحراء.الصندوق االستثمار في مختلف القطاعات كاملستشفيات واألدوية والتعليم الطبي والتكنولوجيا الصحية في مصر وأفري
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 جنيًها للدوالر في العقود اآلجلة  38الجنيه يتراجع إلى مستوى 

جنيًها للدوالر بحسب بيانات نقلتها وكالة “بلومبرج”.  38جنيه و  37.9شهًرا( لتسجل ما يتراوح بين  12ديد في تعامالت العقود اآلجلة غير القابلة للتسليم ملدة ) تراجع الجنيه من ج

ورجح عدد ب مستوردين تحدثوا لصحيفة “البورصة”. وعاودت أزمة العملة لتطل برأسها مؤخًرا، وسط تباطؤ في اإلفراجات عن البضائع وتمويل الواردات من قبل البنوك بحس 

جنيًها على املدى القصير. وقال تقرير صادر عن “كريدي سويس”، إن الجنيه مرشح لالنخفاض إلى    35من بنوك استثمار عاملية ارتفاع سعر الدوالر ملستويات قد تصل إلى  

% من قيمته الحالية، ومن املرجح أن  29، أى أنه حالًيا أعلى بنحو  جنيه  23.8جنيًها للدوالر على املدى القصير، وذلك رغم أن القيمة العادلة له تدور حول مستوى  35مستوى 

جنيًها بعد تثبيت البنك   34%، ليصل إلى  10وتوقع تقرير حديث لبنك سوسيتيه جنرال، ارتفاع قيمة الدوالر  شهًرا.   12جنيًها للدوالر خالل    25تتراجع تلك القيمة إلى مستوى  

 املصدر:ايكونومي بلس اض ي بشكل يهدد مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم. املركزي سعر الفائدة في االجتماع امل

 2023مليارات دوالر خالل العام الجاري  9تستهدف هيئة قناة السويس تحقيق عائدات بقيمة 

 مقابلة مع موقع “الشرق مع بلومبرج”. %، حسبما كشف أسامة ربيع، رئيس الهيئة، في 12.5مليارات دوالر خالل العام املاض ي، بزيادة قدرها  8مقابل 

 "التمويل األفريقية" تعتزم استثمار مليار دوالر في مصر 

ليار دوالر أو أكثر في مجموعة  مؤسسة التمويل األفريقية تخطط الستثمار مليار دوالر في قطاعات الطاقة والتصنيع في مصر: رصدت مؤسسة التمويل األفريقية استثمارات بم

وتشمل تلك املشروعات عدة قطاعات، منها الطاقة املتجددة، والغاز الطبيعي، والصناعات من مشروعات البنية التحتية في مصر خالل الفترة املقبلة، بحسب بيان املؤسسة 

البيان  بحسب  واملالية،  املصرفية  والخدمات  واالتصاالت،  والتكنولوجيا  م.الثقيلة،  كعضو  التمويل انضمت مصر  مؤسسة  إلى عضوية  انضمت مصر  املؤسسة:  في  ساهم 

املساهمين على موقعها    األفريقية متعددة األطراف كأول مساهم سيادي من شمال القارة مقابل حصة استثمارية غير معلنة، بحسب البيان. ولم تحدث املؤسسة معلومات

 المصدر:انتربرايز  اإللكتروني حتى كتابة هذه السطور.

 ةخبار العامليال نظرة على ا

  االحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع من املتوقع حاليا لتهدئة التضخم

إلى أن الفيدرالي قد يرفع سعر  حسبما قال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي جيروم باول أمس. أشارت التعليقات، التي قالها خالل شهادة أمام مجلس الشيوخ أمس،

ستوى  نقطة أساس في اجتماعه املقبل في غضون أسبوعين. وقال باول "جاءت أحدث البيانات االقتصادية أقوى مما كان متوقعا، ما يشير إلى أن امل  50ئدة الرئيس ي بمقدار  الفا

نقطة أساس   75بعد سلسلة من رفع سعر الفائدة نحو  ايمز املزيد.النهائي ألسعار الفائدة من املرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق". لدى رويترز وبلومبرج وفايننشال ت

رفعها بمقدار   فبراير  األخيرة، وفي  في االجتماعات  األمريكي وتيرة الزيادات  الفيدرالي  أبطأ  القوية    25العام املاض ي،  البيانات االقتصادية  أدت سلسلة من  نقطة أساس فقط. 

ضل لدى بنك االحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التوقعات بأن صانعي السياسة قد يصبحون أكثر تشددا في األشهر املقبلة بينما يكافحون  والزيادة املفاجئة في مقياس التضخم املف

 املصدر:انتربرايز %. 2من أجل الوصول بالتضخم إلى املستهدف عند 
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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

 1.6 2.2 5.1 11.9 %2.2 50.77 حيادي 3,614 49.66 املالية والصناعية املصرية

 1.4 1.6 5.2 6.8 %19.1 170.64 حيادي 32,814 143.22 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 

 1.8 2.8 3.6 5.6 %20.8 48.50 شراء  50,664 40.15 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.3 1.6 6.8 11.8 %3.9- 6.23 حيادي 7,701 6.49 كيما *  -الصناعات الكيماوية شركة 

  قطاع األغذية

 4.4 4.5 16.6 13.4 %0.0 10.37 شراء  4,148 10.37 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.9 2.0 15.2 11.2 %12.8 7.05 شراء  1,766 6.25 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.8 3.3 13.2 22.4 %9.6- 9.32 شراء  9,706 10.31 للصناعات الغذائيةجهينة 

  قطاع االسمنت 

 1.9 2.7 6.1 83.1 %18.7 8.90 شراء  2,841 7.50 العربية لألسمنت 

 1.5 1.4 28.9 14.5 %15.7 37.82 حيادي 2,450 32.67 مصر بني سويف لالسمنت

 1.1 1.1 18.0 11.4 %20.8 27.91 حيادي 1,663 23.10 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 4.2 4.7 %10.0 33.20 شراء  16,396 30.18 شركة حديد عز 

 1.0 1.1 7.7 7.9 %8.4 12.03 شراء  7,383 11.10 النساجون الشرقيون 

 85 2.72 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.3 0.3 4.1 6.5 تحت املراجعة 

 405 0.37 شركة سبيد ميديكال 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.6 0.8 1.8 2.4 تحت املراجعة 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

   6صفحة |  

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  التوزيع أسم الشركة 

 2023-03-20 2023-03-19 سهم لكل سهم أصلي  0.062075 البنك املصري 

 الكوبونات 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة 

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

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية  الشركة  اليوم

 شارع وادي النيل  2الشركه الكائن بمقر  غير/عاديه برايم القابضه  2023/ 03/ 8
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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 52.00 -2.26 25.36 7,872,931 414,053,664 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 17.00 -3.41 18.80 528,181 8,833,909 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني -الشرقية 

 FWRY 5.43 -0.91 3.63 8,453,641 46,207,816 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك  

 EFIH 17.49 -3.64 8.00- 1,816,680 31,691,372 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.21 -1.23 1.39- 493,194 595,231 1.46 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية 

 HRHO 19.41 -1.22 8.56 1,116,493 21,679,612 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه 

 ABUK 40.15 -2.05 3.51 2,294,779 93,365,104 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات 

 TMGH 8.85 -3.80 11.41- 6,747,188 61,090,936 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى 

 ETEL 25.55 -4.52 1.79 3,116,527 81,797,048 28.99 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت 

 SWDY 13.80 -3.50 15.48 2,647,307 37,013,676 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.50 -1.28 34.49 3,035,179 25,947,444 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية 

 MFPC 143.22 -1.23 0.58 84,233 12,006,061 165.25 88.01 2.12% موبكو  - مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 35.00 -0.31 11.04 603,478 21,119,066 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية 

 SKPC 16.82 -1.69 28.20 1,857,573 31,512,814 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 9.85 -2.18 16.43 397,335 3,956,722 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر 

 EFID 15.07 -5.75 10.32 42,381 653,836 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية 

 ESRS 30.18 3.36 29.81 1,687,841 51,393,996 31.20 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية  

 العقاريه 
CIRA 13.00 -1.66 - 621,559 8,079,933 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.37 -3.16 3.69 5,657,783 19,491,618 40.30 3.36 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ADIB 19.37 -1.48 7.61 98,788 1,917,688 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي 

 HELI 8.95 -3.87 12.44 5,199,262 47,449,540 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 CLHO 5.11 -1.73 3.95- 57,297 294,244 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا

 JUFO 10.31 -2.18 5.31 277,942 2,882,334 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 90.72 -2.03 5.45- 54,894 5,017,498 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون  

 PHDC 2.00 -2.44 2.04 7,021,732 14,208,431 24.00 1.99 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 11.10 -0.36 6.73 1,881,295 20,879,682 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد 

 CCAP 2.10 -4.55 0.96 26,365,342 56,507,140 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 5.12 -4.30 4.48- 4,539,043 23,576,220 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.33 -1.69 21.02- 2,286,635 5,425,943 3.17 1.80 0.60% راميدا

 TALM 3.95 1.28 1.25- 60,018 237,328 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة 

 ISPH 1.63 -2.39 24.40- 2,581,734 4,273,781 2.79 1.10 0.43% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 التوصياتتعريف 

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

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

 :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

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

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 اآلر 
ً
اء 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 عبد العليم عصام

 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


