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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %12.71 ▼ %3.14- 16,454.31 30أي جي اكس 
  

 %6.72 ▼ %2.29- 2,990.32 70أي جي اكس 

 %0.08 ▼ %3.25- 4,347.69 100أي جي اكس 

 %0.92 ▼ %0.43- 3,600.21 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,384.00 -0.76% السعودية 

 DFMGI 3,364.00 -0.63% دبي
 

 

 ADI 9,781.00 -0.48% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,257.29 0.26% 

 
 BSEX 1,909.80 -0.03% البحرين

 
 GENERAL 10,565.00 -1.59% قطر

 
 MASI 10,558.00 0.00% املغرب 

 
 TUN20 8,086.00 -0.29% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 31,909.64 -1.1% أمريكا

 
 S&P 500 3,861.59 -1.5% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,138.89 -1.8% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,748.35 -1.7% لندن 
 

  

 DAX 15,427.97 -1.3% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,832.96 -1.1% اليابان 
 

 %0.3 1,873.75 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %0.5 83.17 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.000 30.936 30.838 دوالر أمريكى 

 
 0.243 32.931 32.821 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.446 37.222 37.092 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.600 33.582 33.461 سويسرى فرنك 
 

 0.225 22.919 22.841 ين يابانى  100
 

 0.000 8.241 8.214 ريال سعودى 
 

 0.197 100.850 100.499 دينار كويتى 
 

 0.000 8.424 8.396 درهم اماراتى 
 

 0.036 4.482 4.463 اليوان الصينى 
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االسهم التي ارتفع سعرها43

االسهم التي انخفض سعرها

االسهم التي لم يتغير سعرها
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2,842,257931,6458,542,96543235,886,984

ة املصريين لالسكان والتنميمصر بنى سويف لالسمنتعميرزهراء املعادي لالستثمار والتاحىشارم دريمز لالستثمار السياملتحدة لالسكان والتعمير

والتعمير

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  8.65   4.90  الفنار للمقاوالت 

  4.11   17.47  ايجيفرت 

  3.13   1.25  القابضة املصرية الكويتية 

  2.32   7.06  الحديد والصلب املصرية 

  2.00   57.00  مصر للفنادق 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -9.32   1.09  إيكمى 

 -9.08   126.90  مطاحن شرق الدلتا 

 -8.20   8.28  اوراسكوم للتنمية مصر 

 -8.20   8.28  اوراسكوم للتنمية مصر 

اي فاينانس لالستثمارات املالية 

 والرقمية

 16.06   7.81- 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  52.05   469,607,680  البنك التجاري الدولي 

  40.00   120,478,896  ابوقير لالسمدة 

  5.01   79,137,968  فوري 

  4.00   68,552,616  القاهرة للدواجن 

  1.97   67,053,780  القلعة 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.30   35,886,984  املصريين لالسكان 

  1.97   33,208,073  القلعة 

  0.43   19,166,134  دايس 

  0.52   18,556,280  املطورون العرب 

  4.00   17,185,517  القاهرة للدواجن 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه( 

 471371451.3 2.2- 1496.1 البنوك 

 300514314.7 2.5- 1422.0 موارد أساسية 

 234734671.8 4.5- 969.4 العقارات 

 179416916.9 1.1- 1221.0 خدمات مالية 

 130697813.7 3.6- 832.4 أغذية و مشروبات وتبغ 

 2023 مارس 9 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  الشركة اسم 
 االغالق

 )جنيه( 

 14.58 121 بيع م.مرتبطه الدوليه لالسمده 

 0.7 313895 بيع مجلس إداره  بي اي دي البدر 

 0.56 265000 بيع مجلس إداره  العربيه لالصول 

 2.01 350000 شراء مجلس إداره  بالم هيلز 

 21.24 94000 شراء مجلس إداره  بنك التعمير و االسكان 

 53.75 25000 بيع إداره الشركه  البنك التجاري الدولي 

 53.62 168882 شراء مساهم رئيس ي  املاليه الصناعيه 

 16.78 10000 شراء إداره الشركه  سيدي كرير 

 6.09 35000 بيع م.مرتبطه دومتي 
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 أخبارالشركات املقيدة

 بدء إجراءات طرح حصة من “وطنية” و”صافي” لمستثمرين استراتيجيين 

ين وإتاحة البيانات الخاصة  قررت الحكومة بدء إجراءات طرح شركتي “وطنية” و”صافي” من خالل مستشار الطرح يوم األربعاء املقبل، والذي سيقوم بالتواصل مع املستثمر 

ثت  ختارت “س ي آي كابيتال” مستشاًرا مالًيا للطرح، وتخطط لبدء اإلجراءات بهدف طرح حصة أمام مستثمر استراتيجي. وأضافت املصادر التي تحدإن الحكومة او    بالشركتين

سيادية خليجية بشراء يق  للصحيفة، أن الحكومة تستهدف إتمام بيع الحصة التي ستحددها مع املستشار املالي أمام مستثمر استراتيجي، خاصة مع وجود اهتمام من صناد

ي أو  وقال نادر سعد، املتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، إن عملية الطرح تهدف إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص املحل  حصص في الشركتين

السيادي. وأضاف   شرف عليها صندوق مصر 
ُ
أ التي  للشركتين  للطرح  التهيئة  إتمام عملية  بعد  برنامج  األجنبي  بمتابعة  املعنية  اللجنة  أيًضا، من خالل  التوافق  تم  أنه  سعد 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماًعا، ملتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج    الطروحات، على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خالل بنوك استثمار دولية 

علن  الطروحات الحكومية الذي سبق اإلعالن عنه. 
ُ
وقال سعد، إن االجتماع شهد استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات امل

جهود  ستثمر استراتيجي، ضمن  عنها من قبل، عبر البورصة املصرية، أو طرحها ملستثمر استراتيجي، أو من خالل طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء اآلخر من خالل م

 البورصة املصدر: الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في االقتصاد املصري، وزيادة رأس املال األجنبي.

   وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقًدا مع شركة مدكور للمشروعات لدعم الربط الكهربائي بين مصر وليبيا

ق مطروح بمهمات جهدي  وقعت الشركة املصرية لنقل الكهرباء عقًدا مع شركة مدكور للمشروعات لدعم الربط الكهربائي بين مصر وليبيا، عبر توسيع محطة محوالت شر 

)  كيلو  500/220 بالغاز  النوع املعزول  بتكلفة  GISفولت من  الكهربية ملنطقة    مليار جنيه  1.6( بنظام تسليم مفتاح،  التغذية  إلى تدعيم  بيان حكومي، يهدف املشروع  ووفق 

 عن االستعداد لتدعيم خط الربط الكهر 
ً

بائي بين مصر وليبيا، وذلك لرفع القدرة حتي الساحل الشمالي وتوفيرها لألحمال املطلوبة من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، فضال

شهًرا من قرض من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وتغطية تكلفة    18ومن املقرر أن يتم تمويل املكون األجنبي من املشروع الذي يستغرق    ألفي ميجا وات.

”، إلنشاء  T&Dفي الوقت نفسه، وقعت “املصرية لنقل الكهرباء” عقًدا مع شركة السويدي إليكتريك “  ة املصرية لنقل الكهرباءاملكون املحلي للعقد من املصادر الذاتية للشرك

حطة بشقيها وسيتم تغطية تكلفة امل  مليون جنيه بنظام تسليم مفتاح  660، بتكلفة  GISكيلو فولت من النوع املعزول بالغاز    11/  66/220محطة محوالت املنيا ماقوسـة جهد  

 يكونمي بلس ا املصدر: املكون األجنبي واملكون املحلي بنفس نظام مشروع توسعة محطة محوالت شرق مطروح.

 2023تستعد شركة “أزيموت مصر إلدارة األصول” إلطالق صندوقين جديدين خالل 

ع مؤسسة مالية كبرى خالل األسبوع املقبل.  ، أحدهما صندوق نقدي ستدشنه بالشراكة م2023تستعد شركة “أزيموت مصر إلدارة األصول” إلطالق صندوقين جديدين خالل  

صناديق خالل العام الجاري، ليرتفع حجم األصول    3وكشف أحمد أبو السعد، العضو املنتدب لشركة أزيموت مصر لصحيفة “البورصة”، أن الشركة أطلقت بالفعل نحو  

 عاملية تصل إلى أكثر من مليارات جنيه. وذكر أن أزيموت العاملية تدير أ 10املدارة لديها إلى أكثر من 
ً

 املصدر: ايكونمي بلسمليار يورو. 85صوال

 مليون جنيه   865.36سجلت شركة س ي آي كابيتال القابضة لالستثمارات املالية صافي أرباح بقيمة 

  1.53%، مقابل أرباح صافية بقيمة  43.4، بانخفاض قدره   2022مليون جنيه خالل عام    865.36سجلت شركة س ي آي كابيتال القابضة لالستثمارات املالية صافي أرباح بقيمة  

 املصدر: ايكونمي بلس  مليار جنيه في فترة املقارنة. 3.26مليار إلى  2.55، رغم ارتفاع اإليرادات من  2021مليار في 

 2022 مليون جنيه خالل عام 419.2ملالية إلى تراجع صافي ربح شركة راية القابضة لالستثمارات ا

، بمعدل انخفاض  2021مليون جنيه خالل عام    541.3، مقارنة بصافي ربح قدره  2022مليون جنيه خالل عام    419.2تراجع صافي ربح شركة راية القابضة لالستثمارات املالية إلى  

ووافقت “راية القابضة” على السير في إجراءات زيادة رأسمال شركة أمان القابضة   مليار جنيه  16.8توى  مليار من مس  20.4%، على الرغم من ارتفاع اإليرادات إلى  29.13

 عن رفع رأسمال شركة راية   1.06مليون جنيه إلى    615مليون جنيه ليرتفع من    450لتكنولوجيا الخدمات املالية غير املصرفية واملدفوعات اإللكترونية بواقع  
ً

مليار جنيه، فضال

 املصدر: ايكونمي بلس  مليون جنيه، بغرض تمويل األنشطة التوسعية واالستثمارية وتمويل رأس املال العامل. 670.87مليون جنيه إلى  420.87لتوزيع من ل
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 املركزي: البنوك املصرية ليس لها ودائع أو تعامالت مع "بنك سيليكون فالي" األمريكي 

املتخصص    -املالية التي يتعرض لها بنك "سيليكون فالي" األمريكي  أكد البنك املركزي املصري، أنه ال يوجد أية تداعيات سلبية على القطاع املصرفي املصري تأثًرا باألوضاع  

وقال املركزي، إن ذلك نظًرا لعدم امتالك البنوك املصرية أية ودائع أو توظيفات أو معامالت مالية لدي "سيليكون فالي، وفق بيان   بتمويل الشركات التكنولوجية والناشئة

 املصدر: مباشر نقلته وكالة أنباء الشرق األوسط.

   كيف تعامل صندوق “إتش أو إف” اململوك لـ”ساويرس” مع أزمة “سيليكون فالي”؟

الذي أعلن تعثره في الواليات ، إن عدد الشركات الناشئة املصرية التي تتعامل مع بنك سيليكون فالي  (HimAngel) ”قال خالد إسماعيل، الشريك املؤسس لصندوق “هيم أنجل

أموال الشركات املصرية املودعة في البنك تتراوح بين عدة  يقدر بعشرات الشركات، مضيًفا أنه يصعب تقدير عدد الشركات في الوقت الحالي. وأضاف أن حجم املتحدة مؤخًرا  

ويتخصص البنك في تلقي الودائع من    مليون دوالر. وقال لصحيفة “البورصة” إن الشركات ستفصح عن األمر في غضون أيام إلخبار املستثمرين بحقيقة األمر   100ماليين و

وقدر   ت على قدرته على رد أموال املودعين بعد أن اضطر لبيع استثماراته في سندات الخزانة األمريكية بخسائر كبيرة الشركات الناشئة حول العالم، وتعرض ملشكالت مالية أثر 

صلت  شركة، منها شركات ناشئة ح 50و 40مسئول بأحد صناديق االستثمار في الشركات الناشئة إن عدد الشركات املصرية الناشئة املتأثرة بما حدث لبنك سيليكون فالي بين 

ا في  أوضح أنه خالل الساعات القليلة املقبلة سيتم اإلفصاح عن هذه الشركات، مبيًنا أن التأثر نسبي، ألن هناك شركات كانت تضع معظم أمواله  على تمويالت كبيرة مؤخًرا

س شركة أوراسكوم املالية القابضة، والشريك  في الوقت ذاته، قال أنس ي نجيب ساويرس، رئي البنك في حين كانت تقوم شركات أخرى بسحب األموال لدعم استثماراتها املحلية. 

إف  أو  “إتش  لصندوق  األموال  ”HOF – املؤسس  نقل جميع  في  نجح  إنه  “العربية”،  لقناة  األمريكية،  السوق  ومقره  التكنولوجيا  مجاالت  في  املتخصص  املباشر  لالستثمار 

وأكد “ساويرس” أن أزمة انهيار البنك األمريكي أثرت على الصندوق،    امن مع انهيار بنك سيليكون فاليوالحسابات من البنوك الصغرى إلى بنكي جي بي مورجان وميريل لينش، بالتز 

 املصدر: ايكونمي بلس والذي أرسل، الخميس املاض ي، رسالة إلى الشركات التي يستثمر فيها بتحويل ودائعها إلى بنوك آمنة أكثر.

 ةخبار العامليال نظرة على ا

“HSBC ”يستحوذ على الوحدة البريطانية لبنك “سيليكون فالي ”   

   SVBوتعهد وزير الخزانة البريطاني، بحماية الودائع في وحدة   “SVB-، اليوم االثنين، االستحواذ على الوحدة البريطانية لبنك “سيليكون فالي  HSBCأعلن بنك  
ً
البريطانية، مؤكدا

وكان قد ظهر أمس األحد مشتٍر محتمل للذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي األميركي املفلس فيما قال  في بريطانيا يستطيعون الوصول إلى ودائعهم اليوم  SVBعمالء بنك    أن

بنك لندن إنه قدم مقترحا رسميا للذراع البريطانية لبنك سيليكون    وقال رئيس الوزراء ريش ي سوناك إن حكومته تعمل للحد من أي تداعيات تقع على الشركات جراء انهيار البنك

 وسط . املصدر: الشرق اال فالي وأرسله إلى السلطات ومن بينها وزارة الخزانة وبنك إنجلترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 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 2.5 5.8 13.4 %9.6- 50.77 حيادي  4,087 56.17 املالية والصناعية املصرية 

 1.3 1.6 5.0 6.7 %21.9 170.64 حيادي  32,076 140.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 1.8 2.8 3.6 5.6 %21.3 48.50 شراء 50,475 40.00 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.2 1.5 6.7 11.6 %1.8- 6.23 حيادي  7,535 6.35 كيما *  -الكيماوية شركة الصناعات 

  قطاع األغذية

 4.3 4.4 16.3 13.1 %2.1 10.37 شراء 4,064 10.16 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.8 1.9 14.9 10.9 %15.6 7.05 شراء 1,724 6.10 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.6 3.0 12.0 20.3 %0.4- 9.32 شراء 8,812 9.36 الغذائية جهينة للصناعات 

  قطاع االسمنت 

 1.8 2.6 6.0 82.1 %20.1 8.90 شراء 2,806 7.41 العربية لألسمنت 

 1.5 1.4 28.7 14.4 %16.4 37.82 حيادي  2,438 32.50 مصر بني سويف لالسمنت

 1.1 1.1 17.4 11.0 %24.8 27.91 حيادي  1,611 22.37 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 3.8 4.3 %19.4 33.20 شراء 15,103 27.80 شركة حديد عز

 1.0 1.1 7.8 7.9 %7.7 12.03 شراء 7,429 11.17 النساجون الشرقيون 

 82 2.62 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 4.0 6.3 تحت املراجعة 

 379 0.34 شركة سبيد ميديكال
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.5 0.8 1.6 2.3 تحت املراجعة 
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  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/ 16/03 2023/ 13/03 جنيه  0.750 بنك قطر الوطني األهلي 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 الصناعيه الرابعه مدينه السادات املنطقه  عاديه  فيركيم لالسمده  2023/ 12/03

 شارع البحوث الدقي  9بمقر الشركه الكائن برقم  غير/عاديه  القاهره الوطنيه  2023/ 13/03

 32بالعقار و االرض ي و امليزانين  بالدور االول فوق البدورم 101الشقه رقم  غير/عاديه  ايجيفرت  2023/ 15/03

 الجيزه -قسم الدقي-شارع النور 
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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 52.05 -1.83 25.48 8,943,815 469,607,680 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 14.50 -4.67 1.33 1,271,669 18,285,518 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 FWRY 5.01 -6.70 4.39- 15,283,649 79,137,968 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك 

 EFIH 16.06 -7.81 15.52- 835,558 13,752,479 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.25 3.13 2.37 1,453,989 1,786,818 1.43 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية

 HRHO 18.61 -5.58 4.08 2,816,149 53,675,352 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه

 ABUK 40.00 -2.44 3.12 2,989,164 120,478,896 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات

 TMGH 8.70 -3.33 12.91- 2,561,564 21,928,962 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى

 ETEL 25.45 -3.56 1.39 951,340 24,461,856 28.99 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت

 SWDY 12.82 -6.76 7.28 2,805,871 36,713,200 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.31 -2.12 31.49 1,655,346 13,759,097 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية

 MFPC 140.00 -2.14 1.68- 69,366 9,694,492 165.25 88.01 2.12% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 36.12 0.70 14.59 258,338 9,237,327 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية

 SKPC 16.40 -2.73 25.00 1,749,217 28,904,570 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 9.33 -5.76 10.28 433,483 4,084,306 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر

 EFID 13.75 -4.31 0.66 70,334 985,621 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية

 ESRS 27.80 -7.33 19.57 1,456,367 41,252,816 31.20 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 11.52 -4.00 11.38- 97,583 1,162,068 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.27 -5.22 0.62 6,189,953 20,469,296 40.30 3.25 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 ADIB 18.47 -4.15 2.61 252,349 4,664,526 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي

 HELI 8.45 -6.63 6.16 3,387,101 29,418,080 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 CLHO 4.88 -2.79 8.27- 74,408 367,964 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا 

 JUFO 9.36 -6.59 4.39- 381,960 3,685,326 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 89.48 -1.86 6.74- 111,541 9,807,442 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون 

 PHDC 1.95 -2.99 0.51- 8,160,911 16,124,128 24.00 1.94 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 11.17 -2.79 7.40 1,436,690 16,147,972 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد

 CCAP 1.97 -6.19 5.29- 33,208,073 67,053,780 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 4.81 -7.68 10.26- 6,226,697 31,008,670 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.25 -3.02 23.73- 1,078,185 2,442,077 3.17 1.80 0.60% راميدا 

 TALM 3.72 -4.62 7.00- 33,865 131,029 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة

 ISPH 1.52 -3.80 29.58- 2,371,147 3,657,914 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


