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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %0.72 ▼ %0.14- 14,704.18 30أي جي اكس 
  

 %8.12- ▲ %0.39 2,574.33 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %0.07 3,814.41 100أي جي اكس 

 %8.33- ▼ %1.76- 3,270.27 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 9,977.00 -0.72% السعودية 

 DFMGI 3,349.00 1.28% دبي
 

 

 ADI 9,650.00 2.21% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,045.83 -0.44% 

 
 BSEX 1,896.98 -0.10% البحرين

 
 GENERAL 9,910.00 -2.01% قطر

 
 MASI 10,416.00 -0.94% املغرب 

 
 TUN20 8,076.00 -0.06% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 31,861.98 -1.2% أمريكا

 
 S&P 500 3,916.64 -1.1% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,630.51 -0.7% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,335.40 -1.0% لندن 
 

    

 DAX 14,768.20 -1.3% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,333.79 1.2% اليابان 
 

 %3.6 1,988.08 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %2.7- 72.71 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.000 30.936 30.839 دوالر أمريكى 

 
 0.070 32.783 32.678 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.049- 37.299 37.171 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.132- 33.386 33.279 فرنك سويسرى 
 

 0.112 23.365 23.284 ين يابانى  100
 

 0.001- 8.237 8.210 ريال سعودى 
 

 0.056- 100.774 100.428 دينار كويتى 
 

 0.000 8.425 8.396 درهم اماراتى 
 

 0.006 4.488 4.472 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  14.94   0.50  العربية ادارة االصول 

  12.53   29.45  ممفيس لالدوية 

  10.00   2.97  العربية لحليج األقطان 

  9.50   8.76  كريدي أجريكول 

  9.27   1.53  املؤشر 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -19.86   0.23  أصول للوساطة 

 -14.36   1.67  تنمية لالستثمار العقاري 

 -13.11   25.45  العامة الستصالح األراض ي 

 -9.59   14.70  الدلتا للتامين 

القاهرة لإلستثمار والتنمية 

 العقارية 

 11.49   9.46- 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  48.00   362,161,376  البنك التجاري الدولي 

  13.80   186,414,816  ايديتا 

  13.30   148,163,648  ايسترن كومباني 

  1.60   101,396,344  القلعة 

  12.00   76,397,624  السويدى اليكتريك

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.17   169,271,869  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.23   103,904,620  املصريين لالسكان 

  1.60   63,312,929  القلعة 

  0.50   31,021,198  العربية ادارة االصول 

  0.18   28,758,301  اوراسكوم املالية القابضة 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه( 

 183428142.0 1.8 1399.9 البنوك 

 154424366.4 0.1- 1321.8 موارد أساسية 

 152413043.8 1.8 1117.3 خدمات مالية 

 148482623.1 3.2 892.3 العقارات 

 74196418.3 2.5 1088.3 م. صناعية وخدمات وسيارات 

 2023 مارس 15  يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 1.268 290000 شراء مجلس االداره  االتحاد الصيدلي 

 0.435 290000 بيع مجلس االداره  لالصول العربيه 

 1.79 1329101 شراء م.مرتبطه املصريه السياحيه 

 14.51 1500 شراء إداره الشركه  رواد 

 14.51 61178 شراء مساهم رئيس ي  رواد 

 57 3053 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق 

 0.766 577222 بيع م.مرتبطه املصريه العقاريه 

 0.766 47500 شراء م.مرتبطه املصريه العقاريه 

 19.32 60599 شراء مجلس االداره  بنك التعمير و االسكان 

 48.5 13000 بيع إداره البنك البنك التجاري الدولي 

 2.01 216277 بيع مجلس االداره  راميدا 

 2.7 161823 شراء مجلس االداره  العربيه لحليج االقطان 

 1.76 310000 شراء مجلس االداره  بايونيرز 

43.1%43.0%41.5%38.2%36.8%

3,265,2404,923,862103,904,6206,832,9184,853,914

ية املصريين لالسكان والتنمميرمصر الجديدة لالسكان والتعالشمس لالسكان والتعمير

والتعمير

-ت سيدى كرير للبتروكيماوياعميرزهراء املعادي لالستثمار والت

سيدبك

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 الزائرين باالهرامات  من انجاز خدمات  بقتر ت  تابعة لـ"مجموعة أوراسكوم لالستثمار القابضة"اليراميدز للمشروعات  شركة اوراسكوم ب

أشهر مقبلة، بعد أن انتهت من معظم أعمال مركز الزوار    3تقترب شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات من إنجاز مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة األهرامات خالل  

 تتاح لم ُيحدد بعد لكونه قراًرا رئاسًيا. واألعمال اإلنشائية للمزارات، وفق تصريح عمرو جزارين الرئيس التنفيذي لصحيفة “املال”، الفًتا إلى أن موعد االف

ماليين زائر سنوًيا في فترة زمنية تتراوح بين    5وقدر حجم استثمارات الشركة في املشروع بأكثر من مليار جنيه، والذي يستهدف زيادة أعداد الزائرين إلى منطقة األهرامات لنحو  

 بما ي 3عامين و
ً
 )املصدر: ايكونومي بلس( .مليون سائح سنوًيا 2.5و 2تراوح بين أعوام مقبلة، وذلك كمرحلة أولى، مقارنة
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 "إيالب" قد تكون أولى الشركات املطروحة عبر صندوق ما قبل الطروحات 

الخطي )إيالب( أول شركة تطرح أمام املستثمرين عبر صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، وفق ما قاله قد تكون الشركة املصرية إلنتاج األلكيل بنزين  

نتوقع أن تتضمن الصفقة  الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان لجريدة البورصة. لم يفصح سليمان عن املزيد من التفاصيل حول الطرح املحتمل، لكننا  

ما قبل الطروحات، وفق ما ذكره  طرحا عاما أوليا للشركة في البورصة املصرية.قائمة الشركات التي يضمها الصندوق غير معروفة: جرى إضافة ثماني شركات جديدة إلى صندوق  

شركة مصر القابضة للتأمين" إلى صندوق ما قبل سليمان، دون أن يكشف عن هوية تلك الشركات. وذكرت "البورصة" األسبوع املاض ي أن صندوق مصر السيادي يعتزم ضم 

 املصدر:انتربرايز  الطروحات، في حين أفادت تقارير في يناير أن الصندوق ضم أيضا بنك القاهرة، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وإيالب إلى صندوقه التابع.

 عاما 30موانئ أبو ظبي تتعاقد على تطوير وتشغيل ميناء سفاجا ملدة 

عاما: ستتولى مجموعة موانئ أبو ظبي تطوير وتشغيل محطة متعددة األغراض في ميناء سفاجا على البحر األحمر    30موانئ أبو ظبي تتولى تطوير وتشغيل ميناء سفاجا ملدة  

التفاصيل: من  .ادرة عن وزارة النقل ومطور املوانئ اإلماراتيعاما، وقعتها مع الحكومة أمس السبت، وفقا للبيانات الص 30مليون دوالر مدتها  200بموجب اتفاقية امتياز بقيمة 

ماليين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة،   5، لتتداول نحو  2025عملياتها التشغيلية في الربع الثاني من عام    2املتوقع أن تبدأ محطة سفاجا  

مليون دوالر على شبكة "البنى الفوقية   200مليون طن سنويا. ستنفق موانئ أبو ظبي    6.37طاقة التداول القصوى للميناء حاليا    ألف مركبة. تبلغ  50ألف حاوية نمطية، و  450و

ملجموعة اإلماراتية  . وذكرت ا2025و    2024وتجهيز املعدات، واألبنية واملرافق العقارية األخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة االمتياز"، معظمها في الفترة بين عامي  

يجري اإلعداد للمشروع منذ سنوات: أعربت مجموعة ."أنها وقعت االتفاقية مع هيئة موانئ البحر األحمر، مما يجعل ميناء سفاجا " أول ميناء عاملي في منطقة صعيد مصر

واتفاقية مبدئية مع الحكومة العام املاض ي. كانت املحطة واحدة من تسعة   ، ووقعت اتفاقية شروط وأحكام2021موانئ أبو ظبي ألول مرة عن اهتمامها بميناء سفاجا في عام  

 املصدر:انتربرايز.2021مشاريع بنية تحتية مطروحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء في عام 

 االجتماعي من تأسيس شركة إلدارة ومزاولة نشاط التصكيك انتهى بنك مصر بالشراكة مع بنك االستثمار القومي وبنك ناصر 

ملحلية، وفق حديث مصادر  حيث حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة املالية ملزاولة نشاط إدارة الصكوك، وتدرس حالًيا عدة إصدارات لصالح شركات تعمل بالسوق ا

 %، وتتوزع الحصص املتبقية بين االستثمار القومي وبنك ناصر االجتماعي. 70األكبر من رأسمال الشركة بحصة  مع صحيفة “الشروق”. ويستحوذ بنك مصر على الحصة  

 املصدر:ايكونومي بلس 

 الخارجية: اهتمام كبير من تركيا لزيادة االستثمارات والصادرات املصرية ألنقرة 

زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إلى مصر اليوم، بمثابة تدشين الستعادة العالقات بين   قال السفير أحمد أبو زيد، املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن 

الفترة املاضية التي تمت  لكل االتصاالت  تتويج  الزيارة  إلى أن  اليوم .البلدين، الفتا  البلد،  برنامج »على مسئوليتي«، املذاع على قناة صدى  وأضاف خالل مداخلة هاتفية مع 

ولفت إلى أن  .مزيد من اللقاءات  السبت، أن هناك إرادة سياسية حقيقة وأهمية لعقد الحوار على املستوى السياس ي الستعادة العالقات الثنائية بين البلدين، وهو ما يتطلب

ناك تفهم مشترك الستعادة اللقاءات، الفتا إلى أن املباحثات  هناك إيجابية في املباحثات الثنائية بين البلدين، وهناك اهتمام من الطرفين لالستماع إلى بعضهما البعض، وه

خابات الليبية في أسرع وقت  التي عقدت بين وزيري خارجية البلدين تناولت القضايا اإلقليمية والدولية، حيث استعرض كل طرف موقفه، والتأكيد على أهمية إجراء االنت

الفلسطينية وكذلك الوضع في سورياوأوضح أن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تعكس أن الدولة املصرية على الطريق    واستقرار ووحدة ليبيا، وأيضا مناقشة تطورات القضية

ملصرية إلى  لسياحة وزيادة الصادرات االسليم الستعادة العالقات بين البلدين، الفتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من تركيا لزيادة االستثمارات في مصر، والتركيز على قطاع ا

قبلة، وهناك ترتيبات لزيارات متبادلة بين  كما أكد أن البلدين لهما دور كبير على املستوى اإلقليمي والدولي، وزيارة اليوم لها داللة هامة وكبيرة في تطور العالقات الفترة امل.تركيا

وزيري الخارجية في البلدين، كما تم مناقشة الترتيب لعقد لقاء على مستوى القادة للبلدين في ونوه بأن املشاورات االستكشافية بدأت بين البلدين من خالل نائبي  .البلدين

 املصدر:مباشرالفترات املقبلة، موضحا أن العالقات املصرية التركية في تطور مستمر.
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 سويس مصرف "يو بي إس" السويسري يجري محادثات لالستحواذ على كريدي 

ن يجتمع مجلسا إدارة أكبر بنكين  في الوقت الذي تسارع فيه السلطات السويسرية للحيلولة دون انهيار األخير، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة. من املقرر أ

السويسري والجهات التنظيمية السويسرية في محاولة لتعزيز الثقة في القطاع سويسريين نهاية هذا األسبوع ملناقشة تلك الخطط، والتي يجري تسريعها من قبل البنك املركزي  

 املصدر:انتربرايز املصرفي السويسري.

 % 12أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية وخام برنت يفقد 

للبرميل، إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع املصرفي الخامين القياسيين لتسجيل  أنهى النفط التعامالت منخفضا في جلسة الجمعة متخلًيا عن مكاسبه املبكرة التي تجاوزت الدوالر  

دوالر للبرميل عند التسوية، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط   72.97% إلى  2.3دوالر أو    1.73وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت   أكبر خسائرهما األسبوعية في شهور.

% خالل األسبوع  12دوالر.وانخفض الخامان أكثر من ثالثة دوالرات مسجلين أدنى مستوياتهما خالل الجلسة. وخسر برنت نحو    66.74%، ليبلغ  2.4دوالر، أو    1.61األميركي  

سبوعية  مارس( مسجلة أكبر خسائرها األ   10% منذ إغالق الجمعة املاضية )13مسجال أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر.وتراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط  

 يكون  وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: “إن العوامل االساسية ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا لكن هناك مخاوف أال  منذ أبريل املاض ي.

 املصدر:جريدة حابي  النفط آمنا كما هو الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب”.

 ض ملساعدة الدول "غير املستقرة"صندوق النقد يغير قواعد اإلقرا 

نه من مساعدة الدول التي تواجه حالة عدم استقرار مرتفعة بشكل استثنائي.وتفس
ّ
ح تلك التغييرات املجال لدعم أقّر صندوق النقد الدولي تغييرات في قواعد اإلقراض تمك

مليار دوالر.وأوضح البنك في بيان، أمس الجمعة، أن التغييرات تنطبق على    15عليها إلى حوالي  أوكرانيا التي دّمرتها الحرب، إذ ُيتوقع أن تصل قيمة املساعدات التي ستحصل  

د"، حيث تعالج هذه التعديالت  الحاالت "التي تنطوي على صدمات خارجية تفوق سيطرة سلطات الدولة ونطاق سياساتها االقتصادية، والتي تنُجم عنها مخاطر أكبر من املعتا

تطبيق برنامج    أمام تصميم برامج مخصصة لهذه الدول.وقال املجلس التنفيذي للصندوق إنه بمجرد املوافقة على التغييرات في سياسة الضمانات املالية فإن   العقبات الرئيسية

هذه  مثل   بشأن جدوى 
ً
دقيقا  

ً
تقييما "سيتطلب  استثنائي  بشكل  املرتفع  اليقين  تعاني عدم  التي  الحاالت  يستهدف  الصندوق  في ظل طبيعة    مدعوم من  الخطة ومصداقيتها 

 املصدر:مباشر مخاطرها املحتملة".
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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

 1.6 2.2 5.1 11.8 %2.6 50.77 حيادي  3,602 49.50 املالية والصناعية املصرية 

 1.3 1.6 5.0 6.6 %22.8 170.64 حيادي  31,847 139.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 1.8 2.8 3.6 5.5 %23.1 48.50 شراء 49,718 39.40 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.0 1.3 5.6 9.7 %17.0 6.23 حيادي  6,324 5.33 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.2 4.3 15.9 12.8 %4.6 10.37 شراء 3,964 9.91 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.7 1.8 13.7 10.0 %25.4 7.05 شراء 1,588 5.62 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.3 2.8 11.0 18.6 %9.0 9.32 شراء 8,049 8.55 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.7 2.5 5.7 77.5 %27.3 8.90 شراء 2,647 6.99 العربية لألسمنت 

 1.4 1.3 26.5 13.3 %26.1 37.82 حيادي  2,250 30.00 مصر بني سويف لالسمنت

 0.9 0.9 14.8 9.4 %46.9 27.91 حيادي  1,368 19.00 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 3.7 4.1 %23.5 33.20 شراء 14,603 26.88 شركة حديد عز

 0.9 1.0 6.9 7.1 %20.3 12.03 شراء 6,651 10.00 النساجون الشرقيون 

 64 2.06 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.2 0.3 3.1 4.9 تحت املراجعة 

 314 0.28 شركة سبيد ميديكال
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.4 0.6 1.4 1.9 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/ 23/03 2023/ 20/03 جنيه  0.950 عبور الند 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 باستخدام وسائل االتصال الحديثه و التصويت االلكتروني  عاديه  العربيه للمحابس  2023/ 19/03

 مقر الشركه عبر تقنيه االتصال و التصويت عن بعد  عاديه  اي تي ليس التمويلي  2023/ 19/03

 من خالل وسائل االتصال الحديثه  عاديه  البنك املصري الخليجي  2023/ 19/03

 شارع بني العباس ي الدور الخامس  11بمقر الشركه الكائن ب غير/عاديه  االسكندريه لالستثمارات  2023/ 20/03

 من خالل وسائل االتصال الحديثه  غير/عاديه  البنك التجاري الدولي  2023/ 20/03

 ش حسن محمد الرزاز بالعجوزه 14قاعه االجتماعات بالشركه  عاديه  الدلتا للتأمين  2023/ 20/30

 مقر الشركه عبر تقنيه االتصال و التصويت عن بعد  غير/عاديه  امللتقي العربي  2023/ 20/03

 القريه الذكيه   B2210بمقر الشركه مبني  عاديه  املصريين لالسكان  2023/ 20/03

 شارع خليفه مامون -بفندق تريومف غير/عاديه  اكتوبر فارما  2023/ 20/03

 بنادي مدينتي  عاديه  م.طلعت القابضه  2023/ 20/03

 من خالل وسائل االتصال الحديثه  عاديه  بي انفستمنتس القابضه  2023/ 20/03

 بالقريه الذكيه B135بمقر الشركه في املبني رقم  عاديه  وثائق شركه صندوق االستثمار  2023/ 20/03

 سيتي كورنيش النيل ابراج نايل  2005بمكتب رئيس مجلس االداره  غير/عاديه  الشمس بيراميدزا  2023/ 20/03
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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 48.00 -1.03 15.72 7,372,955 362,161,376 59.00 22.49 33.38% )مصر( البنك التجاري الدولي 

 EAST 13.30 -6.34 7.06- 11,136,886 148,163,648 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 FWRY 4.72 2.61 9.92- 8,151,990 37,164,312 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك 

 EFIH 14.60 3.11 23.20- 611,043 9,024,704 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.17 -3.31 4.26- 5,646,015 6,614,587 1.43 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية

 HRHO 16.00 2.24 10.51- 3,209,098 51,938,572 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه

 ABUK 39.40 -0.51 1.57 938,476 36,346,060 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات

 TMGH 8.51 0.12 14.81- 3,214,370 27,638,788 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى

 ETEL 23.00 -1.92 8.37- 1,257,193 29,576,640 28.99 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت

 SWDY 12.00 2.92 0.42 6,568,467 76,397,624 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 7.27 1.11 15.03 5,972,960 43,722,584 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية

 MFPC 139.00 0.78 2.38- 44,572 6,140,369 165.25 91.02 2.12% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 34.82 0.90 10.47 1,102,745 38,464,720 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية

 SKPC 14.55 7.78 10.90 4,853,914 68,761,040 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 8.76 9.50 3.55 531,155 4,329,520 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر

 EFID 13.80 -0.43 1.02 13,508,245 186,414,816 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية

 ESRS 26.88 3.50 15.61 1,814,228 47,604,644 31.20 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 11.49 -9.46 11.62- 1,267,563 14,751,820 14.55 9.55 1.44% 

 MNHD 2.92 5.04 10.15- 7,886,284 22,514,822 40.30 2.73 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 ADIB 17.34 2.30 3.67- 342,843 5,748,694 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي

 HELI 7.49 5.79 5.90- 4,923,862 35,470,936 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 CLHO 4.16 -1.19 21.80- 987,161 3,992,380 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا 

 JUFO 8.55 4.78 12.67- 219,707 1,856,929 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 86.04 -2.21 10.33- 181,567 15,923,890 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون 

 PHDC 1.67 0.60 14.80- 9,963,422 16,261,806 24.00 1.53 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 10.00 0.00 3.85- 730,110 7,349,814 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد

 CCAP 1.60 0.00 23.08- 63,312,929 101,396,344 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 4.32 4.60 19.40- 5,230,010 22,171,924 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.00 -0.50 32.20- 4,020,583 7,953,521 3.17 1.84 0.60% راميدا 

 TALM 3.51 0.00 12.25- 15,384 52,915 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة

 ISPH 1.25 1.13 42.13- 5,972,940 7,297,193 2.77 1.10 0.43% ابن سينا فارما

يتداول بالدوالر * السهم 
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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

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

 : 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 

املستهدف مقابل سعر  السعر 

 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

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

كون  سي 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 اسما
ً
ؤهم 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 ا 
ً
 لبحثي 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
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 اخالء املسؤولية

 

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

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

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

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

قرير البحثي )بما في ذلك جميع املالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى املستقبلين املقصودين، إذا لم  يحتوي هذا الت

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

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

 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  

 الشركات( وأوراقهم املالية تم التعبير عنها بدقة. وجهات نظرهم حول الشركة )أو 

 

 مسؤولي االتصال

 research@premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)تليفون:    البحوث

 etrade@premiere-securities.comبريد الكتروني:     33330700(  202تليفون: )+  خدمة العمالء


