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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %2.23 ▲ %1.65 14,923.81 30أي جي اكس 
  

 %4.47- ▲ %3.42 2,676.74 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %3.40 3,975.21 100أي جي اكس 

 %6.59- ▲ %1.64 3,332.28 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,218.00 0.59% السعودية 

 DFMGI 3,349.00 0.14% دبي
 

 

 ADI 9,520.00 -0.27% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,057.85 0.64% 

 
 BSEX 1,894.38 0.43% البحرين

 
 GENERAL 9,778.00 -1.32% قطر

 
 MASI 10,447.00 0.30% املغرب 

 
 TUN20 8,076.00 -0.06% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 32,244.58 1.2% أمريكا

 
 S&P 500 3,951.57 0.9% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,675.54 0.4% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,403.85 0.9% لندن 
 

    

 DAX 14,933.38 1.1% أمانيا
 

 Nikkei 225 26,945.67 -1.4% اليابان 
 

 %0.2- 1,974.59 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %0.7- 73.31 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.001- 30.936 30.838 دوالر أمريكى 

 
 0.331 33.120 33.003 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.518 37.819 37.687 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.019- 33.368 33.259 فرنك سويسرى 
 

 0.234 23.599 23.519 ين يابانى  100
 

 0.002- 8.235 8.208 ريال سعودى 
 

 0.150 100.939 100.564 دينار كويتى 
 

 0.000 8.423 8.396 درهم اماراتى 
 

 0.010 4.497 4.482 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  19.89   6.81  ليسيكو مصر 

  17.01   33.85  ممفيس لالدوية 

  16.94   16.98  االهلي للتنمية واالستثمار 

  13.38   18.90  دلتا للطباعة والتغليف 

  10.39   2.55  املصرية للدواجن 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -13.75   0.60  مرسيليا

 -8.47   26.81  العامة الستصالح األراض ي 

 -7.88   16.60  اسمنت طرة

 -5.13   1.85  تنمية لالستثمار العقاري 

 -4.94   0.40  الوادى 

 التداولأسهم من حيث قيمة  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  48.50   202,202,960  البنك التجاري الدولي 

  16.40   76,112,208  هيرمس 

  22.00   71,281,672  املصرية لالتصاالت 

  4.82   68,256,608  فوري 

  12.13   53,086,292  السويدى اليكتريك

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.19   60,894,696  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.24   49,621,818  املصريين لالسكان 

  1.68   26,398,758  القلعة 

  0.36   25,416,367  دايس 

  0.31   16,226,983  العربية لالستثمارات 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه( 

 235445609.1 2.1 894.5 العقارات 

 209360851.2 1.4 1121.3 خدمات مالية 

 191519996.4 1.3 1404.2 البنوك 

 166159828.4 1.4 1361.6 موارد أساسية 

 160065622.9 4.2 1533.9 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم

 2023 مارس 19  يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 1.268 7372 شراء مجلس االداره  االتحاد الصيدلي 

 0.511 290000 بيع مجلس االداره  العربيه الداره االصول 

 0.112 400000 بيع مجلس االداره  املصريه للتعليم 

 0.112 400000 شراء مجبلس االداره  املصريه للتعليم 

 1.803 114061 شراء م.مرتبطه املصريه السياحيه 

 1.824 1363966 بيع مجلس االداره  رمكو

 52.31 1000 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق 

 4.3 23000 شراء مجلس االداره  س ي أي كابيتال 

 0.938 800000 شراء م.مرتبطه القاهره لالسكان 

 15.04 93 شراء مجلس االداره  املهندس للتأميين 

 0.762 230000 شراء م.مرتبطه جدوي 

 1.802 653083 شراء مجلس االداره  كابو

 3.02 475564 شراء مجلس االداره  العربيه لحليج االقطان 

 2.1 246500 شراء مجلس االداره  سبينالكس 

 1.794 237604 شراء م.مرتبطه بايونيرز 

 1.95 87432 شراء مجلس االداره  تنميه العقاري 

 0.719 16500 شراء مجلس االداره  املنصوره للدواجن 

46.7%43.5%39.3%37.0%35.8%

6,950,4903,235,2461,377,1181,156,362692,930

القناة للتوكيالت املالحيةالمىاملصريه ملدينة االنتاج االعاالسماعيلية مصر للدواجنالشمس لالسكان والتعميربلتون املالية القابضة

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 عمومية التجاري الدولي المصري تنتخب هشام عز العرب رئيساً للبنك 

سنوات برئاسة هشام عز العرب والذي شغل من قبل منصب رئيس مجلس إدارة   3وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي على انتخاب مجلس إدارة جديد ملدة 

. 18البنك ملدة 
ً
 املصدر: س ي ان بي س ي العربيه  عاما

 “إنفنيتي باور” تنتهي من االستحواذ على أسهم “لكيال باور” 

كبر شركة للطاقة املتجددة في القارة األفريقية. ووفق بيان  أتمت شركة إنفنيتي باور، أمس اإلثنين، عن صفقة االستحواذ على جميع أسهم شركة ليكيال باور، والتي تجعلها أ

من    (MCB  –( وبنك موريشيوس التجاري )أم س ي بي  Absa  -صحفي فإنه تم تمويل الصفقة عن طريق استثمار من قبل املساهمين ومن خالل قروض من بنك )أيه بي س ي أيه

ه الصفقة ستّمكن شركته من تحقيق هدفها بإقامة وتشغيل مشروعات جديدة للطاقة املتجددة بقدرات  جانبه، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس إنفنيتي باور، إن هذ

  – . تعد شركة “إنفنيتي” املصرية أحد املساهمين الرئيسيين في “إنفنيتي باور” إلى جانب كل من مؤسسة التمويل األفريقية )ايه أف س ي  2025جيجاوات بحلول عام    2إجمالية  

AFCإي بي آر دي  ( والبنك ا( ألوروبي إلعادة التعمير والتنمية– EBRD.)  يكونمي بلس املصدر: ا 

 % من أسهم “سكاى اليت” ببورصة النيل 25“الوادي العاملية” تستهدف طرح  

% من أسهم شركتها التابعة سكاى اليت للتنمية السياحية في سوق املشروعات الصغيرة واملتوسطة  25إلى    20تستهدف شركة الوادي العاملية لالستثمار السياحي، طرح من  

عادل مراد، مدير عالقات املستثمرين بالشركة، مع صحيفة “املال”، فإن “سكاى اليت” تمتلك قرية سياحية في  “بورصة النيل”، وذلك خالل العام الجاري. وبحسب حديث  

ا بسعة  
ً
وأضاف أنه املستهدف من عملية الطرح هو فتح قنوات جديدة لإليرادات باإلضافة إلى إجراء أعمال صيانة وتطوير للقرية السياحية    غرفة  150العين السخنة تضم فندق

 عن إمكانية زيادة عدد الغرف، الفًتا إلى أنه تم تقديم األوراق املطلوبة في هيئة الرقابة املالية إلجراء عملية الطرح فض
ً

وقال عالء السقطي، رئيس املنطقة الصناعية املصرية    ال

مليون دوالر،    40ضد إثيوبيا واملطالبة بصرف تعويضات قيمتها  شركات مصرية لتحريك دعوى تقاض ي    5ألف دوالر من    850اإلثيوبية، إن محكمة باريس االقتصادية طلبت  

أبلغت مكتب املحاماة املصري وكيل    على إثر الخسائر التي تكبدتها جراء الصراع الذي نشب بين إقليم تيجراي والحكومة اإلثيوبية قبل عامين. وأضاف لـ”البورصة” أن املحكمة 

 نمي بلس. املصدر: ايكو ء إجراءات التقاض ي، لذلك الشركات سترجئ السير في هذا الطريق القانوني والبحث عن بدائل أخرى الشركات، أن تلك الرسوم واجبة الدفع قبل بد

 أرجأت الحكومة بيع حصة إضافية من الشركة املصرية لالتصاالت هل 

أقلية   بيع حصة  وقانونيين الستكشاف  ماليين  مستشارين  تكليف  بعد  ذلك  ويأتي  العاملية،   األسواق  استقرار  لحين  اإلرجاء  إن  املصادر  شهية  قالت  واختبار  الشركة،  من 

كشف حسام   لم تفضل إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان اإلرجاء إلتاحة مزيد من الوقت واالستقرار باألسواقوأضافت املصادر أن الحكومة    املستثمرين

  9مقابل  مليارات دوالر استثمارات أجنبية مباشرة خالل العام املالي الحالي،    10هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار واملناطق الحرة، عن استهداف مصر جذب  

مليارات دوالر خالل الربع الثاني من العام   4مليارات دوالر خالل الربع األول، من العام املالي، ونسعى إلى تحقيق    4وأضاف أن مصر استقطبت    مليارات دوالر خالل العام املاض ي

 املصدر: الشرق املالي، جاء ذلك خالل كلمته في لقاء غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة.

ابة الكويت القابضة 13.12نفذت الشركة القابضة الكويتية عملية شراء حصة إضافية بنحو    % من رأس مال شركة بو

مليون دوالر، لترتفع حصة الشركة القابضة    66.4% من رأس مال شركة بوابة الكويت القابضة، مقابل  13.12نفذت الشركة القابضة الكويتية عملية شراء حصة إضافية بنحو  

إنه بموجب الصفقة ترتفع حصتها املباشرة وغير املباشرة في شركة اإلسكندرية لألسمدة   وقالت “القابضة الكويتية”  %84.79املصرية الكويتية في الكيان محل االستحواذ إلى  

 من 69.42إلى 
ً

 املصدر:  ايكونمي بلس %.61.57%، بدال
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 مليار دوالر زيادة في استثمارات األجانب بأذون الخزانة  2.3

مليار جنيه تعادل    315.2كزي، ارتفاع حجم استثمارات األجانب في أذون الخزانة الحكومية بنهاية شهر يناير املاض ي لتصل إلى نحو  كشفت بيانات النشرة الشهرية بالبنك املر 

جنبية. وسجل متوسط سعر  % بالعملة األ 35.6مليار دوالر ونمو    2.3مليار دوالر بنهاية ديسمبر السابق له، بزيادة    8.04مليار جنيه تعادل    199.2مليار دوالر مقابل نحو    10.4

مليار دوالر، خالل شهري ديسمبر   4.4وبذلك يكون حجم التدفقات األجنبية في أذون الخزانة املصرية نحو   جنيه خالل ديسمبر   24.78جنيه، و  30.2صرف الدوالر في يناير  

مليار دوالر من الدين املحلي، بحسب    30ويناير املاضيين، بعد أشهر من خروج األجانب من السوق املصري عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أدت لخروج ما يزيد على  

% من قيمته، ولجأت على إثرها لتنفيذ برنامج إصالح هيكلي مدته 50وتعاني مصر من أزمة عملة دفعت الجنيه لفقدان أكثر من   سابقة لوزير املالية محمد معيطتصريحات  

من    46 األجنبية  السيولة  الضغوط على  لكن مؤخًرا عادت  الدولية،  األسواق  ثقة  في خطوة عززت  الدولي،  النقد  لتسريع خطط  شهًرا مع صندوق  الحكومة  دفع  ما  جديد، 

نخفاض الجنيه أمام  قال هاني جنينة، املحاضر بالجامعة األمريكية، إنه رغم زيادة التدفقات األجنبية خالل شهري ديسمبر ويناير، لكن ذلك لم يخفف من حدة ا الخصخصة

وأشار إلى وجود وفرة في العملة األجنبية خالل  يراد وخفض عجز األصول األجنبية لدى البنوكالدوالر. وعزا ذلك إلى أن التدفقات كان يقابلها مدفوعات مثل حل مشكلة االست

 املصدر: ايكونمي بلس ومارس. شهر يناير املاض ي والدليل على ذلك اإلفراجات عن السلع من املوانئ، لكن تلك التدفقات لم تدم إذ خرج جزء كبير منها خالل شهري فبراير

 جنيًها للكيلو “سائب”  30ووصل سعر البيع للمستهلكين إلى   جنيه في الطن خالل األسابيع األخيرة 6000مقدار  قفزت أسعار األرز الشعير ب

خفاض املعروض  جنيًها للكيلو “سائب”، على خلفية ان  30جنيه في الطن خالل األسابيع األخيرة، ووصل سعر البيع للمستهلكين إلى    6000قفزت أسعار األرز الشعير بمقدار  

ألف جنيه للطن، ومن االصناف   17.7وارتفاع الطلب ضمن استعدادات األسواق ملوسم رمضان الذي يهل علينا األسبوع الجاري. وسجل سعر األرز الشعير من األصناف الرفيعة  

 .املاض ي  ألف جنيه لألصناف نفسها على الترتيب في يناير 12و 11.8ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 18العريضة نحو 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

: األسواق قد تشهد "لحظة مينسكي"  JPMorganبنك 
ً
 محذرا

تسبب في  أن تراكم االنهيارات املصرفية األخيرة بجانب الصدمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لدى البنوك املركزية قد ي  JPMorgan Chaseيرى  

وأشار ماركو    مفاجئ وكبير لقيم األصول بما يمثل نهاية مرحلة نمو دورة في أسواق االئتمان أو النشاط التجاري   ولحظة مينسكي هي انهيار  حدوث "لحظة مينسكي" في األسواق 

من   وأضاف: حتى إذا تمكن محافظو البنوك املركزية بنجاح  كوالنوفيتش رئيس استراتيجية السوق لدى املصرف األميركي، إلى زيادة احتماالت حدوث لحظة مينسكي في األسواق

وتابع كوالنوفيتش: بدأت التصدعات في أساسيات االئتمان في   احتواء العدوى، فإن شروط االئتمان يبدو وأنها ستتشدد بسرعة أكبر بسبب الضغوطات من املنظمين واألسواق

 على السياسة ا
ً
 ملموسا

ً
 املصدر: س ي ان بي س ي العربيهلنقدية لبعض الوقت في املستقبل. أميركا في الظهور، كما أن الضغوط الحالية في األسواق املالية سيكون لها تأثيرا
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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 5.2 12.1 %0.1 50.77 حيادي  3,690 50.71 املالية والصناعية املصرية 

 1.3 1.6 5.0 6.6 %23.2 170.64 حيادي  31,733 138.50 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 1.8 2.8 3.6 5.5 %23.2 48.50 شراء 49,667 39.36 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.1 1.4 6.0 10.3 %10.0 6.23 حيادي  6,728 5.67 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.4 4.5 16.6 13.4 %0.1 10.37 شراء 4,144 10.36 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.8 1.8 14.1 10.4 %21.6 7.05 شراء 1,639 5.80 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.5 3.0 11.7 19.9 %1.9 9.32 شراء 8,614 9.15 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.7 2.5 5.7 77.6 %27.1 8.90 شراء 2,651 7.00 العربية لألسمنت 

 1.4 1.4 27.1 13.6 %23.2 37.82 حيادي  2,303 30.70 بني سويف لالسمنتمصر 

 1.0 1.0 15.2 10.1 %8.9 22.36 شراء 1,478 20.53 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 3.8 4.3 %19.5 33.20 شراء 15,092 27.78 شركة حديد عز

 1.0 1.0 7.5 7.7 %11.5 12.03 شراء 7,177 10.79 النساجون الشرقيون 

 68 2.18 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.3 5.2 تحت املراجعة 

 333 0.30 شركة سبيد ميديكال
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.5 0.7 1.4 2.0 تحت املراجعة 
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  إجراءات الشركات

 املجانية جدول توزيعات االسهم 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

   ال توجد أسهم مجانيه  

 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

 أ شارع البورصة الجديدة شارع طلعت حرب  5بمقر البنك فرع البورصة  غير/عاديه  مصر  -مصرف أبو ظبي اإلسالمي  2023/ 21/03

 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة املرئية او الصوتية  عاديه  كونتكت املالية القابضة  2023/ 21/03

 التجمع الخامس  –بفندق توليب فاملي بارك  عاديه غير/ والكيماويات كفر الزيات للمبيدات  2023/ 21/03

 العجوزة -شارع املحروسة ميدان ابن النفيس3-بنادي البنك األهلي املصري  عاديه  الوطنية لالسكان للنقابات املهنية  2023/ 21/03

منطقة زهرة   -شارع السالم 37-بمقرالشركةاملصرية القابضة للبتروكيماويات  عاديه  سيدي كرير للبتروكيماويات   2023/ 21/03

 القاهرة الجديدة -اللوتس

 من خالل وسائل االتصال الحديثة  عاديه  أي فينانس   2023/ 21/03

 القاهرة  –النزهة  –حي امللتقي العربي  240بفرع الشركة قطعة  عاديه  سيراميكا ريماس  –العربية للخزف  2023/ 21/03

 مدينة السادس من أكتوبر  –طريق الواحات  –بمقر الشركة  عاديه  املصرية لالقمار الصناعية )نايل سات(  2023/ 21/03

 املصرية للدراسات التعاونية قاعة االجتماعات الكبرى بمقر الجمعية  عاديه  املصرية  والصناعيةاملالية  2023/ 21/03

 االلكتروني   والتصويتباستخدام وسائل االتصال الحديثة  عاديه  العربية للمحابس  2023/ 21/03
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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 48.50 1.04 16.92 4,132,851 202,202,960 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 13.35 -0.07 6.71- 792,868 10,605,172 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 FWRY 4.82 5.47 8.02- 14,392,904 68,256,608 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك 

 EFIH 15.57 6.06 18.10- 852,400 13,234,032 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.19 -0.67 2.70- 229,930 273,731 1.43 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية

 HRHO 16.40 2.50 8.28- 4,640,461 76,112,208 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه

 ABUK 39.36 -0.18 1.47 1,024,214 40,669,452 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات

 TMGH 8.48 0.12 15.12- 2,323,331 19,806,680 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى

 ETEL 22.00 1.85 12.35- 3,202,669 71,281,672 28.99 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت

 SWDY 12.13 3.06 1.51 4,377,388 53,086,292 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 7.23 2.26 14.40 4,955,599 35,680,112 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية

 MFPC 138.50 0.04 2.73- 63,588 8,866,992 165.25 91.02 2.12% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 34.99 -0.03 11.01 494,885 17,317,596 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية

 SKPC 14.95 2.68 13.95 2,102,224 31,203,360 17.50 5.57 1.64% للبتروكيماويات سيدى كرير 

 CIEB 8.57 -1.27 1.30 650,826 5,639,207 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر

 EFID 14.86 4.35 8.78 29,495 430,657 17.90 6.56 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية

 ESRS 27.78 3.12 19.48 769,334 21,310,790 31.20 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 11.33 -1.39 12.85- 113,579 1,304,519 14.55 9.65 1.44% 

 MNHD 2.96 2.07 8.92- 14,820,557 43,894,664 40.30 2.85 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 ADIB 18.20 2.02 1.11 94,121 1,718,435 24.00 9.38 1.41% االسالميمصرف ابو ظبي 

 HELI 7.71 3.35 3.14- 6,137,287 47,563,988 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 CLHO 4.31 6.95 18.98- 1,820,692 7,561,955 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا 

 JUFO 9.15 2.69 6.54- 299,670 2,712,167 11.80 5.80 0.92% للصناعات الغذائية جهينة 

 ORAS 87.53 0.51 8.78- 51,957 4,547,483 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون 

 PHDC 1.67 2.08 14.80- 11,961,658 19,806,926 24.00 1.59 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 10.79 6.83 3.75 518,779 5,344,822 12.10 6.30 0.87% الشرقيون للسجادالنساجون 

 CCAP 1.68 6.08 19.42- 26,398,758 43,463,744 1.70 0.10 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 4.47 3.00 16.60- 7,015,515 31,300,886 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.05 3.80 30.51- 7,335,763 14,905,651 3.17 1.87 0.60% راميدا 

 TALM 3.44 -0.29 14.00- 649,962 2,228,404 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة

 ISPH 1.31 6.07 39.31- 4,887,137 6,257,752 2.77 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

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

 : الجدول اآلتي

 بيع حيادي شراء  التوصية

 التعريف 
توصية بشراء السهم عند السعر  

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف  

 هو عليه املستثمر على ما  

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 10+من  10%≤+

 شهادة املحللين

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

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

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 م 
ً
 باشرة في األوراق املالية 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
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 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


