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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري 

 من أول السنة  ∆ اليومي  ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %17.29 ▲ %0.71 17,123.01 30أي جي اكس 
  

 %9.08 ▲ %1.30 3,056.21 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %1.13 4,546.04 100أي جي اكس 

 %2.04- ▲ %0.61 3,494.48 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة  املؤشر العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,192.00 0.89% السعودية 

 DFMGI 3,452.00 0.14% دبي
 

 

  ADI 9,878.00 0.25% ابوظبي 
-MARKET الكويت 

IXP 
7,262.00 0.08%  

  BSEX 1,931.57 -0.02% البحرين 
  GENERAL 10,572.00 0.01% قطر

  MASI 10,843.00 -0.60% املغرب 
  TUN20 8,034.00 -0.13% تونس

 التغير )%( القيمة  املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,661.84 0.0% أمريكا
 

 S&P 500 3,951.39 -0.5% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,379.48 -0.7% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,914.93 0.5% لندن
 

  

 DAX 15,305.02 -0.4% أمانيا 
 

 Nikkei 225 27,498.87 -0.1% اليابان
 

 %0.2- 1,832.72 األوقية الذهب )دوالر( 
 

 %0.4- 84.01 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري  
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع  شراء  العملة 

 
 0.000 30.665 30.568 دوالر أمريكى 

 
 0.165 32.710 32.595 يورو

 
 تغيرات االسهم 

 0.136- 36.967 36.834 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.045 32.758 32.641 فرنك سويسرى 
 

 0.220 22.646 22.566 ين يابانى  100
 

 0.000 8.171 8.145 ريال سعودى 
 

 0.065 99.983 99.612 دينار كويتى 
 

 0.000 8.349 8.322 درهم اماراتى 
 

 0.047 4.468 4.451 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

  15.00   115.00  اكتوبر فارما 

  14.44   13.00  اسيك للتعدين 

  9.35   0.73  اليكو 

  8.58   10.00  الدولية لألسمدة

  8.21   0.30  الجيزة العامة للمقاوالت 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

 -16.18   0.29  أصول للوساطة 

 -9.98   125.65  مطاحن شرق الدلتا 

 -7.92   31.05  مطاحن شمال القاهرة

 -7.67   26.11  اكرو مصر 

 -6.69   0.93  سبأ

 أسهم من حيث قيمة التداول  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  54.15   260,738,912  البنك التجاري الدولي 

  2.30   178,380,448  القلعة

  26.22   106,788,808  املصرية لالتصاالت

  14.13   99,448,112  السويدى اليكتريك 

  6.22   91,504,936  زهراء املعادي 

 ة التداول يمك أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  (سهم) كمية التداول  السهم 

  2.30   78,422,582  القلعة

  0.55   69,533,679  املطورون العرب 

  0.48   53,994,686  دايس 

  0.57   32,905,254  العربية ادارة االصول 

  0.30   28,414,699  الجيزة العامة للمقاوالت 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي   خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه(

 481,671,100.89 0.39- 1,266.87 خدمات مالية 

 378,525,586.34 0.68 1,051.05 العقارات 

 272,444,411.57 0.54 1,568.13 البنوك

 251,857,357.90 1.27 1,476.00 أساسية  موارد

 184,174,300.63 0.82- 1,806.70 وتكنولوجيا واعالم اتصاالت

 2023فبراير   28 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية 

 الكمية  الصفقة الوظيفة اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 4.3 1445000 شراء  م.مرتبطه  ام.ام جروب 

 18.6 253959 شراء  م.مرتبطه  اي فاينانس 

 18.6 10000 بيع إداره الشركه  اي فاينانس 

 0.556 275000 بيع مجلس االداره  العربيه لالصول 

 9.17 5650 شراء  مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه الدولي 

 1.942 70125 شراء  م.مرتبطه  املصريه السياحيه 

 55.63 3500 بيع م.مرتبطه  مصر للفنادق 

 0.508 1560000 شراء  م.مرتبطه  برايم القابضه 

 53.11 10000 بيع اداره البنك  البنك التجاري الدولي 

 0.104 344750 بيع م.مرتبطه  ماريديف 

 55.47 37153 شراء  مساهم رئيس ي  املاليه املصريه

 16.64 185002 بيع م.مرتبطه  سيدي كرير

 0.46 97500 شراء  م.مرتبطه  دايس 

 10.61 2000 بيع مجلس االداره  النساجون الشرقيون 

 3.57 286575 شراء  مجلس االداره  العربيه لحليج االقطان 

46.3%44.1%38.7%37.0%34.0%

28,414,6992,815,09268,9412,244,7621,064,700

الجيزةالعامة للمقاوالت 

واالستثمارالعقارى 

الصعيد العامة للمقاوالت 

SCCDواالستثمار العقاري 

ق للوساطة في االورا .E.S.Bاصول هاالزيوت املستخلصة ومنتجات

املالية

ليسيكو مصر

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

إيرادات السويدي إليكتريك بأكثر من   2022ل % خال50ارتفاع أرباح و

. إلى جانب % مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة  51، بزيادة  2022مليار جنيه في عام    5.4حققت شركة السويدي إليكتريك صافي ربح بعد حقوق األقلية بلغ  

مليار جنيه في    2.3% على أساس سنوي ليصل إلى  79لرابع: ارتفع صافي الربح بنسبة  وخالل الربع امليار جنيه.  92.2% على أساس سنوي إلى  52ذلك، قفزت اإليرادات بنسبة  

محفزات النمو: أرجعت الشركة النمو في أرباحها إلى ارتفاع الهوامش التشغيلية في جميع  مليار جنيه.  29.6% لتصل إلى  51، بينما ارتفعت اإليرادات بنسبة  2022الربع األخير من  

قطاع األسالك والكابالت واملشاريع  .قطاعات األعمال، إضافة إلى ارتفاع مكاسبها من فرق العملة األجنبية التي عّوضت ارتفاع تكاليف التمويل واملصاريف العمومية واإلدارية

% على أساس 44مليار جنيه خالل الربع الرابع، بزيادة    13.5مو اإليرادات: جاء ما يقرب من نصف إيرادات الشركة من قطاع األسالك والكابالت، الذي حقق الجاهزة تقود ن

الشركة تعود من إيرادات املجموعة. %  44% على أساس سنوي، لتشكل  47مليار جنيه خالل فترة الثالثة أشهر، بزيادة    12.9سنوي. وبلغت إيرادات مشاريع تسليم املفتاح  

جنيه للسهم، وفقا لإلفصاح الذي أرسلته البورصة املصرية )بي دي إف(. وكانت    0.40لتوزيع األرباح: اقترح مجلس إدارة السويدي إليكتريك توزيع أرباح على املساهمين بقيمة  

 املصدر:انتربرايز  .2021الشركة قد قررت العام املاض ي عدم توزيع أرباح عن عام  

 صر لإلسكان" تتم إصدار سندات توريق جديدا "مدينة ن

بقيمة   الثاني  البورصة اإلصدار  والتعمير املدرجة في  بقيمة    805.5أتمت شركة مدينة نصر لإلسكان  برنامج إصدار سندات توريق مدته ثالث سنوات    3مليون جنيه ضمن 

لحقوق املالية الخاصة بشركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير، ويتكون من ثالث شرائح ذات عائد  مليارات جنيه، وفقا لبيان )بي دي اف(. وجاء اإلصدار مدعوما مقابل محفظة ا

لصفقة   املستشارون: لعبت املجموعة املالية هيرميس دور املستشار املالي واملدير واملرِتب واملروج األوحد، وقامت بدور ضامن التغطية املشارك+. AAو  AAو  Aثابت، بتصنيفات 

ظ، وكانت شركة كي بي إم جي  البنك األهلي املصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي األفريقي، كما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي االكتتاب وأمين الحفاإلصدار مع  

 املصدر:انتربرايز  حازم حسن هي مراقب حسابات اإلصدار.

 % 45.6سينا فارما بنسبة   تراجع صافي أرباح شركة ابن 

إلى  2021مليون جنيه خالل    314.39، مقابل  2022مليون جنيه في    170.87لتسجل   اإليرادات  الرغم من ارتفاع  في فترة املقارنة.   21.73مليار من    22.26، على   مليار جنيه 

 س ي بل ايكونوماملصدر:

 % 213سجلت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير نمًوا بلغ 

مليون جنيه بالفترة املماثلة من العام املالي السابق عليه،    208.449مليون جنيه، مقابل    652.74ديسمبر املاض ي، إذ بلغ قيمة    31املنتهية في  شهًرا    18صافي الربح خالل الـ  

 س ي بلايكونوماملصدر:   مليار جنيه في فترة املقارنة. 2مليون إلى  875.4بالتوازي مع قفزة اإليرادات من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   4صفحة |  

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 الحكومة ترفع أسعار البنزين وتثبت السوالر 

% اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة  11ارتفعت أسعار املواد البترولية بنسب تصل إلى  

%. ومن  20% ورفع سعر املازوت ملعظم املستهلكين بنسبة  11- 7سب  البترول أمس. وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها في الساعات األولى من صباح اليوم رفع أسعار البنزين بن

 املتوقع أن تؤدي تلك الزيادة إلى ارتفاعات جديدة في معدالت التضخم. 

 وفيما يلي أسعار البنزين الجديدة: 

 %؛ 7جنيه، بزيادة  10.75جنيها للتر الواحد، بدال من   11.50:  95بنزين 

 %؛ 10.8جنيه، بزيادة   9.25، بدال من  جنيه للتر الواحد  10.25:  92بنزين 

 %. 9.4جنيه، بزيادة  8.00جنيه للتر الواحد، بدال من  8.75:  80بنزين 

آالف جنيه للطن، باستثناء املازوت املورد ملحطات لكهرباء والصناعات الغذائية والذي تقرر استمرار تثبيت    6% لتصل إلى  20قررت اللجنة أيضا رفع أسعار املازوت بنسبة  

عند  س عند    4200عره  السوالر  بيع  سعر  على  اإلبقاء  وقررت  للطن.  يوليو    7.25جنيه  في  متوقع  غير  ارتفاع  بعد  التوالي  على  الثانية  للمرة  وذلك  الواحد،  للتر  جنيها 

 املصدر:انتربرايزاملاض ي.

 2023/2022"املالية" ترفع توقعاتها بشأن العجز والديون في موازنة العام املالي 

اتج املحلي اإلجمالي في العام املالي الحالي  ل توقعاتها بشأن العجز ونسبة الدين في موازنة العام املالي الحالي: تتوقع وزارة املالية ارتفاع عجز امليزانية ونسبة الدين إلى الناملالية" تعد "

% من الناتج املحلي اإلجمالي في العام املالي الحالي،  6.8الية ارتفاع عجز املوازنة إلى  عجز املوازنة: تتوقع وزارة امل عارتفا .االقتراضفي ظل تأثير تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة 

، والذي ينتهي يونيو املقبل. وكانت الحكومة تستهدف في  2023/2022% العام املاض ي، وفقا لتقرير املراجعة نصف السنوية )بي دي إف( ملوازنة العام املالي  6.1ارتفاعا من  

% من الناتج املحلي اإلجمالي للنصف األول من العام املالي الحالي. يتماش ى ذلك مع توقعات ستاندرد أند بورز جلوبال 4% في املوازنة. وبلغ عجز املوازنة  6.1سبة البداية عجزا بن

من املتوقع أيضا ارتفاع نسبة الدين إلى  .ات الثالث املقبلة% من الناتج املحلي اإلجمالي على مدى السنو 7املعدلة بشأن العام املالي الحالي، إذ ترجح أن يظل مرتفعا عند نحو  

% فقط. ويأتي ذلك 84، ارتفاعا من مستهدفها السابق البالغ  2023% من الناتج املحلي اإلجمالي بحلول يونيو  93الناتج املحلي اإلجمالي: تتوقع الوزارة حاليا مستوى ديون يبلغ  

% في العام السابق. فيما تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج املحلي  90.6من  2022% بحلول يونيو 87.2ملحلي اإلجمالي إلى بينما انخفض إجمالي الدين إلى الناتج ا

 المصدر:انتربرايز   .2025/ 2026% بحلول العام املالي  75اإلجمالي إلى 

 % على أساس سنوي في يناير 75مبيعات السيارات تهبط 

% على أساس سنوي في يناير املاض ي، وسط استمرار ضغط قيود االستيراد وشح  75ا في يناير: هوت مبيعات السيارات بمقدار  مبيعات السيارات تسجل انخفاضا قياسيا جديد

عن    ألف سيارة خالل الشهر ذاته من العام املاض ي، وفقا للبيانات الصادرة  21.2مركبة فقط خالل يناير، مقارنة بنحو    5400العملة الصعبة على القطاع. وبيعت أقل من  

التراجع مستمر قياسا بالعام املاض ي: تقلصت مبيعات سيارات الركوب  .، وفق متتبع إنتربرايز2018مجلس معلومات سوق السيارات املصري )أميك(. وهذا أدنى مستوى منذ  

إلى  80بنحو   بنسبة    3400% على أساس سنوي  الحافالت  وتراجعت مبيعات  الشاحنات  39سيارة،  العام  61.5بنسبة  %، كما انخفضت مبيعات  بالشهر ذاته من  % مقارنة 

سجلت املبيعات انخفاضا كبيرا على أساس .املاض ي. وتعكس أرقام أميك البيانات التي ساهم بها املوزعون األعضاء والذين يشملون معظم )وليس كل( املوزعين في السوق املصرية

امل يناير  في شهر  السيارات بمقدار الثلث  بنحو  2022اض ي مقارنة بديسمبر  شهري: تراجعت مبيعات  الركوب  إذ هبطت مبيعات سيارات  يناير  32،  في  % على أساس شهري 

 المصدر:انتربرايزشاحنة. 1140% على أساس شهري إلى 11% على أساس شهري. وخالفت مبيعات الشاحنات االتجاه، إذ ارتفعت بنحو 40والحافالت بنحو 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

   مو االقتصاد الصينيأسعار النفط تعزز مكاسبها مع انتعاش ن

عاش اقتصادي قوي في الصين،  ارتفعت أسعار النفط في التعامالت اآلسيوية املبكرة اليوم الخميس، لتواصل تحقيق املكاسب منذ الجلستين السابقتين وسط مؤشرات على انت

، بما يعادل   12وزادت العقود اآلجلة لخام برنت  .أكبر مستورد للنفط في العالم، مما عوض تأثير املخاوف حيال ارتفاع مخزونات الخام األمريكية 
ً
دوالر    84.43%، إلى  0.1سنتا

، إلى  0.1سنتات، بما يعادل    7للبرميل، بينما ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي  
ً
% في  1وارتفعت عقود الخامين نحو  دوالر للبرميل.  77.76% أيضا

قيود ت بيانات نمو نشاط التصنيع في الصين في فبراير شباط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، في دليل جديد على االنتعاش االقتصادي بعد إلغاء الجلسة السابقة بعد أن أظهر 

دارة معلومات الطاقة األمريكية فقد أفادت إ  ولكن زيادة مخزونات النفط الخام في الواليات املتحدة لألسبوع العاشر على التوالي حد من مكاسب السوق.الصارمة.  19-كوفيد

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم  .2021مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو    480.2فبراير إلى    24مليون برميل في األسبوع املنتهي في    1.2بارتفاع مخزونات الخام  

  5.6نفط الخام األمريكي الزيادة أقل مما كانت عليه في األسابيع املاضية، إذ ارتفعت الشحنات إلى  ومع ذلك، أبقت صادرات قياسية من الألف برميل.   500توقعوا زيادة قدرها 

 إلدارة معلومات الطاقة.
ً
 األسبوع املاض ي، وفقا

ً
وقال محللو سيتي في مذكرة للعمالء “مخزونات الخام األمريكية أبطأت زياداتها لكنها ظلت أعلى من نطاق مليون برميل يوميا

إلى مستويات قياسية جديدة”.  خمس الصادرات  إجمالي  ارتفاع  تباطؤ الزيادة بسبب  تعالجها مصافي التكرير سنوات مع  الذي  الخام  النفط  في غضون ذلك، وصلت أسعار 

ال من  وارداتها  البالد  عززت  إذ  األربعاء،  أمس  مبدئية  حكومية  بيانات  أظهرت  حسبما  يناير،  في  قياسية  مستويات  إلى  الدول  الهندية  عنها  نأت  التي  الروسية  براميل 

 صدر:جريدة حابي  املالغربية. 
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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

 1.9 2.6 6.0 13.9 %12.5- 50.77 حيادي 4,220 58.00 املالية والصناعية املصرية

 1.4 1.7 5.3 7.1 %15.3 170.64 حيادي 33,909 148.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 

 1.8 2.9 3.7 5.7 %18.6 48.50 شراء  51,623 40.91 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.3 1.6 7.2 12.4 %8.3- 6.23 حيادي 8,069 6.80 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.3 4.4 16.4 13.1 %1.7 10.37 شراء  4,080 10.20 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.7 1.8 13.9 10.2 %23.5 7.05 شراء  1,614 5.71 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.9 3.4 13.5 23.0 %11.7- 9.32 شراء  9,941 10.56 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 29.0 14.6 %15.3 37.82 حيادي 2,460 32.80 مصر بني سويف لالسمنت

 1.1 1.2 18.0 11.4 %20.2 27.91 حيادي 1,671 23.21 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 4.0 4.5 %13.1 33.20 شراء  15,950 29.36 شركة حديد عز 

 1.0 1.0 7.5 7.7 %11.4 12.03 شراء  7,183 10.80 النساجون الشرقيون 

 87 2.79 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.3 0.3 4.2 6.7 املراجعة تحت  

 419 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 

 تاريخ التوزيع 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

 عن طريق التصويت عن بعد من خالل تقنيه التصويت االلكتروني  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 )%( 

 التداول قيمة  كمية التداول 
أعلى سعر  

  52خالل 
 اسوع 

أقل سعر  
  52خالل 
 أسبوع 

الوزن في  
 المؤشر 

 COMI 54.15 1.96 30.54 4,847,747 260,738,912 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 18.89 2.00 32.01 2,252,246 41,241,904 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني -الشرقية 

 FWRY 5.65 -2.25 7.82 9,507,005 54,178,024 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك  

 EFIH 18.60 0.00 2.16- 736,716 13,582,172 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.25 -0.24 2.21 398,136 496,341 1.46 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية 

 HRHO 20.39 -1.26 14.04 4,264,858 86,607,080 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه 

 ABUK 40.91 -1.89 5.47 1,118,868 46,238,740 47.99 20.67 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات 

 TMGH 9.60 -1.94 3.90- 1,581,879 15,197,952 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى 

 ETEL 26.22 0.54 4.46 4,017,198 106,788,808 28.04 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت 

 SWDY 14.13 2.39 18.24 7,064,247 99,448,112 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.51 0.24 34.65 2,613,730 22,176,364 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية 

 MFPC 148.00 3.49 3.94 60,918 9,035,200 165.25 88.00 2.12% موبكو  - مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 35.70 -0.22 13.26 1,935,757 69,110,008 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية 

 SKPC 16.81 1.02 28.13 2,948,906 49,112,612 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 10.40 0.87 22.93 859,649 8,979,017 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر 

 EFID 16.30 -0.91 19.33 925,831 15,226,379 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية 

 ESRS 29.36 1.80 26.28 2,133,947 62,023,460 29.49 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية  

 العقاريه 
CIRA 13.30 0.00 2.31 1,092 14,544 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.57 3.48 9.85 11,106,423 38,958,956 40.30 3.42 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ADIB 19.93 0.20 10.72 458,782 9,153,390 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي 

 HELI 9.60 -1.54 20.60 5,123,465 49,493,632 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 CLHO 5.30 0.00 0.38- 101,535 536,528 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا

 JUFO 10.56 -1.03 7.87 400,117 4,254,944 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 94.59 -0.42 1.42- 28,892 2,736,245 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون  

 PHDC 2.11 3.94 7.65 12,312,201 25,603,084 24.00 2.04 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 10.80 1.79 3.85 757,518 8,154,187 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد 

 CCAP 2.30 3.60 10.58 78,422,582 178,380,448 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 5.44 -0.18 1.49 3,807,330 20,830,932 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.36 -1.67 20.00- 2,407,533 5,714,647 3.17 1.80 0.60% راميدا

 TALM 3.96 1.54 1.00- 33,725 136,769 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة 

 ISPH 1.69 -0.18 21.71- 3,871,085 6,573,000 2.90 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

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

 :الجدول اآلتي

 بيع حيادي  شراء التوصية 

 التعريف 
توصية بشراء السهم عند السعر  

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف 

 املستثمر على ما هو عليه 

السعر  توصية ببيع السهم عند 

 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%≤+

 املحللينشهادة 

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

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

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 املالي
ً
 ة 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


