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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري 

 من أول السنة  ∆ اليومي  ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %9.53 ▲ %2.33 15,989.18 30أي جي اكس 
  

 %0.91 ▲ %2.24 2,827.32 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %2.70 4,217.17 100أي جي اكس 

 %5.12- ▲ %0.58 3,384.60 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة  املؤشر العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,459.00 0.12% السعودية 

 DFMGI 3,353.00 0.09% دبي
 

 

  ADI 9,490.00 -0.13% ابوظبي 
-MARKET الكويت 

IXP 
7,028.91 -0.31%  

  BSEX 1,892.59 -0.31% البحرين 
  GENERAL 10,109.00 -0.17% قطر

  MASI 10,405.00 -0.67% املغرب 
  TUN20 8,069.00 0.31% تونس

 التغير )%( القيمة  املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,237.53 0.4% أمريكا
 

 S&P 500 3,970.99 0.6% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,823.96 0.3% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,405.45 -1.3% لندن
 

    

 DAX 14,957.23 -1.7% أمانيا 
 

 Nikkei 225 27,476.87 0.3% اليابان
 

 %0.3- 1,970.83 األوقية الذهب )دوالر( 
 

 %0.7 75.54 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري  
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع  شراء  العملة 

 
 0.000 30.936 30.838 دوالر أمريكى 

 
 0.281 33.652 33.539 يورو

 
 تغيرات االسهم 

 0.071 38.036 37.903 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.224 33.743 33.626 فرنك سويسرى 
 

 0.267 23.545 23.465 ين يابانى  100
 

 0.001- 8.236 8.208 ريال سعودى 
 

 0.132 101.091 100.732 دينار كويتى 
 

 0.000 8.424 8.397 درهم اماراتى 
 

 0.035 4.530 4.514 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

  15.10   19.89  سيدى كرير للبتروكيماويات

  13.16   8.94  مصر الجديدة لالسكان 

  10.26   4.73  القاهرة للدواجن 

  9.76   8.10  أموك 

  9.24   789.00  العز الدخيلة للصلب 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

 -16.38   0.24  أصول للوساطة 

 -6.11   27.50  العامة الستصالح األراض ي 

 -4.22   12.93  الدولية لألسمدة

 -2.54   0.35  جولدن كوست 

ماكرجروب للمستحضرات  

 الطبية

 3.27   2.39- 

 حيث قيمة التداول أسهم من   5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  17.00   208,486,336  هيرمس 

  19.89   158,390,208  سيدى كرير للبتروكيماويات

  51.20   136,597,376  البنك التجاري الدولي 

  41.00   105,385,112  ابوقير لالسمدة 

  5.38   80,260,520  فوري 

 ة التداول يمك أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  (سهم) كمية التداول  السهم 

  0.20   40,814,560  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.43   32,644,286  دايس 

  1.83   25,459,142  القلعة

  0.24   19,523,673  املصريين لالسكان 

  3.13   16,793,652  مدينة نصر لالسكان 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي   خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه(

 398,085,121.8 4.1 1501.8 موارد أساسية 

 294,771,504.0 3.6 953.4 العقارات 

 294,598,258.8 1.3 1170.2 مالية  خدمات

 148,952,292.0 0.7 1441.1 البنوك

 132,955,747.0 3.4 1663.1 وتكنولوجيا واعالم اتصاالت

 2023 مارس 23 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية 

 الكمية  الصفقة الوظيفة اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 0.985 52025 شراء  م.مرتبطه  ايكمي

 5.03 100000 بيع إداره الشركه  فوري 

 9 111 شراء  مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه  

 16.52 35082 بيع مساهم رئيس ي  رواد

 4.59 31404 شراء  مجلس االداره  س ي أي كابيتال

 0.95 315000 شراء  م.مرتبطه  القاهره لالسكان 

 0.092 915347 بيع م.مرتبطه  ماريديف 

 0.79 74000 شراء  مجلس االداره  جدوي 

 2.101 22500 بيع مجلس االداره  راميدا 

 3.04 53058 شراء  مجلس االداره  العربيه لحليج االقطان 

 2.27 99740 شراء  مجلس االداره  سبينالكس

 1.954 62000 شراء  مجلس االداره  بايونيرز

 5.64 750000 بيع مجلس االداره  زهراء املعادي 

42.6%39.8%35.0%32.7%31.8%

4,648,1043,223,76025,459,14255,2811,358,084

-ة الصناعات الكيماوية املصري

كيما

السادس من اكتوبر للتنميهالقلعة لالستثمارات املاليةبلتون املالية القابضة

سوديك-واالستثمار

المىاملصريه ملدينة االنتاج االع

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 % من “ماركيرل” الدوائية20يثيس” يستحوذان على “دي بي آي” و”أم

%، وفق ما أفادت مصادر لصحيفة “املال”.  20” و”أميثيس” على حصة أقلية من أسهم شركة “ماركيرل” للصناعات الدوائية تقترب من  DPI  – استحوذ صندوقا “دي بي آي  

وقالت املصادر   مليون جنيه 826األربعاء املاض ي، تنفيذ عدة عمليات على أسهم “ماركيرل” بقيمة إجمالية بلغت فيما أظهرت بيانات سوق خارج املقصورة بالبورصة املصرية، 

 3عمليات، تضمنت وجود  6إن بنك االستثمار “إتش س ي” لعب دور مستشار الصفقة، كما نفذت ذراعه للسمسرة عمليات نقل امللكية، موضحة أن الصفقة التي نفذت عبر 

الصدر والجلدية  ة من هيكل امللكية. يذكر أن “ماركيرل” هي شركة متخصصة في تصنيع وتسويق وتوزيع األدوية الصلبة والكريمات وغيرها مثل عقاقير القلب و أطراف بائع

 املصدر: ايكونمي بلس  . 2022شهًرا األولى من  11مليار جنيه خالل الـ  3.1والغدد الصماء، وحققت مبيعات بقيمة  

   ع مذكرة تفاقم لبيع “فالنتاين ماريتايم” لـ”الجهاز القابضة السعودية”“ماريدايف” توق

است إطار مفاوضات  السعودية، في  القابضة  الجهاز  تفاهم مبدئية مشروطة مع شركة  والبترولية مذكرة  املالحية  للخدمات  األخيرة على شركة  وقعت شركة مارادايف  حواذ 

وتحدد مذكرة التفاهم بين الجانبين الشروط املبدئية، ومنها منح الشركة السعودية حق شراء بعض الوحدات البحرية، واالستحواذ   ملاراديف فالنتاين ماريتايم اململوكة بالكامل  

 املصدر: ايكونمي بلس . %60على حصة أسهم شركة فالنتاين ماريتايم في الشركة التابعة لها بالسعودية والبالغة 

 مليون متر  5.5والتعمير، املرحلة األولى من مشروع “راي” متعدد بمساحة تبلغ أطلقت شركة مدينة نصر لإلسكان  

تبلغ   “راي” متعدد بمساحة  املرحلة األولى من مشروع  والتعمير،  مليون متر، وهو أحدث مشروع داخل “سراي” على طريق القاهرة   5.5أطلقت شركة مدينة نصر لإلسكان 

املصدر:    مستقلة ووحدات التاون هاوس. يالتڤيدة. وبحسب بيان للشركة فإن املشروع يضم مجموعة متنوعة من الوحدات من السويس بالقرب من العاصمة اإلدارية الجد

 ايكونمي بلس 
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 300و  200رفع أسعار الفائدة بين  تتوقع بنوك استثمار أن يتجه البنك املركزي املصري خالل اجتماعه الثاني هذا العام، الخميس املقبل، إلى  

   نقطة أساس

نقطة أساس، في محاولة منه    300و   200تتوقع بنوك استثمار أن يتجه البنك املركزي املصري خالل اجتماعه الثاني هذا العام، الخميس املقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بين  

رجح محمد أبو باشا، كبير االقتصاديين في املجموعة املالية    الناشئة التي تواجه شًحا بالسيولة الدوالريةلكبح التضخم، وجذب األموال األجنبية لواحدة من بين أكثر الدول  

 نقطة أساس نتيجة للزيادة الكبيرة في مستويات التضخم على مدار الشهرين السابقين منذ تثبيت املركزي للفائدة  200هيرميس، اتجاه البنك املركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو  

من جانب التجار مع عدم اليقين حول سعر في اجتماع يناير، الفًتا إلى أنه على الرغم من أن جزًءا كبيًرا من زيادة األسعار تأتي نتيجة قلة املعروض من بعض السلع واملضاربات 

شركة إتش س ي لألوراق املالية واالستثمار أن تكون الزيادة بمقدار    كذلك رجحت  الدوالر، لكن رفع الفائدة يظل مطلوًبا من أجل تحجيم املعروض النقدي وتوجيه رسالة للسوق 

عن جولدمان  و    تزايدةنقطة أساس، وبحسب هبة منير، محلل االقتصاد الكلي بالشركة، فإن “املركزي” سيواصل سياسة التشديد بهدف السيطرة على معدالت التضخم امل  200

املصدر:    نقطة أساس.   300إلى    200نقطة أساس، إلى جانب ترجيح بنك استثمار نعيم أن تكون الزيادة في حدود    300ساكس جروب توقعها رفع مصر أسعار الفائدة بنحو  

 ايكونمي بلس 

 فاوضات من قبل الجانب املصري مع السعودية واالتحاد األوروبي لرفع الحظر عن تصدير البيض املبستر إليهما املبدء 

ذه الغذائية أولى جوالته مع شركات إنتاج األلبان والجبن والبيض املبستر والجيالتين الغذائي ملناقشة التحديات التي تواجهها في تصدير هبدأ املجلس التصديري للصناعات  

األ  الوكالة  املُمول من  وتنمية الصادرات  التجارة  بالتعاون مع مشروع تطوير  املصري،  التي تفرض حظًرا على املنتج  الدوليةمرياملنتجات لبعض الدول  للتنمية  بدء  و    كية  عن 

ي وضعتها هذه األسواق من خالل  مفاوضات من قبل الجانب املصري مع السعودية واالتحاد األوروبي لرفع الحظر عن تصدير البيض املبستر إليهما، بعد تنفيذ االشتراطات الت

 لشركات من تصدير عسل النحل “منتج معبأ” وعدم قصره على تصديره غير معبأ حالًيا الشركات املنتجة. وأضافت املصادر أن الجانب املصري يبحث مع السعودية تمكين ا

ا بالقرار الذي اتخذته منذ تفش ي مرض إنفلونزا الطيور في  2019وحظرت السعودية استيراد البيض املبستر من مصر في  
ً
 املصدر: البورصه  .2006إرفاق

 مليون يورو لتطوير النقل النهري  500استثمار “موانئ أبوظبي” تعتزم  

مليون يورو لتطوير قطاع النقل النهري بمصر. ونقلت صحيفة “البورصة” عن مصادر وثيقة الصلة، أن    500تعتزم مجموعة موانئ أبوظبي اإلماراتية ضخ استثمارات بقيمة  

البارجات، باإلضافة إلى بناء الوحدات النهرية وتطوير األتوبيس النهري، وإدخال مشروع األتوبيس    املجموعة تدرس ضخ استثماراتها في عمليات إنشاء محطات الوقود لتموين

املزروعي، رئيس وأضافت املصادر أن املجموعة لديها قناعة باالستثمار في قطاع النقل النهري، ولديها باع كبير في االستثمار بقطاع املوانئ. وقال سيف  البرمائي ألول مرة بمصر

د اقتصادية واجتماعية عدة لجميع  اع املوانئ باملجموعة في تصريحات سابقة إن موانئ أبوظبي ترى في التعاون مع الجانب املصري فرًصا استثمارية وتجارية كبيرة تحقق فوائقط

وة على اهتمام املجموعة بتطوير امليناء النهري بمحافظة املنيا األطراف من خالل تنفيذ مشروعات تطوير مرافق املوانئ بالبحر األحمر واملنطقة االقتصادية لقناة السويس، عال 

  32نامج طرح  لفت إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تسعى القتناص حصة في شركات دمياط لتداول الحاويات أو بورسعيد لتداول الحاويات الجاري طرحها ضمن بر  بصعيد مصر

وقالت الوزارة في بيان لها يوم  ارة النقل مطلع األسبوع الجاري شركات القطاع الخاص لالستثمار في قطاع النقل النهري ودعت وز  شركة حكومية بالبورصة أو على مستثمر رئيس ي

وأضافت   البضائع عبر نهر النيلالسبت، إنها أعدت خطة شاملة لتطوير القطاع واتخاذ عدد من اإلجراءات واآلليات التي تكفل تحقيق انطالقة قوية به لتعظيم نقل الركاب و 

بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة والية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة    2022لسنة    167الوزارة أنه تم التصديق على قانون رقم  

 املصدر: ايكونمي بلس    .هي هيئة النقل النهري وتشجيع االستثمار في هذا املجال

 من األراض ي الجديدة للقطاعات الصناعية الثقيلة  تجهز الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لطرح حزمة 

، رئيس الهيئة لصحيفة “البورصة”،  تجهز الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لطرح حزمة من األراض ي الجديدة للقطاعات الصناعية الثقيلة الشهر املقبل. قال محمد عبد الكريم

طلب من مستثمرين   500أوضح أن الهيئة تلقت    فرصة ألنشطة استثمارية متنوعة  84ية إلكترونًيا، وكان أخرها  إن الهيئة تطرح األراض ي الصناعية على الخريطة االستثمار 

أشار إلى أن أكثر القطاعات طلًبا لألراض ي الصناعية   محليين وأجانب للحصول على أراٍض صناعية، وجار دراسة ملفاتهم خالل الفترة الحالية استعداًدا لتخصيص أراٍض لهم

املصدر:    ا خالل الفترة املقبلة.الفترة الحالية هي القطاعات الثقيلة مثل الصناعات الهندسية والكيماوية واملعدنية، وبعض الصناعات الغذائية، لذلك ستكون األولوية له  خالل

 ايكونمي بلس 
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 ةالعامليخبار ال نظرة على ا

 مسؤول بالفيدرالي: الضغوط املصرفية تقرب الواليات املتحدة من الركود

اآلو  املصرفي في  القطاع  الضغوط التي يواجهها  إن  في منيابوليس،  األمريكي(  )املركزي  الفيدرالي  االحتياطي  رئيس مجلس  نيل كاشكاري،  أزمة قال  األخيرة، واحتمال حدوث  نة 

ها بالتأكيد تقربنا من الركود أكثر، والش يء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط املصرفية إلى  “إن  ائتمانية الحقة تقربان الواليات املتحدة من الركود. 

 ز املصدر:جريدة حابي  أزمة ائتمانية واسعة النطاق هذه األزمة االئتمانية ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط االقتصادي
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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 2.3 5.3 12.2 %0.8- 50.77 حيادي 3,723 51.17 املالية والصناعية املصرية

 1.4 1.7 5.4 7.2 %13.8 170.64 حيادي 34,368 150.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 

 1.8 2.9 3.7 5.7 %18.3 48.50 شراء  51,737 41.00 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.3 1.6 6.8 11.7 %3.3- 6.23 حيادي 7,653 6.45 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.0 4.0 14.9 12.0 %11.6 10.37 شراء  3,716 9.29 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.8 1.9 14.3 10.5 %20.1 7.05 شراء  1,659 5.87 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.6 3.1 12.3 20.9 %2.9- 9.32 شراء  9,037 9.60 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت 

 1.9 2.7 6.2 85.2 %15.7 8.90 شراء  2,913 7.69 العربية لألسمنت 

 1.5 1.4 28.5 14.3 %17.5 37.82 حيادي 2,414 32.19 لالسمنتمصر بني سويف 

 1.1 1.1 16.2 10.8 %2.0 22.36 شراء  1,578 21.92 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 4.4 4.9 %3.9 33.20 شراء  17,357 31.95 شركة حديد عز 

 1.0 1.1 7.9 8.1 %5.7 12.03 شراء  7,569 11.38 النساجون الشرقيون 

 71 2.27 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.4 5.4 تحت املراجعة 

 354 0.32 شركة سبيد ميديكال 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.5 0.7 1.5 2.1 تحت املراجعة 
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  التوزيع الشركة أسم 

   ال توجد أسهم مجانيه 

 الكوبونات 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة 

   ال توجد كوبونات  

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية  الشركة  اليوم

 بقاعه االجتماعات باملقر الرئيس ي للبنك  عاديه بنك الشركه املصرفيه  2023/ 03/ 27

 بمقر الشركه في ميني نايل سيتي  عاديه وثائق استثمار شركه صناديق 2023/ 03/ 27

 جاردن سيتي -ش توفيق ايهاب 4بمقر الشركه  عاديه الغربيه االسالميه للتمنيه 2023/ 03/ 28

 العاشر من رمضان  18قطعه   B4بمقر الشركه باملنطقه الصناعيه  عاديه العبوات الطبيه 2023/ 03/ 28

 من خالل وسائل االتصال الحديثه  عاديه ايديتا 2023/ 03/ 28

 من خالل وسائل االتصال الحديثه  عاديه القاهره للدواجن  2023/ 03/ 28

 يوليو  26طريق  95بمقر الشركه الكائن في  عاديه املتحده  لالسكان و التعمير  2023/ 03/ 28

 طريق مصر اسكندريه الصحراوي  28بمقر الشركه املصريه بالقريه الذكيه  عاديه املصريه لالتصاالت 2023/ 03/ 28

 عن طريق االنعقاد االلكتروني و التصويت عن بعد عاديه املطورون العرب القابضه  2023/ 03/ 28
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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 51.20 0.41 23.43 2,674,256 136,597,376 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 14.72 3.88 2.87 760,461 11,172,142 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني -الشرقية 

 FWRY 5.38 6.96 2.67 15,231,919 80,260,520 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك  

 EFIH 17.00 1.37 10.57- 608,857 10,347,045 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.20 0.00 1.88- 79,478 95,585 1.36 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية 

 HRHO 17.00 3.03 4.92- 12,344,142 208,486,336 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه 

 ABUK 41.00 2.65 5.70 2,569,064 105,385,112 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات 

 TMGH 8.94 2.76 10.51- 3,994,968 35,411,928 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى 

 ETEL 22.69 1.29 9.60- 1,298,642 29,482,432 28.99 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت 

 SWDY 13.90 6.11 16.32 4,787,159 65,604,184 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.10 9.76 28.16 4,877,065 38,790,440 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية 

 MFPC 150.00 3.45 5.34 63,756 9,493,702 165.25 91.02 2.12% موبكو  - مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 39.97 -0.10 26.81 262,015 10,483,782 40.50 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية 

 SKPC 19.89 15.10 51.60 8,359,104 158,390,208 20.69 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 8.89 -0.78 5.08 654,660 5,870,943 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر 

 EFID 14.99 -0.20 9.74 258,067 3,901,253 17.90 6.92 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية 

 ESRS 31.95 -1.66 37.42 1,021,644 33,196,684 33.00 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية  

 العقاريه 
CIRA 11.01 -1.70 15.31- 683,242 7,593,872 14.55 9.65 1.44% 

 MNHD 3.13 3.99 3.69- 16,793,652 52,209,292 40.30 3.02 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ADIB 17.80 1.71 1.11- 295,370 5,289,860 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي 

 HELI 8.94 13.16 12.31 8,514,787 73,774,752 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 CLHO 4.19 1.70 21.24- 721,201 3,019,648 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا

 JUFO 9.60 2.35 1.94- 739,242 7,028,783 11.80 5.80 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 92.20 0.17 3.91- 38,773 3,597,162 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون  

 PHDC 1.83 3.75 6.84- 13,369,089 24,321,488 2.40 1.07 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 11.38 3.17 9.42 1,563,258 17,622,744 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد 

 CCAP 1.83 3.32 11.83- 25,459,142 46,275,164 1.84 0.10 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 4.94 3.13 7.84- 3,244,256 15,893,329 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.08 -0.95 29.49- 5,601,882 11,691,538 3.17 1.87 0.60% راميدا

 TALM 3.33 0.91 16.75- 376,179 1,258,456 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة 

 ISPH 1.42 5.89 34.26- 3,947,564 5,476,405 2.65 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


