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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %12.42 ▲ %3.17 16,411.37 30أي جي اكس 
  

 %1.33 ▲ %1.25 2,839.31 70أي جي اكس 

 %0.08 ▲ %1.95 4,279.10 100أي جي اكس 

 %5.71- ▲ %0.39 3,363.45 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,503.00 0.34% السعودية 

 DFMGI 3,398.00 -0.08% دبي
 

 

 ADI 9,472.00 0.17% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,022.69 -0.10% 

 
 BSEX 1,894.37 0.78% البحرين

 
 GENERAL 10,212.00 -0.02% قطر

 
 MASI 10,529.00 0.10% املغرب 

 
 TUN20 8,116.00 0.26% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 32,717.60 1.0% أمريكا

 
 S&P 500 4,027.81 1.4% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,926.24 1.8% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,564.27 1.1% لندن 
 

    

 DAX 15,328.78 1.2% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,782.93 -0.4% اليابان 
 

 %0.3 1,969.01 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %0.1- 78.20 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.000 30.936 30.838 دوالر أمريكى 

 
 0.071- 33.581 33.469 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.164 38.199 38.066 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.057- 33.688 33.567 فرنك سويسرى 
 

 0.095- 23.449 23.371 ين يابانى  100
 

 0.004 8.239 8.212 ريال سعودى 
 

 0.122- 100.965 100.613 دينار كويتى 
 

 0.000 8.425 8.396 درهم اماراتى 
 

 0.036- 4.493 4.479 اليوان الصينى 
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 التداول احصائيات تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  12.64   3.03  بلتون املالية القابضة 

  -القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنيه

 44.00   10.00  

  8.54   4.83  شينى 

  8.40   13.29  النساجون الشرقيون 

  7.41   24.50  املصرية لالتصاالت 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -4.01   15.80  اسمنت طرة

 -3.92   26.50  العامة الستصالح األراض ي 

الغربية االسالمية للتنمية 

 العمرانية 

 15.50   3.31- 

 -2.84   0.82  املجموعة املصرية العقارية 

 -2.65   4.41  القاهرة للدواجن 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  49.90   217,757,360  البنك التجاري الدولي 

  16.80   180,484,640  هيرمس 

  15.45   154,616,816  السويدى اليكتريك

  21.50   109,064,800  سيدى كرير للبتروكيماويات 

  43.17   107,791,600  ابوقير لالسمدة 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  1.91   42,642,393  القلعة 

  0.20   41,678,493  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.42   21,245,276  دايس 

  0.48   20,233,674  املطورون العرب 

  0.23   14,041,023  املصريين لالسكان 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه( 

 385,196,802.9 2.8 1579.8 موارد أساسية 

 373,989,680.0 3.5 1189.9 مالية  خدمات

 237,009,688.0 1.6 1423.7 البنوك

 198,901,189.4 0.7 944.1 العقارات

 194,517,448.3 2.5 1293.0 صناعية وخدمات وسيارات  .م

 2023 مارس 28 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

  5000 بيع إداره البنك البنك التجاري الدولي 

 12.79 8420 بيع مجلس االداره  الدوليه لالسمده 

 12.79 5000 بيع م.مرتبطه الدوليه لالسمده 

 4.69 100000 شراء م.مرتبطه جي بي اوتو 

 1.857 1050000 بيع مجلس االداره  بالم هيلز 

 3.07 41032 بيع مجلس االداره  مدينه نصر 

 3.02 8366 شراء مجلس االداره  العربيه لحليج االقطان 

 2.2 403800 شراء مجلس االداره  سبينالكس 

42.9%
33.2%32.8%31.9%31.7%

12,176,8373,4831,945,3051,321,21242,642,393

املصرية لخدمات النقل جولدن تكس لالصوافبلتون املالية القابضة

(ايجيترانس)

القلعة لالستثمارات املاليةفريغالعربية املتحدة للشحن والت

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 كومباس قد تعود لسباق االستحواذ على باكين مع بدء سريان عرض إيجل 

أبريل املقبل لبيع أسهمهم ألي من    12والصناعات الكيماوية )باكين( حتى  عرض إيجل كيميكالز لالستحواذ على باكين يسري اعتبارا من اليوم: أمام مساهمي شركة البويات  

املصرية، في بيان أمس، أن عرض    إيجل كيميكالز أو األصباغ الوطنية القابضة، اللتين أودعتا عرضين للشراء اإلجباري للشركة املدرجة في البورصة املصرية. ذكرت البورصة

لينتهي في التاريخ  -أبريل  4الذي كان مقررا أن ينتهي في  -أيام، فيما مددت فترة سريان عرض األصباغ الوطنية القابضة  10ميس، وملدة إيجل كيميكالز سيسري اعتبارا من الخ

جريدة املال عن مصادر  قلته  ذاته.انتهت كومباس كابيتال من الفحص النافي للجهالة على باكين، وتستعد حاليا لتقديم عرض شراء إجباري منافس في غضون أيام، وفق ما ن

فة أو سعر السهم. تقدمت  مطلعة لم تسمها. لم تكشف املصادر أي تفاصيل حول العرض املعدل املحتمل تقديمه من قبل كومباس كابيتال، بما في ذلك حجم الحصة املستهد

 جنيها للسهم الواحد.  30ين مقابل % من باك90و 51كومباس في يناير املاض ي بعرض غير ملزم لالستحواذ على حصة أغلبية تتراوح بين 

جنيها للسهم الواحد، بزيادة جنيه واحد عن العرض املنافس املقدم من األصباغ الوطنية    37% على األقل من أسهم باكين مقابل  75العروض: تعرض إيجل كيميكالز شراء  

 املصدر:انتربرايز القابضة األسبوع املاض ي.

التابع لها، والبالغة طاقته اإلنتاجية  تعتزم شركة مطاحن وسط وغرب   مليون    60طن يومًيا، باستثمارات    300الدلتا، تطوير مطحن املحلة 

 جنيه 

دة إنتاجها. وأوضح شكري، أن  في يوليو املقبل. وقال عبدالعزيز شكري، الرئيس التنفيذي للشركة، إن املطحن سيتم إحالله وتجديد املعدات الخاصة به لرفع كفاءتها وجو 

 بلساملصدر:ايكونومي %، مقارنة بنفس الفترة من العام املالي املاض ي.16ماليين جنيه خالل النصف األول من العام املالي الحالي، بنمو  510لشركة حققت مبيعات بقيمة ا

 مليارات جنيه خالل العام الجاري  3صر تعتزم استثمار نمدينة 

التنفيذي والعضو املنتدب لشركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير، إنها تعتزم تغيير اسم الشركة إلى “مدينة مصر”، مع تعديل طفيف  قال املهندس عبد هللا سالم، الرئيس  

 في عالمتها التجارية خالل الفترة املقبلة، لتصبح على شكل املنصة بمدينة نصر، والنصب التذكاري. 

، وتوجيه الجزء األكبر 2023مليارات جنيه في    3و املنتدب لشركة مدينة مصر لإلسكان والتعمير، إنها تعتزم استثمار نحو  قال املهندس عبد هللا سالم، الرئيس التنفيذي والعض 

ت املتخصصة  وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لبوابة حابي، أنها تبحث التعاون مع أكبر املطورين والشركا منها نحو أعمال اإلنشاءات لاللتزام بمواعيد التسليم مع العمالء.

ة.وأكد الرئيس التنفيذي والعضو  في امللكية الجزئية خالل الفترة املقبلة، إال أنه من الصعب الكشف عن أسماء تلك الشركات واملؤسسات حاليا، ولكنها تتضمن مؤسسات دولي

اري، حيث يجري تجميع أكبر قدر ممكن من الوحدات لتضمنيها بعملية املنتدب لشركة مدينة مصر لإلسكان والتعمير أنها تعتزم تنفيذ عملية توريق جديدة خالل العام الج

 املصدر:جريدة حابي  التوريق، متوقعا أن تكون خالل الجزء األخير من العام.
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 2023/ 2024الحكومة تقر موازنة العام املالي 

ير االجتماعية في املوازنة الجديدة: تخطط الحكومة لزيادة اإلنفاق على دعم الغذاء والوقود في العام املالي املقبل بهدف التخفيف من تأثالحكومة ترفع مخصصات الحماية  

%، ودعم 28االجتماعية بنسبة  يا  التضخم املتصاعد على األسر ذات الدخل املنخفض، وفق ما ذكرته وزارة املالية في بيان أمس. سترفع الوزارة مخصصات الدعم واملنح واملزا

، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه  2024/2023% في مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املالي املقبل 24%، ودعم املواد البترولية بنسبة 20السلع التموينية بنسبة 

مليارات جنيه على دعم   108مليار جنيه، بينما سيجري إنفاق    455على برامج الحماية االجتماعية إلى نحو  األسبوعي أمس األربعاء.وفقا لحساباتنا: سيؤدي هذا إلى زيادة اإلنفاق  

مليار جنيه، بما   150مليار جنيه على دعم املواد البترولية.لم يكن هذا مفاجئا: فقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة    35.9السلع التموينية و

 لك زيادة األجور واملعاشات، وذلك بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات الشهر املاض ي. في ذ

 . 2024/2023الحكومة تخفض توقعاتها للنمو في 

. كانت الوزارة قد قلصت األسبوع املاض ي  2023/2024% في العام املالي  4.1قدره  وتستهدف حاليا نموا    -خفضت وزارة املالية توقعاتها للنمو االقتصادي للمرة الثانية هذا الشهر  

% وخفض عجز  2.5%.املستهدفات األخرى ظلت دون تغيير: تتوقع الوزارة تحقيق فائض أولي قدره 5.5%، من توقعاتها السابقة عند 5.0توقعاتها للنمو في العام املالي املقبل إلى 

تريليون جنيه.أما    2.8% إلى  30.5% إلى تريليوني جنيه وارتفاع اإلنفاق بنسبة  31ي تغيير عن األسبوع املاض ي. ويتوقع مشروع املوازنة نمو اإليرادات بنسبة  %، دون أ6.4املوازنة إلى  

%  5إلى نحو    2023/2022ا للنمو االقتصادي في عام  %. خفضت وزارة التخطيط مؤخرا توقعاته5% و4.4فقد ينمو اقتصاد البالد بنسبة تتراوح بين    -بالنسبة للعام املالي الحالي  

%، أي نصف ما  16% التي توقعتها وزارة املالية في مشروع املوازنة. التضخم قد يتباطأ أخيرا: يتوقع مشروع املوازنة أن يصل معدل التضخم إلى نحو  5.5من تقديرات سابقة عند  

% على أساس سنوي في فبراير، مسجال أعلى مستوى له في خمس سنوات، وذلك على خلفية االرتفاعات الكبيرة في 31.9هو عليه حاليا. ارتفع التضخم السنوي في املدن إلى  

التصويت عليها نهائيا والذي يجب  أسعار املواد الغذائية وسط االنخفاض املستمر في قيمة الجنيه.الخطوة التالية: سيجري إرسال املوازنة إلى مجلس النواب ملناقشتها قبل  

 املصدر:انتربرايز جراؤه قبل بداية العام املالي الجديد في األول من يوليو.إ

 صندوق آخر للصكوك قيد التأسيس

املالية   لبنك فيصل اإلسالمي    -تعتزم شركة فيصل لالستثمارات  الحالي، وفق    - مصر  -الذراع االستثمارية  العام  نهاية  إطالق صندوق للصكوك برأسمال مليار جنيه بحلول 

 .املصدر:جريدة املال  تصريحات العضو املنتدب للشركة مصطفى حسن 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 مديرة صندوق النقد تدعو لوضع آليات عاملية أكثر كفاءة ملعالجة الديون 

  اصة تلك املثقلة بالديون.قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس، إن على الدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبيا مساعدة الدول الضعيفة خ

اعدة مهمة بشكل خاص في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العمالت.وقالت جورجيفا في منتدى بوآو اآلسيوي: “إننا أضافت مديرة صندوق النقد أن مثل هذه املس

جاح سيزيل أحد  ين كثيرا.وتابعت: “النبحاجة ماسة إلى آليات عاملية أسرع وأكثر كفاءة لتقديم معالجات للديون لهذه البلدان”، مضيفة أن هذه اآلليات ستفيد املدينين والدائن

وُيعقد منتدى بوآو، الذي ُينظر إليه على أنه النظير اآلسيوي للمنتدى االقتصادي العاملي الذي يعقد سنويا في دافوس بسويسرا،   مصادر الضبابية التي تكتنف الصورة العاملية”.

أن تعمل معا لتنشيط التجارة الدولية بطريقة عادلة لكي يستفيد عدد أكبر من في منتجع جزيرة هاينان بجنوب الصين حتى غد الجمعة.وقالت جورجيفا أيضا إن على الدول  

واطنيها األضعف الذين تضرروا الناس من العوملة، وتنويع سالسل التوريد استنادا للمنطق االقتصادي.وأردفت مديرة صندوق النقد قائلة إن على الحكومات أيضا أن تحمي م

 املصدر:انتربرايزة، في إشارة إلى تأثير جائحة كورونا.كثيرا خالل السنوات الثالث املاضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6صفحة | 

 

 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

 1.6 2.3 5.3 12.2 %0.5- 50.77 حيادي  3,711 51.00 املالية والصناعية املصرية 

 1.6 1.9 5.9 7.8 %4.7 170.64 حيادي  37,353 163.03 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 1.9 3.1 3.9 6.0 %12.3 48.50 شراء 54,475 43.17 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

 4.0 4.1 15.2 12.2 %9.2 10.37 شراء 3,800 9.50 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.8 1.9 14.3 10.5 %20.3 7.05 شراء 1,656 5.86 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 3.0 3.6 14.1 23.9 %15.3- 9.32 شراء 10,355 11.00 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.9 2.7 6.2 84.9 %16.2 8.90 شراء 2,901 7.66 العربية لألسمنت 

 1.5 1.4 28.1 14.1 %19.0 37.82 حيادي  2,383 31.77 مصر بني سويف لالسمنت

 1.0 1.0 15.7 10.4 %5.8 22.36 شراء 1,522 21.14 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 4.8 5.4 %5.2- 33.20 شراء 19,020 35.01 شركة حديد عز

 1.2 1.3 9.2 9.4 %9.5- 12.03 شراء 8,839 13.29 النساجون الشرقيون 

 71 2.28 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.5 5.4 تحت املراجعة 

 352 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 أسم الشركة

   مجانيه ال توجد أسهم  

 الكوبونات 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

   ال توجد كوبونات  

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 عبر تقنيه االتصال و التصويت عن بعد  عاديه  مينا لالستثمار  2023/ 30/03

 بواسطه تقنيات االتصال الحديثه  عاديه  اجريكول بنك كريدي  2023/ 30/03

 بمقر اداره الشركه الكائن في سرابيوم طريق االسماعيليه السويس   عاديه  االسماعيليه العمرانيه   2023/ 30/03

 بواسطه تقنيات االتصال الحديثه  عاديه  ايجيترانس  2023/ 30/03

 مبني فندق هلنان الند مارك مصر للمقاصه سابقا بمقر  عاديه  البنك املصري للصادرات  2023/ 30/03

 بمقر الشركه في طريق االوتوستراد امام عمارات الشرطه  عاديه  مصر انتركوننتال للرخام 2023/ 30/03

 أكتوبر  6بقاعه املؤتمرات بالقريه الذكيه مدينه  عاديه  ريكاب املاليه  2023/ 30/03

 املنصوره  –شارع الجيش  79بالعنوان  غير عاديه  الدوليه لالسمده  2023/ 30/03

 أكتوبر  6بقاعه املؤتمرات بالقريه الذكيه مدينه  عاديه  النعيم القابضه  2023/ 30/03

 بمقر الشركه الرئيس ي الكائن بمدينه برج العرب الجديده غير/عاديه  روبكس العامليه للبالستيك 2023/ 30/03

 ش بيروت مصر الجديده   51بالدور السابع بالعقار  عاديه  للوساطه في االوراق املاليه   E.S.Bأصول  2023/ 30/03

 شارع حسن بدران املنطقه السادسه مدينه نصر  10/2بمقر الشركه  عاديه  عبر املحيطات السياحيه 2023/ 30/03

 جيزه-الدقي- العاليميدان السد -بفرع الشركه االداري  عاديه  ايكمي  2023/ 30/03

 عن طريق وسائل االتصال املسموعه عاديه  بنك التعمير و االسكان  2023/ 30/03

 ش الجيزه 60بمقر فندق بيراميزا القاهره  غير/عاديه  بيراميزا  2023/ 30/03

 عبر تقنيه االتصال و التصويت عن بعد  عاديه  ابن سينا فارما  2023/ 30/03

 طريق وسائل االتصال املسموعه و املرئيهعن  عاديه  عتاقه 2023/ 30/03

 عن طريق وسائل االتصال املسموعه و املرئيه غير/عاديه  العروبه للسمسره 2023/ 30/03

 عن طريق االنعقاد االلكتروني و التصويت عن بعد  عاديه  ليسيكو مصر  2023/ 30/03

 الدقي  -وزاره الزراعه شارع  20بمقر الشركه  عاديه  ثمار لتداول االوراق  2023/ 30/03

 بواسطه االتصال الحديثه من خالل مقر االداره العامه للبنك جاردن سيتي  عاديه  بنك قناه السويس  2023/ 30/03

 بنادي العلميين بالقاهره الكائن بالحي الثامن مدينه نصر  عاديه  م.املتاكامله لالعمال الهندسيه 2023/ 30/03

 الزمالك-أ شارع عزيز أباظه 4الشركه الكائن في بمقر  عاديه  رواد  2023/ 30/03

 ميدان فيني  –ب شارع السد العالي  22بمقر الشركه  عاديه  املصريه العقاريه  2023/ 30/03
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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 49.90 1.84 20.30 4,374,730 217,757,360 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 17.50 6.12 22.29 1,563,390 26,357,130 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 FWRY 5.44 2.64 3.82 11,437,539 61,904,624 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك 

 EFIH 17.60 3.53 7.42- 1,339,667 23,608,786 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.20 0.75 1.47- 116,805 141,013 1.36 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية

 HRHO 16.80 3.58 6.04- 10,826,385 180,484,640 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه

 ABUK 43.17 5.94 11.29 2,532,974 107,791,600 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات

 TMGH 8.67 -0.80 13.21- 1,532,846 13,319,266 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى

 ETEL 24.50 7.41 2.39- 3,716,508 87,724,240 28.99 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت

 SWDY 15.45 3.62 29.29 9,927,356 154,616,816 16.00 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 9.38 7.32 48.42 7,646,065 71,653,624 9.85 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية

 MFPC 163.03 1.94 14.50 120,425 19,538,438 165.25 91.02 2.12% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 44.00 10.00 39.59 1,341,482 59,172,240 47.00 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية

 SKPC 21.50 3.61 63.87 5,146,668 109,064,800 21.70 5.57 1.64% للبتروكيماويات سيدى كرير 

 CIEB 8.47 2.54 0.12 1,232,210 10,412,246 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر

 EFID 14.54 -1.36 6.44 92,912 1,362,653 17.90 6.92 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية

 ESRS 35.01 1.98 50.58 1,265,560 44,850,336 36.29 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 10.71 -0.46 17.62- 142,598 1,541,747 14.55 9.70 1.44% 

 MNHD 3.12 1.63 4.00- 5,966,347 18,567,482 40.30 3.08 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 ADIB 18.67 7.30 3.72 1,745,859 32,311,100 24.00 9.38 1.41% االسالميمصرف ابو ظبي 

 HELI 9.15 4.69 14.95 6,346,502 57,107,712 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 CLHO 4.39 7.07 17.48- 1,224,844 5,309,431 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا 

 JUFO 11.00 5.16 12.36 2,140,651 23,339,060 11.80 5.80 0.92% للصناعات الغذائية جهينة 

 ORAS 96.20 0.44 0.26 33,340 3,207,467 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون 

 PHDC 1.87 0.43 4.85- 13,264,624 24,790,988 2.40 1.07 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 13.29 8.40 27.79 3,710,070 48,896,184 13.90 6.30 0.87% الشرقيون للسجادالنساجون 

 CCAP 1.91 4.71 8.03- 42,642,393 80,643,328 1.94 0.10 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 4.80 2.35 10.45- 8,842,203 42,634,496 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.04 0.99 30.85- 2,722,366 5,550,268 3.17 1.87 0.60% راميدا 

 TALM 3.39 4.31 15.25- 558,698 1,843,556 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة

 ISPH 1.40 0.79 35.19- 1,124,208 1,573,568 2.56 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


