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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري 

 من أول السنة  ∆ اليومي  ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %7.03 ▲ %2.44 15,625.08 30أي جي اكس 
  

 %1.30- ▲ %1.15 2,765.44 70أي جي اكس 

 %0.95- ▲ %1.63 4,106.21 100أي جي اكس 

 %5.67- ▼ %0.08- 3,365.08 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة  املؤشر العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,446.00 0.93% السعودية 

 DFMGI 3,349.00 -0.43% دبي
 

 

  ADI 9,503.00 -0.50% ابوظبي 
-MARKET الكويت 

IXP 
7,050.87 -0.15%  

  BSEX 1,898.51 -0.18% البحرين 
  GENERAL 10,006.00 0.26% 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 27,385.25 -0.1% اليابان
 

 %0.8- 1,978.57 األوقية الذهب )دوالر( 
 

 %1.2- 74.99 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

 
 االسهم تغيرات 

 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 

  12.77   128.00  العامة للصوامع والتخزين 

  -القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنيه 

 40.01   9.98  

  9.25   15.95  ايديتا

  9.16   4.29  للدواجن القاهرة 

  7.38   2.91  إعمار مصر 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

 -9.12   26.62  العامة الستصالح األراض ي 

 -8.07   1.71  الزيوت املستخلصة 

 -3.92   33.06  ممفيس لالدوية 

 -3.46   12.00  راكتا

 -2.85   13.30  تكس جولدن 

 أسهم من حيث قيمة التداول  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  16.50   315,484,480  هيرمس 

  50.99   150,095,552  البنك التجاري الدولي 

  -القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنيه 

 81,918,864   40.01  

  17.28   62,893,436  للبتروكيماوياتسيدى كرير 

  39.94   50,830,584  ابوقير لالسمدة 

 ة التداول يمك أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  (سهم) كمية التداول  السهم 

  0.19   29,872,647  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  16.50   19,053,667  هيرمس 

  1.78   14,539,095  القلعة

الخير للتنمية واألستثمار نهر 

 الزراعى والخدمات البيئية

 11,967,175   0.30  

  0.23   11,864,472  املصريين لالسكان 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي   خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه(

 293,578,552.1 1.5 1156.4 خدمات مالية 

 190,583,014.3 2.5 1434.7 أساسية  موارد

 138,078,656.9 0.7 1420.6 البنوك

 127,518,050.9 2.0 913.1 العقارات 

 55,803,597.0 2.3 1608.4 وتكنولوجيا واعالم اتصاالت

 2023  مارس 22 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية 

 الكمية  الصفقة الوظيفة اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 0.567 2000000 شراء  مجلس االداره  العربيه لالداره و االصول 

 9 10149 شراء  مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه الدولي 

 15.76 29582 شراء  مساهم رئيس ي  رواد

 4.62 114975 شراء  مجلس إداره  س ي أي كابيتال

 0.945 500000 شراء  م.مرتبطه  القاهره لالسكان 

 15.04 2335 شراء  مجلس إداره  املهندس للتأمين 

 0.09 1487559 بيع م.مرتبطه  ماريديف 

 0.79 100000 شراء  مجلس االداره  جدوي 

 0.79 55000 شراء  م.مرتبطه  جدوي 

 2.073 164506 بيع م.مرتبطه  راميدا 

 2.073 122666 بيع مجلس إداره  راميدا 

 3.03 248621 شراء  مجلس إداره  العربيه لحليج االقطان 

 2.25 639613 شراء  مجلس االداره  سبينالكس

 1.954 100000 شراء  مجلس إداره  بايونيرز

 1.954 50000 شراء  م.مرتبطه  بايونيرز

 5.68 2750000 بيع مجلس إداره  زهراء املعادي 

39.8%38.5%36.9%36.2%35.8%

1,108,6197,1991,818,9717,511,1511,838,468

-ة الصناعات الكيماوية املصري

كيما

بلتون املالية القابضةعميرزهراء املعادي لالستثمار والتميرمصر الجديدة لالسكان والتعادراتالبنك املصري لتنمية الص

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 موانئ أبو ظبي تريد حصة في "بورسعيد" و"دمياط" لتداول الحاويات

ا لتداول  في شركتي بورسعيد  اإلماراتية بعرض أولي لالستحواذ على حصة مؤثرة  أبو ظبي  والبضائع،  ؟ تقدمت مجموعة موانئ  الحاويات  لتداول  والبضائع ودمياط  لحاويات 

املجموعة  مة العرض املقدم.اململوكتين للدولة، وفق ما نقلته جريدة املال عن مصادر مطلعة لم تسمها. ولم تكشف املصادر أي تفاصيل حول حجم الحصة املستهدفة أو قي

قد قدمت عرضا لالستحواذ على حصص في مشغلي محطات   -الذراع االستثمارية لجهاز قطر لالستثمار  -كابيتال اإلماراتية تتنافس مع جهاز قطر لالستثمار: كانت شركة مها 

ذ عليها، مع امتناع وزارة النقل  الحاويات في يناير. وأفادت تقارير أن املفاوضات مع الجانب القطري توقفت بسبب خالف على حجم الحصة التي تستهدف مها كابيتال االستحوا

يات باملوانئ املصرية، املوافقة على استحواذ جهاز قطر لالستثمار على حصة أغلبية في الشركات. وقعت قطر مذكرة تفاهم الستكشاف فرص االستثمار في محطات الحاو عن 

 املصدر:انتربرايز مليارات دوالر في مصر لدعم اقتصاد البالد في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا. 5بينما تعهدت أيضا باستثمار 

 استحواذ سوديك على أوراسكوم العقارية تصل إلى طريق مسدود   صفقة

للتنمية واالستثمار )سوديك( وقف مفاوض أكتوبر  والسادس من  للتنمية مصر  العقارية: قررت شركتا أوراسكوم  تتخلى عن صفقة أوراسكوم  اتهما بشأن استحواذ  سوديك 

رد علنته أوراسكوم للتنمية في بيان لها يوم الخميس. ولم يحو البيان أي تفاصيل حول أسباب تعثر املفاوضات.سوديك على شركة أوراسكوم العقارية التابعة لألولى، وفق ما أ

  13.19% ليغلق عند 6.6جنيه، في حين قفز سهم سوديك بنسبة  7.99% بنهاية تعامالت يوم الخميس ليغلق عند 1.5فعل السوق: ارتفع سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 

التي  -مليار جنيه في أكتوبر املاض ي. وشركة أوراسكوم العقارية  2.5% من أوراسكوم العقارية مقابل نحو 100انت سوديك قد تقدمت بعرض غير ملزم لالستحواذ على ك جنيه.

وع أو ويست يمثل أولوية ألوراسكوم للتنمية:  مشر % لشركة أوراسكوم للتنمية مصر.70مملوكة بنسبة    -مليون متر مربع    4.2تمتلك مشروع أو ويست الذي يمتد على مساحة 

ن ألف وحدة سكنية في املشروع،  "تواصل شركة أوراسكوم للتنمية مصر التزامها الكامل بتطوير مشروع أو ويست"، وفقا ملا قالته الشركة، وأضافت أنها تخطط لتسليم أكثر م 

لعام الحالي، وفقا للبيان. ومثل مشروع أو ويست ما يزيد عن نصف إجمالي املبيعات الجديدة للشركة في  إلى جانب إطالق املرحلة األولى من نادي أو ويست الرياض ي خالل ا

قدم من سوديك، تعد هذه ثاني محاولة استحواذ فاشلة للمالكين الجدد لشركة سوديك: رفضت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير العام املاض ي عرض استحواذ م.2022

القابضة أيه  يم الشركة بأقل من قيمتها الفعلية. واستحوذ تحالف إماراتي مكون من عمالق القطاع العقاري الدار العقارية، وصندوق أبو ظبي السيادي "وقالت إن العرض يق

 املصدر:انتربرايز  .2021دي كيو" على سوديك في عام  

 مليون جنيه هذا العام  170شركة صينية تستثمر ملياري دوالر في مشروع للحديد والصلب بـ "اقتصادية قناة السويس" + دانون مصر تستثمر 

اعة الصلب ومواسير الزهر استثمار ملياري دوالر إلنشاء  مليارا دوالر استثمارات صينية في "اقتصادية قناة السويس": تعتزم شركة شين شينج الصينية املتخصصة في صن

ي املنطقة الصناعية الصينية "تيدا  مصنعين للحديد والصلب في املنطقة االقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان مجلس الوزراء. ومن املقرر أن تنتج املصانع، املزمع إقامتها ف

 لب لالستخدام املحلي والتصدير. مصر" بالعين السخنة، مواسير الزهر ومنتجات الص –

فرصة عمل. وستشهد املرحلة األولى إقامة الشركة الصينية مصنع    2100مليار دوالر ويوفر أكثر من    2.6تفاصيل املشروع: من املتوقع أن يدر املشروع عائدات سنوية قدرها  

ألف طن من املواسير سنويا. وفي املرحلة الثانية، ستنش ئ الشركة مصنعا للصلب    250ج نحو  فرصة عمل وينت  616مليون دوالر، والذي سيوفر    150إلنتاج مواسير الزهر بقيمة  

يعد هذا ثالث استثمار ضخم تشارك فيه  فرصة عمل. 1500مليار دوالر، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو مليوني طن من منتجات الصلب للتصدير سنويا، والذي سيوفر  1.8بقيمة 

نت شركة هاتشيسون بورتس الصينية املشغلة للموانئ وشركة الشحن الصينية كوسكو شيبينج بورتس من بين الشركات التي وقعت في وقت سابق الشركات الصينية مؤخرا: كا

أنها ستبدأ العمل في    مليار دوالر لتطوير محطات حاويات جديدة في مينائي العين السخنة والدخيلة. وأعلنت شركة تشاينا إنرجي مؤخرا  1.6من هذا الشهر اتفاقيات بقيمة  

 املصدر:انتربرايز  مليار دوالر خالل مايو املقبل. 5.1إنشاء مصنع إلنتاج الهيدروجين األخضر باستثمارات 

 "األصباغ الوطنية" ترفع عرض استحواذها على باكين + سيدبك تنتهي من الفحص النافي للجهالة لـ إيثيدكو

صفقة باكين: رفعت شركة األصباغ الوطنية القابضة اإلماراتية عرضها لشراء شركة البويات والصناعات   املنافسة تحتدم بين "األصباغ الوطنية" وإيجل كيميكالز القتناص

نافسة على الصفقة، وفقا لإلفصاح الكيماوية )باكين( املدرجة في البورصة املصرية بعد أن رفعت شركة إيجل كيميكالز العرض املقدم منها األسبوع املاض ي مع اشتداد حدة امل

جنيها للسهم الواحد، بزيادة قدرها   36% من شركة الدهانات مقابل  100- 75للبورصة املصرية )بي دي إف( الخميس املاض ي. تعرض الشركة اإلماراتية حاليا شراء ما بين    املرسل

مليون    864صباغ الوطنية" الجديد قيمة باكين عند  جنيها للسهم والذي تقدمت به الشركة الثالثاء املاض ي. ويقدر عرض "األ   35جنيه واحد عن عرض إيجل كيميكالز البالغ 

رد  أبريل للرد على عرض "األصباغ الوطنية" الذي حصل على موافقة هيئة الرقابة املالية يوم الخميس. 4سيكون أمام مساهمي باكين حتى يوم الثالثاء  جنيه، وفقا لحساباتنا.

 املصدر:انتربرايز  جنيه بنهاية تعامالت الخميس. 36.6% ليغلق عند 4.8فعل السوق: ارتفع سهم باكين بنسبة 



 

   4صفحة |  

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 2023أمام الدوالر في النصف األول من   33فيتش سوليوشنز تتوقع انخفاض الجنيه إلى 

ارجي من صندوق النقد الدولي  نظرا للنقص املستمر في العملة األجنبية، وفقا لتقرير املخاطر الصادر عن الشركة والخاص بمصر. في حين أن الدولة قد حصلت على تمويل خ

مليار دوالر من االستثمارات التي تعهدت بها دول اإلمارات والسعودية وقطر إلى برنامج   20ا، فإن عملية الفحص املتزايدة ستمنع وصول الـ  ودول الخليج لتغطية احتياجاته

، بدعم من  2023بنهاية  أمام الدوالر    30: تتوقع فيتش أن يشهد سعر صرف الجنيه تحسنا إلى مستوى    الطروحات في مصر على املدى القصير، وفق ما قالته شركة األبحاث. 

ولم يشهد سعر صرف الجنيه أمام  الزيادة في تدفقات العملة األجنبية مع تحقيق تقدم في برنامج الطروحات الحكومية، باإلضافة إلى العودة التدريجية ملستثمري املحافظ.

 املصدر:انتربرايز.30.96مارس، ليظل عند مستوى  12الدوالر تغيرا منذ 

 البنك املركزي يستأنف التشديد النقدي الخميس املقبل

نقطة أساس على األقل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، بينما    200من املرجح أن يرفع البنك املركزي املصري أسعار الفائدة بمقدار    –إنتربرايز    استطالع

يعتقد س األسبوع املاض ي.  أجرته إنتربرايز  الجنيه، بحسب استطالع  التضخم املتصاعد وسط ضغوط مستمرة على  تة من سبعة محللين وخبراء اقتصاديين يحاول تحجيم 

نقطة    300نقطة أساس بينما يرجح اثنان آخرين اتجاه املركزي لزيادة أكبر بمقدار    200شاركوا في االستطالع زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل البنك املركزي بمقدار  

%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر االئتمان والخصم والعملية الرئيسية 17.25% و16.25لة واحدة حاليا  املعدالت الحالية: يبلغ سعر الفائدة على اإليداع واإلقراض لليأساس.

نقطة أساس في اجتماع ديسمبر املاض ي. ولكن   300نقطة أساس على مدار العام املاض ي، بما في ذلك  800%. كان املركزي قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 16.75للبنك املركزي 

 املصدر:انتربرايز  مفاجئة فضل املركزي اإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه األخير في فبراير.في خطوة 

 مليارات دوالر لدعم القطاع الخاص وأهداف املناخ  7مصر البنك الدولي يقرض 

مليارات دوالر على مدار الخمسة أعوام املقبلة لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، والخدمات الصحية والتعليمية، وجهود مكافحة آثار    7يعتزم البنك الدولي إقراض مصر  

مجلس املديرين التنفيذيين للبنك يوم الثالثاء، ستتلقى مصر مليار  تغير املناخ، وفق ما قاله البنك في بيان له يوم األربعاء. وبموجب إطار الشراكة القطرية الجديد، الذي أقره

 املصدر:انتربرايز  ، إلى جانب ملياري دوالر من مؤسسة التمويل الدولية خالل الفترة ذاتها.2027دوالر سنويا من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير حتى عام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   5صفحة |  

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 ةخبار العامليال نظرة على ا

 مديرة صندوق النقد تؤكد زيادة املخاطر على االستقرار املالي وتدعو لتوخي الحذر 

قد تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر  قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في كلمة ألقتها في بكين اليوم األحد، إن املخاطر التي تحدق باالستقرار املالي 

يكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العاملي إلى أقل س 2023وأكدت غورغيفا على وجهة نظرها بأن عام  رغم تحركات االقتصادات املتقدمة لتهدئة ضغوط السوق. 

سيظل    2024وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام  % بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.3من  

 املصدر:رويترز %، وستظل التوقعات ضعيفة إجماال.3.8البالغ  النمو العاملي أقل بكثير من متوسطه التاريخي 

 وزيرة املالية السويسرية: االستحواذ السريع على كريدي سويس كان ضروريا 

املحلية، يوم ال نويه تسورتشر تسايتونج  البالد، في مقابلة مع صحيفة  بنكين في  السريع ألكبر  الدمج  السويسرية عن  املالية  “استخدام قانون  سبت، قدافعت وزيرة  ائلة إن 

الوضع”. اإلثنين” -وذكرت كارين كيلر  الطوارئ كان ضروريا الستقرار  “ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم  البنك  إيجاد حل سريع ملشاكل  في توضيحها، لضرورة  سوتر، 

علن يوم األحد  ت ستنهار، وما كان من املمكن دفع الرواتب والفواتير”.وأضافت “دون حل، كانت معامالت الدفع مع كريدي سويس بسويسرا ستتعطل بشكل كبير، وربما كان.
ُ
وأ

مليار دوالر( واتفقا على تحمل خسائر تصل إلى خمسة    3.23املاض ي أن بنك )يو.بي.إس( وافق على شراء منافسه كريدي سويس مقابل أسهم بثالثة مليارات فرنك سويسري )

واستخدمت السلطات    ية دمج نظمتها السلطات السويسرية ملنع أي اضطرابات أخرى في السوق فيما يتعلق بالخدمات املصرفية العاملية.مليار دوالر( في عمل  5.4مليارات فرنك )

ن االستحواذ، إلى حد  ذه العمليات مقانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل املثال املساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل ه

وأضافت سوتر إن املجلس االتحادي التنفيذي للحكومة السويسرية “فعل ما هو ضروري للغاية لتحقيق هدف االستقرار”.-وقالت كيلركبير، األمر الذي أثار غضب بعضهم.

 املصدر:رويترز  “لو لم نفعل شيئا، ألصبحت أسهم كريدي سويس بال قيمة يوم االثنين ولعاد املساهمون إلى منازلهم خاليين الوفاض”.
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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 51.16 والصناعية املصريةاملالية 

 1.4 1.7 5.2 6.9 %17.7 170.64 حيادي 33,222 145.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 

 1.8 2.8 3.6 5.6 %21.4 48.50 شراء  50,399 39.94 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.2 1.4 6.3 10.8 %4.8 6.23 حيادي 7,060 5.95 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 10.4 %20.5 7.05 شراء  1,653 5.85 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.6 3.0 12.0 20.4 %0.6- 9.32 شراء  8,830 9.38 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت 

 1.8 2.6 5.9 80.9 %21.9 8.90 شراء  2,765 7.30 العربية لألسمنت 

 1.4 1.4 27.0 13.5 %23.9 37.82 حيادي 2,290 30.53 مصر بني سويف لالسمنت

 1.0 1.1 15.9 10.6 %4.0 22.36 شراء  1,548 21.50 مصر لالسمنت قنا 

  متنوعةقطاعات 

 .غ.م .غ.م 4.5 5.0 %2.2 33.20 شراء  17,651 32.49 شركة حديد عز 

 1.0 1.1 7.7 7.9 %8.4 12.03 شراء  7,383 11.10 النساجون الشرقيون 

 69 2.22 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.4 5.3 تحت املراجعة 

 346 0.31 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 

   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

 أبو رواش   - أكاديميبقاعة االجتماعات الرئيسيه بمبني جي بي  غير/عاديه جي بي اوتو   2023/ 03/ 26

 تصال الحديثة من خالل وسائل اال غير/عاديه مصر بني سويف لالسمنت  2023/ 03/ 26

 القاهرة -مصر الجديدة  –شارع احمد الدرديري  3بمقر الشركة  غير/عاديه األلومنيوم العربية  2023/ 03/ 26

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

 نايل سيتي بمقر الشركه في ميني  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 )%( 

 التداول قيمة  كمية التداول 
أعلى سعر  

  52خالل 
 اسوع 

أقل سعر  
  52خالل 
 أسبوع 

الوزن في  
 المؤشر 

 COMI 50.99 2.29 22.93 2,992,447 150,095,552 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 14.40 3.82 0.63 779,092 10,992,813 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني -الشرقية 

 FWRY 5.03 2.03 4.01- 2,957,342 14,746,572 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك  

 EFIH 16.77 3.58 11.78- 268,075 4,457,954 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.20 0.00 1.80- 79,383 95,282 1.36 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية 

 HRHO 16.50 -2.42 7.72- 19,053,667 315,484,480 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه 

 ABUK 39.94 0.71 2.96 1,272,311 50,830,584 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات 

 TMGH 8.70 4.07 12.91- 1,120,497 9,567,404 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى 

 ETEL 22.40 1.68 10.76- 1,389,976 31,103,658 28.99 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت 

 SWDY 13.10 2.26 9.62 1,330,444 17,275,246 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 7.38 2.07 16.77 777,092 5,717,724 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية 

 MFPC 145.00 4.85 1.83 95,425 13,439,042 165.25 91.02 2.12% موبكو  - إلنتاج األسمدة مصر 

 EKHOA 40.01 9.98 26.94 2,081,553 81,918,864 40.50 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية 

 SKPC 17.28 6.93 31.71 3,757,076 62,893,436 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 8.96 5.41 5.91 557,139 4,907,532 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر 

 EFID 15.95 9.25 16.76 38,777 577,973 17.90 6.70 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية 

 ESRS 32.49 7.23 39.74 1,071,675 33,910,276 32.55 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية  

 العقاريه 
CIRA 11.20 -0.88 13.85- 537,793 6,025,023 14.55 9.65 1.44% 

 MNHD 3.01 2.73 7.38- 4,074,435 12,148,757 40.30 2.90 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ADIB 17.50 -1.30 2.78- 607,020 10,628,348 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي 

 HELI 7.90 2.46 0.75- 1,818,971 14,221,278 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 CLHO 4.12 -0.24 22.56- 1,749,278 7,209,633 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا

 JUFO 9.38 2.63 4.19- 106,601 992,263 11.80 5.80 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 92.04 5.25 4.08- 321,479 29,145,226 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون  

 PHDC 1.76 4.39 10.20- 10,871,489 18,582,512 2.40 1.07 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 11.10 2.40 6.73 639,726 7,003,520 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد 

 CCAP 1.78 2.36 14.66- 14,539,095 25,519,146 1.79 0.10 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 4.79 1.91 10.63- 5,010,775 23,436,600 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.09 0.97 29.15- 975,510 2,049,486 3.17 1.87 0.60% راميدا

 TALM 3.37 2.12 15.75- 83,290 277,502 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة 

 ISPH 1.34 1.21 37.92- 971,854 1,291,157 2.71 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


