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 10/04/2022، األحد

 ( IFAP)   -  الدولية للمحاصيل الزراعية –سهم األسبوع 
 

 في سطور؟  الدولية للمحاصيل الزراعيةمن هي شركة 

. وهي تعمل في قطاع  1998الدولية للمحاصيل الزراعية هي شركة عامة مدرجة في البورصة املصرية منذ ديسمبر 

األغذية واملشروبات مع التركيز على املنتجات الزراعية. يقع مقر شركة الدولية للمحاصيل الزراعية في املنصورة ،  

 .  1995مصر ، وتم تأسيسها في مايو 

 الشركة  مشروعات

 بمديٌنة    2م    95185.19لمت الشركة مساحة  است
ٌ
املخصصة لها باملرحلة الرابعة باملنطقة الصناعية

 .جمصة وتم إنشاء السور حول مساحة االرض وجاري دراسه املشروعات املستهدفة لالرض

 محطة غربلة جمصة.  

 مصنع املنيا. 

 مصنع تعبئة األسمدة باملنطقة الصناعية بجمصة.  

 الشركة   منتجات

بزراعة    تمتلك الشركة  تقوم  التميٌز  و  الجودة  من  عالى  مستوى  على  تقاوى  غربلة  محطة  الشركة 

للبيٌع  وتجهيٌزها  وغربلتها  مزارعها  وانتاجها ف   
ٌ
املصرية  

ٌ
الزراعية الحبوب  من وحده  املنتقاة  االصناف 

 للسادة املزارعيٌن واملزارع الكبرى وهذه االصناف تتميٌز بالجودة املرتفعة ومطابقة لل
ٌ
مواصفات املصرية

 بمصر وتتميٌز الشركة بإنتاج االتي  
ٌ
 الفدان لسد الفجوة الغذائية

ٌ
دة انتاجية

ٌ
املعتمدة وذلك بهدف ز يا

الذرة بأنواعها   ت     –االرز بأصنافه    –) 
ٌ
البقوليا .    –القمح بأصنافه  كذلك تمتلك   –الفول……الخ(( 

 . الشركة صنف جديٌد خاص بها لتقليٌل فجوة االستيٌراد من
ٌ
 األذرة وسد فجوة األعالف الحيٌوانية

 .الذرة 

 .األرز  

 .القمح 

 القاء الضوء على األداء املالي والتشغيلي

الزراعية كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة     الربع األول من العام   ، خاللالدولية للمحاصيل 

 على أساس سنوي. تحولها إلي الربحية، 2022 املالي الجاري 

 بلغت   
ً
،  2022الربع األول من العام املالي الجاري    مليون جنيه خالل  12.93حققت الشركة أرباحا

 . 2021  خالل الربع األول من العام املالي السابق واملنتهي فيمليون جنيه   5.19بلغت  خسائرمقابل 

إلى    خالل الربع األول من العام    جنيه   مليون   115.14ارتفعت إيرادات الشركة خالل العام املاض ي 

خالل الربع األول من العام املالي السابق  مليار جنيه    88.18، مقابل إيرادات بلغت  2022املالي الجاري  

 . 2021واملنتهي في 

أغذية ومشروبات القطاع / الصناعة 

  بيانات السهم 

 IFAP كود السهم 

 2.65 سعر السهم 

 84.04 عدد االسهم 

 168.072 رأس املال 

 222.70 رأس املال السوقي 

 % 57.06 التداول الحر 

  مؤشرات سعر السوق 

 % 3.99- تغير السعر منذ سنة 

 % 4.33- تغير السعر منذ بداية السنة 

   5.22 أسبوع  52اعلى سعر خالل 

   2.01 أسبوع 52أدني سعر خالل 

  النسب املالية 

 5.17 مضاعف الربحية * 

 0.85 مضاعف القيمة الدفترية *

 % 0.0 العائد على التوزيعات النقدية 

 % 16.4 العائد على حقوق املساهمين*

 0.72 ح. امللكية \القروض 

 0.84 نسبة السيولة السريعة 

 شهر ارباح فعلية  12النسب محسوبة آلخر 

 

 هيكل مساهمي الشركة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 التغير السنوي % 2021-4الربع  2020-4الربع  التغير السنوي % 2021 2020 لبند ا

 %30.6 115.14 88.18 %7.2 542.01 505.52 االيرادات 

 غ.م 11.17 0.65- %1.3- 45.27 45.86 مجمل الربح 

 غ.م  %9.7 %0.7- نقطة مئوية 0.7- %8.4 %9.1 هامش مجمل الربح 

 غ.م 12.93 5.19- %1.7- 24.9 25.4 صافي الربح 

 غ.م  %11.2 %5.9- نقطة مئوية 0.4- %4.6 %5.0 هامش صافي الربح

صالح عبد السالم الجبلي
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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

 % 7.09- ▼ % 2.17- 11,101.94 30أي جي اكس 

 % 12.89- ▼ % 0.64- 1,917.99 70أي جي اكس 

 % 10.03- ▼ % 0.20- 2,928.80 100أي جي اكس 

 % 5.39 ▼ % 1.76- 4,292.59 مؤشر تميز 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 13,314.00 0.44% السعودية 

 DFMGI 3,542.00 0.75% دبي
 

 

 

 

 

 ADI 10,089.00 0.93% ابوظبي 
 

 MARKET-IXP 8,261.01 0.09% الكويت 
 

 BSEX 2,120.87 0.07% البحرين
 

 GENERAL 14,089.00 1.54% قطر
 

 MASI 12,946.00 0.16% املغرب 
 

 TUN20 7,149.00 -0.01% تونس 
 

 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 34,721.12 0.4% أمريكا 
 

 S&P 500 4,488.28 -0.3% أمريكا 
 

 

 NASDAQ 13,711.00 -1.3% أمريكا 
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,669.56 1.6% لندن 
 

 
 

 

 DAX 14,283.67 1.5% أمانيا 
 

 Nikkei 225 26,985.80 0.4% اليابان 
 

 %0.8 1,947.07 سعر األوقية  الذهب )دوالر( 
 

 %1.8 102.40 البرميل  خام برنت )دوالر( 
 

 

  مقابل الجنيه المصريأسعار العمالت  
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.055 18.388 18.288 دوالر أمريكى 

 
 0.363- 20.035 19.920 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.089- 24.042 23.899 جنيه إسترلينى 
 

 

  
 

 0.083- 19.706 19.591 فرنك سويسرى 
 

 0.213- 14.849 14.765 ين يابانى  100
 

 0.016 4.903 4.876 ريال سعودى 
 

 0.010 60.383 59.974 دينار كويتى 
 

 0.015 5.007 4.978 درهم اماراتى 
 

 0.003 2.892 2.873 اليوان الصينى 
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36.6%33.4%29.8%27.5%26.1%

353,6935,674,31427,113,3163,041,311414,025

الشمس لإلسكان ابن سينا فارما القلعة لإلستثمارات مصر الجديدة اميرالد 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 التغير اليومي% قيمة املؤشر  اسم القطاع 
  قيمة تداول القطاع

 )جنيه( 

 213,254,567 0.24- 992.1 البنوك 

 138,043,534 1.43- 1,015.5 خدمات مالية 

 130,207,770 3.30- 847.4 موارد أساسية 

اتصاالت وتكنولوجيا 
 واعالم

1,470.4 -2.77 86,929,112 

وبات وتبغ   82,655,898 0.99- 607.8 أغذية و مشر

 

 2022 ابريل  05لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة  اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه( 

 0.94 250000 شراء مجموعة مرتبطة  العربية للصناعات الهندسية 

 0.714 144000 شراء مجلس اإلدارة   جدوي للتنمية الصناعية 

 0.088 374681 بيع مجموعة مرتبطة مارديف  

 1.62 150000 شراء مجلس اإلدارة  بالم هيلز  

 0.158 1370575 شراء مجلس اإلدارة  النعيم القابضة 

 4.21 1000 شراء مجلس اإلدارة  س ي أي كابيتال 

 22.00 5000 شراء مجلس اإلدارة  بيراميزا  

 9.05 3110 شراء مساهم رئيس ي  مستشفي النزهة  

 5.00 244850 شراء مساهم رئيس ي  مستشفي كليوباترا 

 5.44 326027 بيع  إدارة الشركة   فوري 

 1.90 69000 بيع  مجموعة مرتبطة  اميرالد 

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  9.97   1.59  املؤشر 

  7.23   30.99  مطاحن مصر الوسطي 

  4.80   3.93  كيما

  4.68   566.50  العز الدخيلة للصلب 

  4.37   10.50  ايجيفرت 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -10.27   93.75  موبكو

 -9.41   0.34  املشروعات الصناعية والهندسية

 -9.36   5.23  مدينة االنتاج االعالمى 

 -9.03   21.06  فوديكو 

 -7.95   14.82  التعمير واالستشارات الهندسية 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  45.15   230,530,720  البنك التجاري الدولي 

  19.00   69,482,328  هيرمس 

  24.41   66,151,848  ابوقير لالسمدة 

  5.06   54,613,148  فوري 

  6.49   45,527,760  عبور الند للصناعات الغذائية 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  1.41   27,113,316  القلعة 

  0.34   24,194,707  املشروعات الصناعية والهندسية

  0.22   22,714,830  لالستثمار القابضة اوراسكوم 

  0.18   21,684,292  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.26   11,229,385  ليفت سالب مصر 
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 أخبارالشركات املقيدة

اقع  2021املصرية لالتصاالت تقرر توزيع أرباح للمساهمين عن عام   جنيه للسهم   1بو

، والتي تمت بها املوافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين  31/03/2022(، عن انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  ETELأعلنت شركة املصرية لالتصاالت )

في سياق أخر، أعلنت الشركة عن نتائج صرية.جنيه للسهم، حسبما ذكرت الشركة في بيانها للبورصة امل  1مليار جنيه بواقع    1.707، وذلك بإجمالي مبلغ  2021عن عام  

مليار جنيه مقابل صافي ربح مجمع   8.417، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 31/12/2021الى  01/01/2021أعمالها املجمعة وغير املجمعة عن الفترة من 

 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.  4.850بلغ 

 مارات بقيمة مليار جنيه خالل السنوات الثالث املقبلةإيديتا تخطط لضخ استث

وقال املهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة إيديتا، إن الشركة   تخطط شركة إيديتا للصناعات الغذائية لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خالل السنوات الثالث املقبلة.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس   غيلية، وتوفير املزيد من فرص العمل. تستهدف من االستثمارات الجديدة التوسع في عملياتها التش

صر،  مصانع للشركة في م  5واحد من    E07وقال املهندس هاني برزي، إن  أكتوبر.  6التابع لشركة “إيديتا” للصناعات الغذائية باملنطقة االستثمارية في مدينة    E07الوزراء، مصنع  

ألف،   1.5ألف متر مربع، بإجمالي عدد وظائف    32.5ألف متر مربع، بمساحة إنشائية    50وأوضح برزي أن املصنع مقام على مساحة    إلى جانب مصنع آخر في اململكة املغربية.

إلى أن الطاقة اإلنتاجية املجمعة ملصانع الشركة تبلغ وأشار    خط إنتاج تشكيلة واسعة من املنتجات.  32خطوط إنتاج من إجمالي    10وهو يضم حالًيا صالتي إنتاج تضم  

وأكد برزي أهمية دعم الصناعة املحلية وتحفيز الصادرات بما يسهم في تعزيز مكانة االقتصاد املصري وتحقيق التنمية  آالف موظف.  7طن سنوًيا، من خالل أكثر من    181.535

في سوق األغذية الخفيفة املصرية، تنوعت ما بين الكرواسون والكيك    2021مليار عبوة خالل عام    2.9كة باعت حوالي  ونوه البيان بأن الشر املستدامة على املدى الطويل.

ط وشمال  دولة في أنحاء الشرق األوس  17ووفق البيان، فإن إيديتا تصدر منتجاتها إلى مليار جنيه. 5.2والوفير واملقرمشات والبسكويت والحلويات، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 

 ة حابي  در:جريداملص% من إجمالي اإليرادات خالل العام.5.9، بما يمثل 2021ماليين جنيه خالل عام  310إفريقيا. وبلغ إجمالي حجم الصادرات 

 أيه دي كيو قد تستحوذ على حصة "االستثمار القومي" في أبو قير لألسمدة

% في شركة أبو قير لألسمدة، 21.5تية )صندوق أبو ظبي السيادي( في طريقها لالستحواذ على كامل حصة بنك االستثمار القومي البالغة  شركة إيه دي كيو القابضة اإلمارا

ك االستثمار لم يؤكد إليه في بنضمن استثماراتها البالغة ملياري دوالر في مصر، حسبما أفادت مصادر لبلومبرج الشرق دون أن تكشف عن قيمة الصفقة. املصدر الذي تحدثنا  

أي دي كيو تبحث أيضا شراء حصص في أربع شركات  الصفقة أو ينفها، لكنه أشار إلى وجود مفاوضات بين الشركة اإلماراتية واللجنة العليا إلدارة برنامج الطروحات الحكومية

% من البنك التجاري الدولي وحصة غير 18طلع الشركة لالستحواذ على حصة قدرها  أخرى مدرجة بالبورصة املصرية كجزء من استثماراتها، وفق ما ذكرته تقرير سابقا. وتت

نتوقع مزيدا من التفاصيل قريبا: أكد  معلنة من فوري، باإلضافة إلى أسهم من شركتي موبكو واإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وحصص أخرى في شركات غير مدرجة.

ان األسبوع املاض ي أن تفاصيل استثمارات الصندوق اإلماراتي ستعلن "في غضون أيام". الشركات املستهدفة تعمل في قطاعات البنية رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليم 

صرية"، حسبما قال هاني  الصفقة تمثل "استعادة للثقة في البورصة امل التحتية والتعليم والرعاية الصحية والشمول املالي، بحسب ما قال سليمان ملوقع زاوية األسبوع املاض ي.

مليون سهم من   42.4قد باع    -املساهم الرئيس ي في أبو قير لألسمدة    -خلفية: كان بنك االستثمار القومي  توفيق الرئيس السابق للجمعية املصرية لالستثمار املباشر للشرق.

% في  21اض ي. تمتلك الصناديق املشتركة واملستثمرون األفراد اآلن ما مجموعه نحو  % أواخر العام امل21.5% إلى  24.9حصته في الشركة، والتي انخفضت في أعقاب ذلك من  

 املصدر:انتربرايز الشركة، فيما تسيطر الشركات اململوكة للدولة على النسبة املتبقية.
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 ليار دوالر في مارس م 37احتياطي النقد األجنبي ينخفض إلى 

لعاملي، حسبما قال البنك املركزي  تراجع احتياطي النقد األجنبي الشهر املاض ي للمرة األولى منذ انتشار الجائحة، وسط تداعيات الحرب الروسية األوكرانية على االقتصاد ا

ماذا حدث؟ قال البنك مليار دوالر في نهاية فبراير.  41مليار دوالر في نهاية مارس، من نحو    37.1املصري في بيان له )بي دي إف( األسبوع املاض ي. وبلغ احتياطي النقد األجنبي نحو  

بـ "عمليات البيع املكثفة في األسواق املركزي في البيان إنه "حشد احتياطيات العمالت األجنبية الزائدة لتهدئة األسواق خالل فترات الضغط االستثنائي"، مشيرا إلى ما وصفه  

غطية تخارج استثمارات  ة". وأضاف البنك أنه "قام خالل شهر مارس باستخدام جزء من احتياطي النقد األجنبي لتغطية احتياجات السوق املصري من النقد األجنبي وتالناشئ

لكن البنك املركزي يتوقع  يونية الخارجية للدولة".األجانب واملحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، باإلضافة إلى سداد االلتزامات الدولية الخاصة باملد

الدولية لكفاية االحتياط الواردات السلعية متخطيا بذلك املؤشرات  يزال االحتياطي قادرا على تغطية أكثر من خمسة أشهر من  في الهدوء: "ال  قاله املركزي  يات"، وفق ما 

دول الخليج، إذ أعلنت دولة اإلمارات في وقت سابق أنها تعتزم ضخ استثمارات بملياري دوالر في مصر، كما تعهدت   سيحصل البنك املركزي أيضا على مزيد من الدعم منبيانه.

استثمار   مليارات دوالر، كما أعلنت الرياض عزمها  5مليارات دوالر في البالد، والتي تلقت بعد ذلك بأيام وديعة سعودية بقيمة    5قطر نهاية مارس املاض ي بضخ استثمارات بقيمة  

 املصدر:انتربرايز التمويل.مليارات دوالر أخرى بمصر. وتجري الحكومة مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج دعم جديد يمكن أن يتضمن املزيد من    10

 االخبار العاملية والعربية 

ائد السندات بفعل تشديد السياسة النقدية  الذهب ينخفض وسط ارتفاع الدوالر وعو

 مع ارتفاع ال
ً
دوالر وعوائد السندات بعد أن أكد البنك املركزي األمريكي، على التزامه بتشديد السياسة النقدية انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، تزامنا

  1920.82% إلى  0.2وهبط سعر الذهب في املعامالت الفورية بنسبة  ملواجهة التضخم، بينما حدت الضبابية املتعلقة بالصراع في أوكرانيا من خسائر السبائك.

ويحوم الدوالر بالقرب من أعلى مستوى له في عامين  دوالر لألوقية.   1924.20% إلى  0.1في حين ارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب  .دوالر لألوقية )األونصة(

للتحرك بقوة لكبح التضخم. أنه يستعد  العمالت بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس االحتياطي  أقل وبشكل عام، يجعل الدوالر القوي الذهب  مقابل سلة 

ونتيجة لذلك، قال العديد من مسؤولي مجلس االحتياطي إنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية  جاذبية لحائزي العمالت األخرى.

شف عنها النقاب أمس األربعاء.
ُ
واقترب عائد سندات الخزانة األمريكية  في اجتماعات السياسة النقدية املقبلة لكبح التضخم، وفقا لتفاصيل االجتماع التي ك

“تصاعد ر فائدة. ألجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في سنوات خالل الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة املعدن النفيس الذي ال يد

 ملحلل السلع األولية في شركة السمسرة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وانتظار الناس فرض الدول الغربية عقوبات جديدة على ر 
ً
وسيا كل ذلك يدعم )الذهب(”، وفقا

وترغب أوكرانيا في فرض عقوبات مدمرة اقتصاديا على روسيا بما يكفي إلنهاء حربها بعدما اتهمت بعض الدول بأنها ما زالت أناند راثي شيرز ، جيجار تريفيدي .

للمال على معاقبة جرائم قتل بأنها جرائم حرب.  تعطي األولوية  التي يصفها الغرب  في املعامالت املدنيين  النفيسة األخرى، انخفض سعر الفضة  وبين املعادن 

 دوالر. 2238.56% إلى 1.9دوالر، وارتفع البالديوم  948.34% إلى 0.5دوالر لألوقية، وتراجع البالتين  24.27% إلى 0.7الفورية 
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 شركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس املال  

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

احتمال 

 لهبوط االصعود/
 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه  جنيه 

  قطاع الكيماويات 

 0.8 0.9 5.5 9.3 % 22.1 19.91 شراء 1,186.10 16.30 املالية والصناعية املصرية 

 0.8 1.1 3.5 4.5 % 48.9 139.56 شراء 21,479.74 93.75 لصناعة األسمدة "موبكو" مصر 

 2.6 3.7 5.7 8.8 % 31.2 32.03 شراء 30,802.39 24.41 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.0 1.3 6.1 غ.م.  % 40.9 5.54 شراء 4,663.26 3.93 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية 

 2.8 2.8 10.4 8.4 % 68.6 10.94 شراء 2,596.00 6.49 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.4 1.4 11.0 8.1 % 71.4 7.73 شراء 1,274.57 4.51 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.0 2.3 9.2 15.7 % 31.3 9.45 شراء 6,778.12 7.20 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 0.7 0.7 8.0 27.8 % 20.3 15.73 شراء 941.76 13.08 لالسمنت قنا مصر 

 1.3 1.3 16.9 29.0 % 14.1 33.65 شراء 2,212.50 29.50 مصر بني سويف لالسمنت

 1.5 1.5 116.7 غ.م.  % 1.4 4.26 احتفاظ  1,590.71 4.20 العربية لألسمنت 

  قطاعات متنوعة

 غ.م.  غ.م.  3.4 غ.م.  % 62.2 23.63 شراء 7,915.37 14.57 شركة حديد عز

 0.8 0.8 6.1 6.3 % 35.9 12.03 شراء 5,886.20 8.85 النساجون الشرقيون 

 1.0 1.0 12.6 19.8 % 37.2 11.34 احتفاظ  258.13 8.27 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 

 1.1 1.7 3.5 4.8 % 252.1 2.55 شراء 803.02 0.72 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

   ال يوجد توزيعات لهذا الشهر  

 
 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  1.500 السعودية املصرية لإلستثمار والتمويل  

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  2.500 بنك التعمير واإلسكان  

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  0.750 بنك قطر الوطني  

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1.500 يوتيوبيا لإلستثمار السياحي 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1 النساجون الشرقيون 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  0.050 امللتقي العربي لإلستثمار 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1.500 غاز مصر  

 2022/ 21/04 2021/ 11/10 القسط الثاني لكبار املساهمين  الشمس لإلسكان والتعمير 

 
 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 العاشر من رمضان   –بمقر مصانع الشركة  غير عادية  مينا فارما    2022/ 10/04

 عن طريق تقنية اإلتصال والتصويت اإلليكتروني  عادية /غيرعادية  مدينة نصر لإلسكان والتعمير     2022/ 11/04

 بورسعيد  –بمقر الشركة في املنطقة الصناعية  عادية  ابن سينا فارما    2022/ 11/04

 عن طريق تقنية اإلتصال عادية /غيرعادية  ايديتا للصناعات الغذائية    2022/ 13/04
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 (EGX 30 index) 30الشركات املكونة ملؤشر إي جي إكس 

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر 

نسبة التغير  

 اليومي %

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول 

أعلى سعر  

 اسبوع  52

أقل سعر 

 أسبوع  52

الوزن في 

 املؤشر 

 COMI 45.15 -2.48 14.80- 5,084,646 230,530,720 54.15 36.52 36.78% البنك التجاري الدولي

 FWRY 5.06 -5.95 60.50- 10,629,687 54,613,148 13.42 4.37 5.93% فوري

 ABUK 24.41 -2.05 13.53 2,707,057 66,151,848 27.50 17.90 4.73% ابوقير لالسمدة 

 EAST 11.81 -1.42 10.17 1,214,070 14,330,936 12.77 10.26 4.73% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 HRHO 19.00 -3.50 28.29 3,620,923 69,482,328 20.00 10.63 4.22% هيرميس

 TMGH 8.80 0.00 2.98- 290,835 2,542,679 9.99 5.41 4.00% طلعت مصطفى

 EKHO 1.28 -0.85 2.65- 287,783 370,775 1.98 1.11 3.91% القابضة املصرية الكويتية

 EFIH 17.69 0.06 12.81- 247,085 4,372,214 25.20 16.25 3.48% فاينانس إي 

 SWDY 8.25 -0.48 16.07- 495,005 4,078,877 10.03 7.40 3.03% السويدى اليكتريك 

 ETEL 16.90 -1.29 0.78 1,125,179 18,953,774 19.75 10.70 2.74% املصرية لالتصاالت

 EKHOA 21.06 0.29 7.18 633,974 13,347,488 24.15 17.25 2.58% بالجنيه  -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 5.08 1.60 3.67 859,412 4,297,479 5.25 3.70 2.31% مستشفي كليوباترا

 MFPC 93.75 -10.27 3.84- 194,165 18,335,676 110.00 64.80 2.18% موبكو

 CIEB 7.49 0.94 11.05- 104,151 774,061 9.00 5.24 1.88% كريدي اجريكول مصر 

 CIRA 10.50 1.16 22.85- 550,839 5,730,326 14.85 9.51 1.76% القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 HDBK 41.50 0.78 5.79- 21,522 885,266 47.97 27.51 1.70% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 3.79 -0.52 3.55 5,337,162 20,123,376 4.48 2.40 1.32% االسكندرية للزيوت املعدنية

 ISPH 2.76 -3.83 31.17- 3,041,311 8,465,944 4.40 2.75 1.27% ابن سينا فارما

 ESRS 14.57 -1.82 2.80- 326,654 4,762,670 17.24 8.80 1.22% حديد عز 

 MNHD 2.25 -5.06 22.95- 8,225,284 18,773,252 32.40 2.24 1.16% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 5.97 -1.81 11.03- 5,674,314 34,126,468 7.40 3.97 1.11% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 8.30 -2.92 6.41 1,647,284 13,638,706 10.92 6.33 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 AUTO 4.11 -3.29 19.41- 579,841 2,396,187 6.06 3.14 1.01% جى بى اوتو 

 PHDC 1.60 -1.96 19.87- 840,223 1,344,370 2.12 1.43 1.00% بالم هيلز للتعمير 

 ORAS 76.56 0.37 0.74 110,803 8,423,758 90.00 64.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 8.85 -0.56 1.84 414,135 3,679,753 9.42 5.78 0.94% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 4.00 -5.44 41.86- 5,902,699 24,226,750 8.30 3.96 0.71% ام.ام جروب 

 CCAP 1.41 -2.09 16.50 27,113,316 38,470,980 1.58 1.09 0.70% القلعة لالستشارات املاليه 

 ORHD 4.35 0.00 27.50- 732,304 3,188,230 6.22 3.71 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 2.17 3.09 9.58- 10,314,111 22,113,464 2.93 1.62 0.62% راميدا 

 ADIB 13.90 -0.14 11.86- 52,019 722,293 19.00 10.00 0.32% مصر -مصرف ابوظبي اإلسالمي 

  * 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 

 m.magdy@premiere-securities.com محلل استثماري أول  محمد مجدي رمضان 

 g.abuhashima@premiere-securities.com محلل استثماري  جهاد أبو هشيمة 

 ahmed.elalfy@premiere-securities.com محلل استثماري  أحمد االلفي 

 قسم التحليل الفني

 marwa.abuelnasr@premiere-securities.com محلل فني أول  مروة محمد
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 اخالء املسؤولية

 

اق املالية  يستند هذا التقرير إلى املعلومات املتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع، كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األور 

املعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها  املذكورة فيه. لقد تم إعداد  

في وقت نشرها. ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن استخدام هذا املنشور أو  

 تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق. محتوياته. يحق لـشركة بريميير 

يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع املالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى املستقبلين املقصودين، إذا لم  

ويجب مسح هذا التقرير  يكن القارئ أو املتلقي لهذا التقرير البحثي هو املتلقي املقصود، يرجى إخطار بريميير على الفور،  

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.

املذكورة في هذا التقرير أن    يؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة )أو الشركات(

 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

 


