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 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 17/04/2022، األحد

 ( ENGC)  -  ايكون   -الصناعات الهندسية املعمارية لالنشاء والتعمير  -   سهم األسبوع 
 

 في سطور؟ الصناعات الهندسيةمن هي شركة 

، وهي شركة رائدة في إنشاء املباني الجاهزة من خالل أنواع مختلفة مثل 1977شركة مساهمة تأسست في عام  

الجاهزة( والتي يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات مثل   LGSمباني    –الوحدات الجاهزة    –)الكرفانات  

ألف متر مربع في وادي حوف،    220لي مساحة  أماكن اإلقامة في املواقع واملباني السكنية وغير السكنية، وتقع ع

 حلوان بشكل استراتيجي. 

 الشركات التابعة 

 %.99.94أكرو دامليني اللوجيستية بنسبة   

 %. 99.92دامليني ايجيبت للحلول اللوجيستية بنسبة  

 %. 78.77اكرو مصر للشدات والسقاالت املعدنية بنسبة  

 %. 74.99صن إنفينت بنبان للطاقة املتجددة بنسبة  

 القاء الضوء على األداء املالي والتشغيلي

كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة الصناعات الهندسية، قفزة بإجمالي إيرادات الشركة بنسبة  

مليار جنيه خالل التسعة أشهر األولي من   1.57% علي أساس سنوي، لتسجل إيرادات بقيمة   54.7

مليار جنيه خالاللتسعة أشهر األولي من العام   1.01مقابل  ،  2021العام املالي السابق واملنتهي في  

 . 2020املالي السابق عليه واملنتهي في 

مليون جنيه خالل التسعة أشهر األولي من العام املالي   443% ليسجل  60.7ارتفع مجمل الربح بنسبة   

عام املالي السابق  مليون جنيه خالل التسعة أشهر األولي من ال   276، مقابل  2021السابق واملنتهي في  

 . 2020عليه واملنتهي في 

% خالل التسعة أشهر األولي من 28.3ية، ليسجل  ئو نقطة م   1.1ارتفع هامش مجمل الربح بواقع    

% خالل التسعة أشهر األولي من العام املالي السابق  27.2، مقابل  2021العام املالي السابق واملنتهي في  

 . 2020عليه واملنتهي في 

مليون جنيه خالل التسعة أشهر    146% لتسجل ارباح بقيمة  114.1ح الشركة بنسبة  ارتفعت اربا 

مليون جنيه خالل التسعة أشهر األولي من   68، مقابل  2021األولي من العام املالي السابق واملنتهي في  

 .2020العام املالي السابق عليه واملنتهي في 

% خالل التسعة أشهر األولي من العام  9.3جل  نقطة مئوية ليس  2.6ارتفع هامش صافي الربح بواقع   

% خالل التسعة أشهر األولي من العام املالي السابق عليه 6.7، مقابل 2021املالي السابق واملنتهي في 

 . 2020واملنتهي في 

مقاوالت و إنشاءات هندسية القطاع / الصناعة 

  بيانات السهم 

 ENGC كود السهم 

 5.89 سعر السهم 

 121.25 عدد االسهم 

 485.000 رأس املال 

 714.16 رأس املال السوقي 

 % 38.97 التداول الحر 

  مؤشرات سعر السوق 

 % 3.92- تغير السعر منذ سنة 

 % 17.51- تغير السعر منذ بداية السنة 

   10.09 أسبوع  52اعلى سعر خالل 

   4.84 أسبوع 52أدني سعر خالل 

  النسب املالية 

 3.28 مضاعف الربحية * 

 0.54 مضاعف القيمة الدفترية *

 % 4.2 العائد على التوزيعات النقدية 

 % 16.4 العائد على حقوق املساهمين*

 0.65 ح. امللكية \القروض 

 1.06 نسبة السيولة السريعة 

 شهر ارباح فعلية  12النسب محسوبة آلخر 

 

 هيكل مساهمي الشركة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 التغير السنوي % 9M 2020 9M 2021 التغير السنوي % 2020 2019 لبند ا

 %54.7 1,565.29 1,012.04 %10.3- 1,447.80 1,613.92 االيرادات 

 %60.7 443.05 275.77 %8.0- 413.40 449.39 مجمل الربح 

 نقطة مئوية 1.1 %28.3 %27.2 نقطة مئوية 0.7 %28.6 %27.8 هامش مجمل الربح 

 % 114.1 145.68 68.05 %6.5- 140.4 150.0 صافي الربح 

 نقطة مئوية 2.6 %9.3 %6.7 نقطة مئوية 0.4 %9.7 %9.3 هامش صافي الربح

(1)مجموعة مرتبطة 

44%

(2)مجموعة مرتبطة 

15%

(3)مجموعة مرتبطة 

6%

أخرون 

35%
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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   السوق المصريمؤشرات 

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

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

 % 20.82- ▼ % 2.09- 1776.2 70أي جي اكس 

 % 17.79- ▼ % 2.31- 2703.16 100أي جي اكس 

 % 2.19- ▼ % 0.25- 4,023.87 مؤشر تميز 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   % TASI 13,621.00 0.60 السعودية 

 % DFMGI 3,602.00 0.47 دبي
 

 

 

 

 

 % ADI 9,945.00 -0.21 ابوظبي 
 

 % MARKET-IXP 8,312.59 0.50 الكويت 
 

 % BSEX 2,100.67 -0.10 البحرين
 

 % GENERAL 14,125.00 -0.47 قطر
 

 % MASI 12,999.00 0.21 املغرب 
 

 % TUN20 7,251.00 -0.18 تونس 
 

 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 % Dow Jones 34,451.23 -0.3 أمريكا 
 

 % S&P 500 4,392.59 -1.2 أمريكا 
 

 

 % NASDAQ 13,351.08 -2.1 أمريكا 
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 % FTSE 100 7,616.38 0.5 لندن 
 

 
 

 

 % DAX 14,163.85 0.6 أمانيا 
 

 % Nikkei 225 27,093.19 -0.3 اليابان 
 

 % 0.0 1,973.12 سعر األوقية  الذهب )دوالر( 
 

 % 0.1- 111.60 البرميل  خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.024- 18.437 18.340 دوالر أمريكى 

 
 0.116 20.107 19.995 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.210 24.218 24.085 جنيه إسترلينى 
 

 

  
 

 0.046- 19.727 19.615 فرنك سويسرى 
 

 0.074 14.720 14.639 ين يابانى  100
 

 0.006- 4.916 4.891 ريال سعودى 
 

 0.036- 60.518 60.118 دينار كويتى 
 

 0.006- 5.020 4.993 درهم اماراتى 
 

 0.006- 2.894 2.878 اليوان الصينى 
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17.7%20.1%13.2%14.5%
29.2%

14,671,7137,438,67611,271,5139,651,8434,511,570

ميرمصر الجديدة لالسكان والتعليفت سالب مصر ةاالسكندرية للزيوت املعدنيالقلعة لالستشارات املاليهاوراسكوم املالية القابضة

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 اليومي%التغير  قيمة املؤشر  اسم القطاع 
  قيمة تداول القطاع

 )جنيه( 

 250,448,760 7.65- 944.6 خدمات مالية 

 203,275,602 0.51- 955.9 البنوك 

 96,356,250 2.88- 724.0 العقارات 

 68,419,751 2.23- 833.0 موارد أساسية 

 58,990,168 0.69- 1,416.9 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم

 

 2022 ابريل  13لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة  اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه( 

 3.95 288813 شراء إدارة الشركة  حق اكتتاب فوري 

 3.88 189240 شراء مجموعة مرتبطة ام.ام جروب 

 4.75 283000 بيع إدراة الشركة  فوري لتكنولوجيا البنوك

 17.59 250050 بيع مجموعة مرتبطة لالستثمارات اي فاينانس 

 7.23 152500 شراء مجلس اإلدارة  شارم دريمز لالستثمار 

 0.357 826962 شراء مجلس اإلدارة  املطورون العرب القابضة 

 3.95 888000 شراء مجلس اإلدارة  س ي أي كابيتال القابضة 

 0.575 150000 بيع مجموعة مرتبطة برايم القابضة لالستثمار 

 0.157 1199425 شراء مجلس اإلدارة  النعيم القابضة لالستثمارات 

 1.32 250000 شراء مجلس اإلدارة  القابضة املصرية الكويتية 

 1.32 20000 شراء إدراة الشركة  القابضة املصرية الكويتية 

 12.18 1400 شراء إدارة البنك بنك فيصل اإلسالمي 

 0.371 6858 شراء نظام االثابة  الخليجي البنك املصري 

 1.402 82418 شراء مجلس اإلدارة  جدوي للتنمية الصناعية 

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

القاهرة لإلستثمار والتنمية 

 العقارية 

 12.00   10.29  

  4.15   7.53  دريمزشارم 

  3.30   23.79  جالكسو سميثكالين

  2.74   4.88  فوري 

  2.39   5.14  مستشفي كليوباترا 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -19.98   15.46  هيرمس 

 -13.90   0.76  شركة أودن لالستثمارات املالية 

 -12.21   0.37  جولدن كوست 

 -11.26   1.26  القاهرة لالسكان 

 -9.14   3.28  أموك 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  هيرمس 

143,840,32
0  

 15.46  

  البنك التجاري الدولي 

125,823,60
0  

 43.80  

  -القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنيه

 78,379,656   21.50  

  7.10   76,019,256  كريدي أجريكول 

  8.70   46,998,364  طلعت مصطفى 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.17   14,671,713  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.20   12,066,910  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  3.28   11,271,513  أموك 

  7.10   10,696,351  كريدي أجريكول 

  0.23   9,651,843  ليفت سالب مصر 
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 أخبارالشركات املقيدة

 أبو ظبي األول يسحب عرضه لالستحواذ على هيرميس 

أغلبية في املجموعة املالية هيرميس، مشيرا إلى "حالة عدم اليقين املستمرة في األسواق واالقتصادات  سحب بنك أبو ظبي األول اإلماراتي عرضه غير امللزم لالستحواذ على حصة  

جنيها للسهم في   19ل  تحرك بنك أبو ظبي األول لشراء املجموعة املالية هيرميس في فبراير، عندما عرض شراء حصة حاكمة في شركة الخدمات املالية الرائدة مقاب  العاملية".

مليار دوالر(. وقال البنك حينها إن الصفقة توفر "فرصة لتوسعة نطاق األعمال وتخصصها وزيادة اإليرادات بما يعزز    1.2مليار جنيه )  18.5قدر قيمة هيرميس عند  صفقة ت 

لكن، ما  البنوك األجنبية في مصر من حيث األصول. مكانة البنك وحضوره إقليميا". وكان البنك اإلماراتي قد استحوذ العام املاض ي على بنك عودة مصر، مما يجعله أحد أكبر 

أن أبو ظبي األول لن    كمااإلماراتي.    أسباب قرار البنك؟ تأخيرات تنظيمية في مصر، والتي أشارت إلى تأخيرات ومطالب جديدة فرضتها الهيئة العامة للرقابة املالية على البنك

 املصدر: انتربرايز.  .يتمكن من إتمام الصفقة في اإلطار الزمني املخطط له

 فيليب موريس تتفق مع إيسترن كومباني لتصنيع السجائر محليا 

يب موريس، في طريقها لتصنيع  إيسترن كومباني توافق على السماح لفيليب موريس بتصنيع السجائر في مصر: شركة املتحدة للتبغ، الذراع املصرية لعمالق صناعة التبغ فيل

لى رخصة  التوصل التفاق مع الشركة الشرقية إيسترن كومباني )الشرقية للدخان(. وكانت املتحدة للتبغ الشركة الوحيدة التي تقدمت رسميا للحصول عالسجائر في مصر بعد  

% 24ذ إيسترن كومباني على ستستحو  تأسيس مصنع سجائر ثان في املزايدة التي طرحت العام املاض ي، مما مهد الطريق أمامها للحصول على ترخيص ودخول السوق املصرية.

 املصدر: انتربرايز.  اك زيادة في رأس املال.من أسهم املتحدة للتبغ بموجب شروط املزايدة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت شركة املتحدة للتبغ ستبيع األسهم الحالية أو ما إذا كانت هن

   2022% الربع األول من 48أرباح "التجاري الدولي" تنمو 

% على أساس سنوي خالل الربع األول  48ارتفاع صافي أرباحه بنسبة    –  EGX30صاحب الوزن النسبي األكبر في املؤشر الرئيس ي للبورصة املصرية    – التجاري الدولي  أعلن البنك  

% على أساس سنوي  22ر املجمعة للبنك بنسبة  مليار جنيه، على الرغم من األوضاع الصعبة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا. وارتفعت اإليرادات غي  4.2ليسجل    2022من  

 % في صافي دخل الفوائد.16مليار جنيه على خلفية الزيادة بنسبة  7.6لتصل إلى 

 الرسوم والعموالت. % في القروض بالعملة املحلية، مما أدى إلى زيادة دخل 33ما الذي يقود النمو؟ جاء األداء القوي للبنك مدعوما بالنمو القوي في الودائع، والنمو بنسبة 

% من 11ي تلك املخصصات رصد البنك مخصصات بقيمة مليار جنيه لخسائر االئتمان استجابة لتدهور األوضاع االقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية األوكرانية. وتغط

 %. 31كما بلغت نسبة كفاية رأس املال إجمالي محفظة القروض لدى البنك. وظل سجل القروض لدى البنك بعيدا عن التأثيرات السلبية لألزمة، 

لية، مدعوما بهيكل ميزانيته العمومية الخطط املستقبلية: "تظل اإلدارة واثقة من قدرة البنك على الحفاظ على أدائه الرائد في السوق، من ناحية كل من الربحية واملالءة املا

 املصدر: انتربرايز. نك ضد أي ديناميكيات غير متوقعة في السوق"، حسبما ذكرت اإلدارة في بيان األرباح.املرنة وإدارة املخاطر الحكيمة، والتي من شأنها تعزيز موقف الب

، بارتفاع  مليون جنيه خالل النصف األول من عامها املالي   943.9أعلنت شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية )سيرا( تحقيق إيرادات بقيمة  

مليون جنيه،  298.8% على أساس سنوي ليصل إلى 20ويمتد العام املالي للشركة من سبتمبر إلى أغسطس. وارتفع صافي الربح املعدل للشركة بنسبة . % على أساس سنوي 24

 يه خالل فترة الستة أشهر. مليون جن  534.2% على أساس سنوي لتصل إلى  28كما ارتفعت األرباح املعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واستهالك الدين بنسبة  

، بما في ذلك ارتفاع األجور وتكاليف الصيانة "وغيرها من النفقات املتعلقة باملدارس  2022/2021واجهت سيرا ارتفاعا في تكاليف التشغيل املباشرة خالل النصف األول من  

جنب مع العمل في فرع الجامعة بأسيوط والذي لم يفتح أبوابه بعد للطالب، وإنشاء ثالث    أن إطالق املجموعة لثالث كليات جديدة بجامعة بدر، جنبا إلى   كمااملطورة حديثا".  

محمد القال إن سيرا "كانت  مدارس جديدة ملرحلة التعليم األساس ي والثانوي، سجلت "نفقات بدء تشغيل مماثلة" ضمن تكاليف التشغيل املباشرة. وقال الرئيس التنفيذي  

والتأكد ل للتحكم في التكلفة في جميع وحدات أعمالنا، من أجل التخفيف من تأثير الظروف االقتصادية العاملية واملحلية الحالية على عملياتنا،  حريصة على تنفيذ نموذج فعا

جامعة بدر بأسيوط في العام الدراس ي   وحول خططها املستقبلية، تتوقع سيرا بدء عملية قبول الطالب في  من أن نموذجنا جاهز الستيعاب املزيد من الرياح املعاكسة املحتملة".

األخرى قبل    . وقال القال إن الشركة حصلت على تراخيص الثنتين من الكليات الثماني التي أنشأتها، وتتوقع الحصول على التراخيص الخاصة بالست كليات2023/2022املقبل  

ها الجديدة في السويس بحلول مايو، كما تخطط لتوسيع تواجدها بكافة املحافظات من خالل  . وأشار أيضا إلى أن سيرا تقترب من إطالق حضانت 2023/2022العام الدراس ي  

 املصدر: انتربرايز.  كافة منصاتها.
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 الحكومة ترفع أسعار البنزين للمرة الخامسة على التوالي 

% خالل عطلة نهاية األسبوع وسط ارتفاع أسعار النفط العاملية على خلفية الحرب الروسية األوكرانية. وقررت  3التوالي بنحو  رفعت الحكومة أسعار البنزين للمرة الخامسة على  

من صباح الجمعة    اعتبارا.  في اجتماعها ربع السنوي األخير   80و  92و   95قرشا للتر الواحد لبنزين    25لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بمقدار  

 املاض ي، أصبحت األسعار كالتالي:

 جنيه. 9.50%، من 2.6جنيه للتر الواحد، بزيادة  9.75ارتفع إلى  95بنزين 

 جنيه.  8.50%، من 2.94جنيه للتر، بزيادة  8.75ارتفع إلى  92بنزين 

 جنيه.  7.25%، من 3.45جنيه للتر، بزيادة  7.5ارتفع إلى  80بنزين 

جنيه    4600% للطن إلى  9.5جنيه للتر، وكذلك سعر طن املازوت املورد للصناعات الغذائية والكهرباء، فيما رفعته بنسبة    6.75ى سعر السوالر دون تغيير عند  وأبقت اللجنة عل

ام املاض ي، عندما رفعت الحكومة األسعار ألول مرة % منذ أبريل من الع20-15هذه الزيادة الخامسة على التوالي في األسعار: ارتفعت أسعار الوقود اآلن بنسبة  .  لباقي الصناعات

 قرشا في يوليو وأكتوبر وفبراير.  25استجابة الرتفاع أسعار النفط العاملية. وأقرت اللجنة زيادات إضافية قدرها 

 املصدر:انتربرايز  الثالث من العام.، عندما تجتمع اللجنة مجددا لتحديد أسعار الربع 2022وسيعمل باألسعار الجديدة حتى نهاية الربع الثاني من عام 

 2021/ 2022% في الربع الثاني من 20.8عجز الحساب الجاري ينكمش بنسبة 

مليار    4.8، مقارنة مع 2022/2021مليار دوالر في الربع الثاني من العام املالي الحالي   3.8% على أساس سنوي ليصل إلى  20.8سجل عجز الحساب الجاري ملصر انكماشا بنسبة  

 املصدر:انتربرايز. مليارات دوالر في الربع األول من العام املالي الحالي. 4% على أساس ربع سنوي من 5والر في الفترة ذاتها من العام املالي املاض ي. وتقلص العجز أيضا بنسبة د

 االخبار العاملية والعربية 

 واشنطناجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تنطلق غدا في 

توقع أن يهيمن عليها التداعيات  تستقبل واشنطن غدا وزراء املالية من جميع أنحاء العالم لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي من امل

ع املديرة القطرية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، لبحث  االقتصادية للصراع في أوكرانيا على االقتصاد العاملي. والتقت وزيرة التعاون الدولي رانيا املشاط م

 . املصدر:انتربرايز. االستعدادات التي تسبق مشاركة املشاط في اجتماعات الربيع
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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 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 

 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 مصر لالسمنت قنا 

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

 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  الحقتاريخ نهاية  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  التداول كمية 

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% إي فاينانس 

 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% التعمير واإلسكانبنك 

 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% للبتروكيماويات سيدى كرير 

 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 



 

  9صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 ملحق االفصاحات 

 تعريف التوصيات

املسؤولين عن تقييم الشركة محل الدراسة، وتقوم بناًء على مقارنة السعر املستهدف الذي تم  تخضع عملية التوصيات لرأي املحلل/املحللين املالين  

  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  

 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

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

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 اآلراء املحددة الواردة في هذا التقرير البحثي. ويشير امل
ً
حلل /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 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

 

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

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

 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  

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

البحثي دون االحتفاظ بأي جزء بأي شكل من األشكال. إن االستخدام غير املصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه 

 د محظور تماًما.أو إعادة إنتاجه من قبل أي شخص بخالف املتلقي املقصو 

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

 


