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 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 26/04/2022، الثالثاء

 ( RAYA)  - راية القابضة لالستثمارات -   سهم األسبوع 
 

 في سطور؟  رايةمن هي شركة 

راية القابضة هي مجموعة استثمارية تدير محفظة استثمارات متنوعة. متخذة من مدينة القاهرة مقًرا  

انتشاًرا واسع النطاق لتوفر تغطية شاملة لعملياتها في جميع قارات العالم. تزاول لها، وال تزال تحقق  

 في مجاالت تكنولوجيا املعلومات وتعهيد مراكز البيانات ومراكز االتصاالت واملباني  
ً

راية القابضة أعماال

ا  الدفع  ووسائل  البري  والنقل  واملشروبات  واألغذية  االستهالكية  واإللكترونيات  إللكتروني  الذكية 

ا. 
ً
باعتبارها الشركة األم ألحدى عشر شركة تزاول أنواًعا مختلفة من األنشطة وتحقق نجاًحا ملحوظ

درجت أسهم راية القابضة في البورصة املصرية منذ عام 
ُ
 2005هذا وقد أ

 النشاطات التي تعمل بها الشركات 

 أمان للخدمات املالية ونشاط الدفع االلكتروني 

 التجارة والتجزئة نشاط  

 نشاط االنشاءات الذكية  

 املطاعم والصناعات االغذية  

 نشاط التكنولوجيا واملعلومات وخدمات مراكز االتصاالت.  

 القاء الضوء على األداء املالي والتشغيلي

قفزة عن  ،  2021راية القابضة للالستثمارات للعام املالي  كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة   

مليار  16.85% علي أساس سنوي، لتسجل إيرادات قيمة 56.7بإجمالي إيرادات الشركة بنسبة 

 . 2020 ديسمبر  لعام املالي السابق عليه واملنتهي فيا مليار جنيه خالل  10.76جنيه مقابل 

  1.98مقابل    2021  جنيه خالل العام املالي  ارملي  2.93% ليسجل  48ارتفع مجمل الربح بنسبة   

 . 2020لعام املالي السابق عليه واملنتهي في له جني ارملي

مقابل مليون جنيه   541بلغت   اارباح لتسجلتحولت راية من الخسائر الى االرباح خالل العام  

 .2020العام املالي السابق عليه واملنتهي في  في مليون جنيه 45.7خسارة بلغت 

مليون   8مليون جنيه مقابل    59.5تسجل  مرة ل  6.5وعن الربع الرابع ارتفعت ارباح الشركة بواقع   

 2020جنيه خالل الربع املقارن من عام 

جاءت اعمال الشركة مدعومة بشكل كبير بايرادات القطاع املالي غير املصرفي والذي ارتفعت  

 مليون جنيه.  632% سنويا خالل العام )ما يمثل حوالي 83ايراداته بنسبة 

القطاع / الصناعة 

  بيانات السهم 

 RAYA كود السهم 

 2.20 سعر السهم 

 2,144.00 عدد االسهم 

 1,072.00 رأس املال 

 4,716.79 رأس املال السوقي 

 % 17.56 التداول الحر 

  مؤشرات سعر السوق 

 % 13.39- تغير السعر منذ سنة 

 % 7.56- تغير السعر منذ بداية السنة 

 3.59 أسبوع  52اعلى سعر خالل 

 1.90 أسبوع 52أدني سعر خالل 

  النسب املالية 

 9.68 مضاعف الربحية * 

 3.63 مضاعف القيمة الدفترية *

 % 2.7 العائد على التوزيعات النقدية 

 % 37.5 العائد على حقوق املساهمين*

 5.13 ح. امللكية \القروض 

 0.83 نسبة السيولة السريعة 

 شهر ارباح فعلية  12النسب محسوبة آلخر 

 

 هيكل مساهمي الشركة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 % 39.0 4,447.45 3,198.63 % 56.7 16,851.48 10,756.18 االيرادات 

 % 37.9 797.9 578.5 % 47.9 2,932.69 1,982.78 مجمل الربح 

 نقطة مئوية 0.1- %17.9 %18.1 نقطة مئوية 1.0- %17.4 %18.4 هامش مجمل الربح 

 % 642.6 59.53 8.02 -- 541.4 45.7- صافي الربح 

 نقطة مئوية 1.1 %1.3 %0.3 -- %3.2 %0.4- هامش صافي الربح

الفرعونية لالستثمار 

%27، العقاري 

مدحت محمد ابراهيم 

 Financil Holding%18، خليل

International, 

اشرف محمود عبده 12%

%11، خيرالدين

Triangle Energy 

International, 9%

%6، منى محمود عبده خير الدين
%17، أخرون 
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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   المصريمؤشرات السوق 

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

 % 11.72- ▲ % 0.99 10,548.14 30أي جي اكس 

 % 20.46- ▲ % 0.15 1,751.38 70أي جي اكس 

 % 14.97- ▲ % 3.78 2,767.75 100أي جي اكس 

 % 6.75- ▬ % 0.00 3,798.17 مؤشر تميز 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   % TASI 13,543.00 0.60 السعودية 

 % DFMGI 3,661.00 0.21 دبي
 

 

 

 

 

 % ADI 10,138.00 0.95 ابوظبي 
 

 % MARKET-IXP 8,329.78 1.13 الكويت 
 

 % BSEX 2,067.98 -0.57 البحرين
 

 % GENERAL 13,866.00 0.74 قطر
 

 % MASI 13,167.00 -0.02 املغرب 
 

 % TUN20 7,229.00 0.06 تونس 
 

 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 % Dow Jones 34,049.46 0.7 أمريكا 
 

 % S&P 500 4,296.12 0.6 أمريكا 
 

 

 % NASDAQ 13,004.85 1.3 أمريكا 
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 % FTSE 100 7,380.54 -1.9 لندن 
 

 
 

 

 % DAX 13,924.17 -1.5 أمانيا 
 

 % Nikkei 225 26,700.11 0.4 اليابان 
 

 % 0.2 1,902.31 سعر األوقية  الذهب )دوالر( 
 

 % 0.6 102.97 البرميل  خام برنت )دوالر( 
 

 

  العمالت مقابل الجنيه المصريأسعار  
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.081 18.598 18.513 دوالر أمريكى 

 
 0.160 20.267 20.166 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.102 24.282 24.168 جنيه إسترلينى 
 

 

  
 

 0.075 19.621 19.520 فرنك سويسرى 
 

 0.029 14.520 14.448 ين يابانى  100
 

 0.022 4.959 4.936 ريال سعودى 
 

 0.293 60.968 60.604 دينار كويتى 
 

 0.022 5.064 5.040 درهم اماراتى 
 

 0.005- 2.884 2.870 اليوان الصينى 
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43.3%40.3%39.9%38.4%34.8%

4,411,4236,381,8684,402,5793,193,12524,357,660

هاوراسكوم لالستثمار القابضاالسماعيلية مصر للدواجناليةاصول للوساطة في االوراق املالجيزة العامة للمقاوالتةعتاق-مصر الوطنية للصلب 

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( 

 173,046,385 0.76 650.1 رعاية صحية وأدوية 

 158,346,638 3.13 753.5 العقارات 

 150,876,334 1.92 1,417.1 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم

 133,461,264 1.69 951.5 خدمات مالية 

 88,029,126 0.44 923.5 البنوك 

 

 2022 ابريل  20لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة  اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه( 

 3.4 1413633 شراء مجموعة مرتبطة ام.ام جروب 

 17.24 349000 شراء مجموعة مرتبطة اي فاينانس لالستثمارات 

 17.24 73 بيع إدارة الشركة  اي فاينانس لالستثمارات 

 0.31 50000 بيع مجلس اإلدارة  الشركة العربية إلدارة األصول 

 0.31 50000 شراء مجلس اإلدارة  الشركة العربية إلدارة األصول 

 0.31 50000 شراء مجلس اإلدارة  الشركة العربية إلدارة األصول 

 0.31 50000 شراء مجموعة مرتبطة الشركة العربية إلدارة األصول 

 9.43 500 بيع مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه الدولي 

 0.493 370000 شراء مجلس اإلدارة  العاملية لالستثمار الوادي 

 7.15 28435 شراء مجلس اإلدارة  شارم دريمز لالستثمار 

 0.344 538997 شراء مجلس اإلدارة  املطورون العرب القابضة 

 0.216 410000 شراء مجموعة مرتبطة اسباير القابضة لالستثمارات 

 0.519 400000 شراء مرتبطةمجموعة  برايم القابضة لالستثمارت 

 0.177 500000 شراء مجموعة مرتبطة النعيم القابضة لالستثمارات 

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  19.98   0.99  العربية للصناعات الهندسية 

  19.95   0.93  املالية شركة أودن لالستثمارات  

  17.62   1.89  اودن لالستثمار والتنمية 

  17.59   0.25  أطلس 

  16.67   31.35  وادي كوم إمبو 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

كفر الزيات للمبيدات  

 والكيماويات 

 29.50   11.68- 

 -11.21   119.08  لألدوية مينا فارم 

 -7.00   0.37  أصول للوساطة 

 -5.30   1.82  مرسيليا

 -3.75   1.34  سبينالكس 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  راميدا 

151,575,39
2  

 2.15  

  البنك التجاري الدولي 

115,754,00
8  

 42.00  

  4.88   79,446,280  فوري 

  16.60   66,056,340  هيرمس 

اي فاينانس لالستثمارات املالية 

 والرقمية

 65,179,436   17.41  

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  2.15   72,812,570  راميدا 

  0.17   31,761,326  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.28   29,864,737  ليفت سالب مصر 

  0.35   28,334,257  العربية ادارة االصول 

  0.20   24,357,660  اوراسكوم لالستثمار القابضة 
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 أخبارالشركات املقيدة

  2022األول من عام  نما صافي أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك( بأكثر من الضعف على أساس سنوي في الربع  

 % على أساس سنوي. 40مليار جنيه، بارتفاع  1.19. وبلغت إيرادات الشركة خالل فترة الثالثة أشهر مليون جنيه 226ليصل إلى  

خالل الفترة من يناير إلى مارس، لتضاعف  وحدة    573وجاء النمو على خلفية املبيعات التعاقدية القياسية في الربع األول من حيث عدد وقيمة الوحدات املباعة. وباعت الشركة  

وحدة في مشروعات غرب    42وحدة خالل الربع األول، منها    165مليار جنيه باملقارنة مع الفترة ذاتها من العام املاض ي. وسلمت سوديك   3.74بذلك إجمالي مبيعاتها التعاقدية إلى  

 مشروعات الساحل الشمالي.وحدة في مشروعات شرق القاهرة، وسبع وحدات في  116القاهرة، و

منهجنا اإلداري املنضبط، سنتمكن من  ترفع النتائج اإليجابية سقف الطموحات للعام املقبل: "من خالل هذه النتائج املتميزة، وقوة عالمتنا التجارية وتنوع محفظة منتجاتنا و 

الصعبة واآلثار التضخمية التي تشهدها السوق حاليا"، وفق ما قاله العضو املنتدب لشركة تحقيق عام آخر من النمو واألرقام القياسية، على الرغم من الظروف االقتصادية  

 املصدر: انتربرايز. سوديك ماجد شريف.

مليون    345ليبلغ    2021% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام  47ارتفع صافي أرباح شركة التشخيص املتكاملة القابضة بنسبة  

بأكمله، مسجال أعلى مستوى له    2021% في عام  145مليار جنيه. وقفز صافي أرباح الشركة بنسبة    1.46% لتصل إلى  48شركة خالل الربع بنسبة  ارتفعت إيرادات ال.  جنيه

 مليار جنيه.  5.23مليار جنيه، في حين تضاعفت اإليرادات تقريبا لتصل إلى  1.49على اإلطالق عند 

مليار جنيه "على خلفية النمو القوي في عدد املرض ى والفحوصات املعملية" وكان هذا    4.11إلى    2021أساس سنوي في عام    % على89زادت إيرادات الشركة في مصر بنسبة  

% من  23حو ى مدار العام لتساهم بنالنمو مدعوما باختبارات فيروس كوفيد واالختبارات التقليدية األخرى، إلى جانب خدمة الفحص املنزلي والتي تضاعفت إيراداتها تقريبا عل

 إيرادات الشركة في البالد.

إلى االستفادة من موقعها الرائد في السوقين املصرية واألردنية، مع التركيز على انتعاش الفحوصات التقليدية "حيث يتحول    2022تتطلع التشخيص املتكاملة القابضة خالل  

 . املصدر: انتربرايزيد"، وفق ما قالته الرئيسة التنفيذية للشركة هند الشربيني.تركيز املرض ى إلى الرعاية الصحية التقليدية مع انحسار خطر فيروس كوف

مليون    27.8ليسجل    2021% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام  59انخفض صافي أرباح عمالق املدفوعات االلكترونية فوري بنسبة  

% على 5مليون جنيه. وانخفض صافي أرباح فوري خالل العام بأكمله بنسبة    467.3اس سنوي لتبلغ  % على أس37ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع اإليرادات بنسبة  جنيه،  

 مليار جنيه.  1.66% على أساس سنوي لتصل إلى 34مليون جنيه، مع ارتفاع اإليرادات بنسبة  177.2أساس سنوي إلى 

بأنه "أقوى عام    2021والخدمات املصرفية، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري، الذي وصف  جاء نمو اإليرادات على خلفية التوسع في التمويل األصغر  

 . 2020لفوري حتى اآلن" حيث حافظ األداء على الزخم الذي شوهد في عام 

"برنامج تملك املوظفين ألسهم الشركة غير النقدي". وعند استبعاد  من ناحية أخرى، جاء تراجع أرباح الشركة مدفوعا بتسجيل بنود غير متكررة، إلى جانب التأثير الناتج عن  

 (.2020% في 13.3% )مقابل 11.2مليون جنيه، بصافي هامش  186% على أساس سنوي ليصل إلى 13.2تلك العوامل، يكون صافي دخل الشركة قد ارتفع بنسبة 

. وفي هذا الصدد قال صبري: "نأمل في تكرار نجاحنا في التمويل األصغر من خالل  2022الثاني من عام    تتطلع فوري إلى إطالق خدمة الشراء اآلن والدفع الحقا خالل النصف

ع فوري بلس ومستخدمي تطبيق  عرض الخدمات املالية للشراء اآلن والدفع الحقا". وتخطط الشركة أيضا لتوسيع شبكة نقاط البيع على الصعيد الوطني، إلى جانب زيادة فرو 

MyFawryمليون في العام السابق. وقال صبري إن الشركة تتوقع أيضا إطالق بطاقات    1.7من    2021ماليين في عام    5ي زاد عدد مرات تحميله إلى  ، الذMyFawry   مسبقة الدفع

 : انتربرايز. املصدر للعمالء قريبا.
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 الخضراء مصر توقع اتفاقيات ضخمة إلنتاج الطاقة 

تحويل املنطقة إلى مركز   مصر توقع اتفاقيات ضخمة مع شركات دولية إلنتاج الطاقة الخضراء في املنطقة االقتصادية لقناة السويس، في خطوة من شأنها أن تساعد على

اإلماراتية وشركة إيميا باور اتفاقيات إلنشاء مصانع إلنتاج الوقود والهيدروجين  للطاقة الخضراء. ووقعت شركة الطاقة الفرنسية العمالقة إي دي إف رينيوابلز وشركة مصدر  

 .األخضر واألمونيا الخضراء

مليارات دوالر جنبا إلى جنب مع شركة زيرو ويست املصرية وصندوق مصر   3ستنش ئ شركة إي دي إف رينيوابلز مصنعا إلنتاج الوقود األخضر للسفن بقيمة  االتفاقية األولى:

، على أن  2024إلنشائية للمشروع في عام ألف طن الحقا. وتنطلق األعمال ا 350ألف طن سنويا في البداية، قبل أن ترتفع إلى  140السيادي. وستبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

 . 2026يبدأ تشغيله في 

ة. ومن املنتظر أن  ستنفذ إيميا باور، التابعة لشركة النويس اإلماراتية، مصنعا إلنتاج األمونيا الخضراء بالتعاون مع الصندوق السيادي وعدة هيئات حكومي  االتفاقية الثانية:

ألف طن في وقت الحق. ويبدأ بناء املصنع بحلول نهاية هذا العام، على أن    390طن سنويا خالل املرحلة األولى، ويمكن أن تصل إلى    ألف   235تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع  

 . 2025يبدأ تشغيله بنهاية عام 

ماراتية محطات إلنتاج الهيدروجين األخضر  سينش ئ تحالف مكون من شركة حسن عالم للمرافق، التابعة لشركة حسن عالم القابضة، وشركة مصدر اإل   االتفاقية الثالثة:

. ويهدف التحالف إلى إنشاء 2030ألف طن سنويا في املنطقة االقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر املتوسط، وذلك على مراحل مختلفة تمتد حتى عام    480بطاقة  

، وفق ما نقله بيان مجلس الوزراء عن  2026في املرحلة األولى، والتي يبدأ تشغيلها بحلول عام  ألف طن من امليثانول سنويا الستخدامه كوقود أخضر للسفن    100محطة بطاقة  

ن املنطقة االقتصادية  الرئيس التنفيذي لشركة حسن عالم القابضة عمرو عالم، والذي أضاف أن التحالف يستهدف أيضا "زيادة محطات تصنيع املحلالت الكهربائية ضم

مليون طن من األمونيا الخضراء املعدة للتصدير إلى   2.3إلنتاج    2030جيجاوات بحلول عام    4البحر املتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى  لقناة السويس وعلى ساحل  

 املصدر:انتربرايز  جانب تزويد الصناعات املحلية بالهيدروجين األخضر".

 مع نظرة مستقرة Bو+ BBد رغم تداعيات الحرب.. ستاندرد آند بورز وفيتش تثبتان تصنيف مصر عن

مع نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة    Bو+  BBأبقت وكالتا التصنيف االئتماني ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف االئتماني ملصر عند  

لى استجابة الحكومة فيما يخص السياسة الناجم عن الحرب الروسية األوكرانية، والذي زاد من الضغوط على املالية العامة للدولة. وعزت الوكالتين توقعاتها املؤكدة وتصنيفها إ

 الخارجي. النقدية والتدفق املحتمل للدعم

الخارجي   قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن "التوقعات املستقرة تعكس توقعاتنا بأن استجابة السياسات من جانب السلطات املصرية، إلى جانب الدعم  ماذا قالت الوكالتان؟

ة". كما أشارت فيتش في تقريرها إلى أن التصنيف كان مدعوما من قبل الكبير، ستمنع حدوث تدهور جوهري في املراكز الخارجية واملالية بسبب ارتفاع أسعار السلع األساسي

 املصدر:انتربرايز. "االقتصاد املصري الكبير مع نمو قوي ودعم قوي من الشركاء الثنائيين والدوليين".

 االخبار العاملية والعربية 

 إيلون ماسك يستحوذ على تويتر 

 44دية بالكامل تبلغ قيمتها وافق مجلس إدارة تويتر على العرض املقدم من رئيس شركة تسال إيلون ماسك لالستحواذ على كامل أسهم منصة التواصل االجتماعي في صفقة نق

 1% عن سعر إغالق السهم في  38بعالوة قدرها    – دوالر للسهم  54.2. وسيقوم ماسك بشراء أسهم الشركة بسعر  PR Newswireمليار دوالر، بحسب البيان الذي نقله موقع  

مليار دوالر، في حين سيسدد املبلغ املتبقي من قيمة الصفقة على شكل أسهم. ومن املتوقع إتمام الصفقة هذا العام، وستحول    25.5بعد حصوله على تمويل بقيمة    –أبريل  

% مطلع أبريل. ويبدو أن ماسك تمكن من التغلب على مجلس  9عه لشراء تويتر بعد شراء حصة بلغت عمالق التواصل االجتماعي إلى شركة خاصة. وكان ماسك أعرب عن تطل

 املصدر:انتربرايز.إدارة تويتر الذي قال في وقت سابق إنه سيتبع استراتيجية "حبة السم" لتجنب عرض االستحواذ.
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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 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

 االسهم املجانية جدول توزيعات 

 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 42.00 0.33 20.74- 2,746,660 115,754,008 54.15 36.52 36.78% البنك التجاري الدولي

 FWRY 4.88 1.04 61.90- 16,256,843 79,446,280 14.07 4.40 5.93% فوري

 ABUK 24.73 1.35 15.02 708,779 17,469,620 27.50 17.90 4.73% ابوقير لالسمدة 

 EAST 11.01 -1.78 2.71 297,745 3,281,305 12.77 10.26 4.73% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 HRHO 16.60 5.87 12.09 4,061,284 66,056,340 20.00 10.63 4.22% هيرميس

 TMGH 8.59 -0.12 5.29- 1,464,452 12,535,077 9.99 5.44 4.00% طلعت مصطفى

 EKHO 1.25 -0.08 5.23- 115,466 144,330 1.98 1.11 3.91% القابضة املصرية الكويتية

 EFIH 17.41 0.99 14.19- 3,739,761 65,179,436 25.20 16.25 3.48% فاينانس إي 

 SWDY 7.48 1.91 23.91- 1,085,487 8,080,079 10.03 7.01 3.03% السويدى اليكتريك 

 ETEL 15.91 4.26 5.13- 81,042 1,276,907 19.75 10.70 2.74% املصرية لالتصاالت

 EKHOA 22.25 0.00 13.23 420,976 9,282,818 25.00 17.31 2.58% بالجنيه  -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 5.30 0.00 8.16 90,534 478,070 5.33 3.70 2.31% مستشفي كليوباترا

 MFPC 95.25 -0.78 2.30- 15,606 1,493,185 110.00 69.00 2.18% موبكو

 CIEB 6.57 0.92 21.97- 87,826 577,173 9.00 5.35 1.88% كريدي اجريكول مصر 

 CIRA 11.51 -2.70 15.43- 1,017,931 11,882,781 14.85 9.51 1.76% القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 HDBK 37.09 0.00 15.80- 11,535 427,584 47.97 27.51 1.70% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 3.54 1.43 3.28- 2,223,619 7,859,941 4.48 2.78 1.32% االسكندرية للزيوت املعدنية

 ISPH 2.65 4.33 33.92- 1,051,449 2,756,412 4.40 2.37 1.27% ابن سينا فارما

 ESRS 13.96 5.28 6.87- 1,076,713 14,954,458 17.24 9.66 1.22% حديد عز 

 MNHD 2.27 6.57 22.26- 5,704,656 12,647,275 32.40 2.13 1.16% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 5.41 3.84 19.37- 7,246,299 38,794,968 7.40 3.97 1.11% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 7.67 4.21 1.67- 518,221 3,940,149 10.92 6.33 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 AUTO 3.87 -0.26 24.12- 891,416 3,454,769 6.06 3.14 1.01% جى بى اوتو 

 PHDC 1.54 4.78 22.93- 1,201,538 1,839,919 2.12 1.42 1.00% بالم هيلز للتعمير 

 ORAS 73.90 3.62 2.76- 55,196 4,059,196 88.00 64.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 7.55 0.67 13.12- 332,758 2,500,503 9.42 5.78 0.94% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 3.44 1.18 50.00- 3,048,572 10,546,762 8.30 2.86 0.71% ام.ام جروب 

 CCAP 1.33 4.50 9.87 13,857,579 18,180,490 1.58 1.11 0.70% القلعة لالستشارات املاليه 

 ORHD 4.13 2.74 31.17- 400,525 1,648,351 6.22 3.71 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 2.15 2.38 10.42- 72,812,570 151,575,392 2.93 1.62 0.62% راميدا 

 ADIB 12.45 0.81 21.05- 64,323 812,477 19.00 10.10 0.32% مصر -مصرف ابوظبي اإلسالمي 

  * السهم يتداول بالدوالر 



 

  9صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 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 

 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

 


