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 09/05/2022، اإلثنين

  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

 % 7.03- ▲ % 0.56 11,109.22 30أي جي اكس 

 % 14.46- ▲ % 0.50 1,883.40 70أي جي اكس 

 % 12.08- ▲ % 0.38 2,862.02 100أي جي اكس 

 % 4.32- ▲ % 0.11 3,897.23 مؤشر تميز 
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 13,820.00 0.63% السعودية 

 DFMGI 3,677.00 -1.53% دبي
 

      

 ADI 10,059.00 -0.14% ابوظبي 
 

 MARKET-IXP 8,405.27 -0.65% الكويت 
 

 BSEX 2,037.66 -0.81% البحرين
 

 GENERAL 13,555.00 -0.26% قطر
 

 MASI 13,051.00 -0.54% املغرب 
 

 TUN20 7,274.00 -0.04% تونس 
 

 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,899.37 -0.3% أمريكا
 

 S&P 500 4,123.34 -0.6% أمريكا
 

 

 NASDAQ 12,144.66 -1.4% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,387.94 -1.5% لندن 
 

 

  

 DAX 13,674.29 -1.6% أمانيا
 

 Nikkei 225 26,319.34 -2.5% اليابان 
 

 %0.4- 1,869.73 األوقية  )دوالر(الذهب 
 

 %0.8 111.81 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.071- 18.528 18.441 دوالر أمريكى 

 
 0.710- 19.557 19.457 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 1.418- 22.866 22.749 جنيه إسترلينى 
 

 

  

 

 0.877- 18.740 18.646 فرنك سويسرى 
 

 0.328- 14.193 14.120 ين يابانى  100
 

 0.019- 4.940 4.916 ريال سعودى 
 

 0.536- 60.402 60.097 دينار كويتى 
 

 0.019- 5.045 5.020 درهم اماراتى 
 

 0.104- 2.780 2.766 اليوان الصينى 
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39.2%33.8%33.5%33.4%33.4%

13,979,883867,179500,7084,751,9045,602,914

كيما مصر الجديدة العربية للشحن والتفريغسيدي كريرفوري

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  13.16   0.43  يونيفرسال 

  12.49   1.18  املنصورة للدواجن 

  8.44   14.00  بنك فيصل اإلسالمي املصري 

  8.44   0.26  أطلس 

  8.23   10.00  مصر لصناعة الكيماويات 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -8.60   0.34  أصول للوساطة 

 -8.36   52.51  أدكو 

 -5.14   15.50  العاملية لالستثمار والتنمية

 -4.55   105.00  موبكو

 -4.36   5.26  مستشفي كليوباترا 

 قيمة التداولأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  45.00   89,140,560  البنك التجاري الدولي 

  4.92   66,105,936  فوري 

  134.00   54,026,904  مينا فارم لألدوية 

  2.53   50,333,992  مدينة نصر لالسكان 

اي فاينانس لالستثمارات املالية 

 والرقمية

 48,386,536   17.50  

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

نهر الخير للتنمية واألستثمار 

 الزراعى والخدمات البيئية 

 40,309,454   0.23  

  2.53   20,481,044  مدينة نصر لالسكان 

  0.21   20,450,835  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.26   15,983,573  أطلس 

  0.26   14,739,097  ليفت سالب مصر 

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 التغير اليومي% قيمة املؤشر  اسم القطاع 
  قيمة تداول القطاع

 )جنيه( 

 19,184,307 1.04- 935.9 موارد أساسية 

 11,349,730 0.27- 947.5 البنوك 

 11,145,859 1.06- 771.1 العقارات

 10,920,929 2.94 823.2 النقل والشحن

اتصاالت وتكنولوجيا 
 واعالم

1,402.9 0.00 5,179,556 

 

 2022 ابريل  26 لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 4.62 1900000 بيع إدارة الشركة   فوري لتكنولوجيا املدفوعات 

 17.47 29637 بيع إدارة الشركة  إي فاينانس 

 9.52 3496 شراء مجلس إدارة  بي انفستمنتس

 0.24 655000 شراء مجموعة مرتبطة اسباير القابضة 

 0.54 469621 بيع مجموعة مرتبطة برايم القابضة 

 17.01 91000 بيع إدارة الشركة   هيرمس القابضة 

 2.40 400000 شراء مجموعة مرتبطة مدينة نصر لإلسكان والتعمير  

 44.80 6000 بيع إدارة البنك  البنك التجاري الدولي  

 0.72 53000 شراء مجلس إدارة جدوي للتنمية الصناعية 

 0.28 966000 شراء مجموعة مرتبطة العبوات الطبية 

 20.14 1950 شراء مجلس إدارة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة  

 1.99 184000 شراء مجلس إدارة بايونيرز للتنمية العمرانية 
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 أخبارالشركات املقيدة

 إي فاينانس تركز على التوسع الخارجي لخلق مورد مستدام للعملة األجنبية

املنتدب لشركة إي فاينانس لالستثمارات املالية والرقمية، أن درجة تأثر قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية باألزمة أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس اإلدارة والعضو  

النمو وفرص  عليها  والطلب  املقدمة  الخدمات  طبيعة  الختالف  نظًرا  األخرى  االقتصادية  القطاعات  من  حدة  أقل  الحالية  واالقتصادية  املتاحة    املالية  واالستثمار 

 املصدر:جريدة حابي املجال.ب

 وحدة سكنية بمجمع "رحاب"  49"كيما" تحدد مواعيد جديدة ملزايدة بيع 

وحدة سكنية من خالل مزايدة علنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد    49كيما، إنه تقرر تأجيل إجراء املزايدة العلنية لبيع    -قالت شركة الصناعات الكيماوية املصرية  

 املصدر:مباشروحدة سكنية. 22مايو الجاري لبيع  20وحدة سكنية، ويوم الجمعة املوافق  27مايو الجاري لبيع  19قرر تحديد موعد يوم الخميس املوافقة .أنه ت2أسوان 

قر نتائج األعمال وترحيل األرباح
ُ
 عمومية "دومتي" ت

دومتي، على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للعام املاض ي.إن العمومية اعتمدت توصية مجلس   -صّدقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية

 بلغت    -عربية  اإلدارة بترحيل األرباح إلى العام املقبل.وقررت العمومية إخالء طرف مجلس اإلدارة عن العام املاض ي.وحققت شركة الصناعات الغذائية ال
ً
 72.42دومتي، أرباحا

مليار جنيه،    3.36، إلى  2021، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة في  2020مليون جنيه في    157.97، مقابل أرباح بلغت  2021نيه خالل  مليون ج

 املصدر:مباشر.2020مليار جنيه في   2.99مقابل مبيعات بلغت 

 أشهر  9مليون جنيه خالل  151% إلى 47أرباح القاهرة لألدوية تنمو 

أربا ارتفاع  الجاري،  املالي  العام  من  األولى  أشهر  التسعة  الكيماوية، خالل  والصناعات  لألدوية  القاهرة  لشركة  املالية  املؤشرات  بنسبة  أظهرت  أساس    46.7حها  على  باملائة 

 بلغت  
ً
مليون جنيه في الفترة املقارنة من العام املالي    102.9بل أرباح بلغت  مليون جنيه خالل الفترة من يوليو حتى نهاية مارس املاض ي، مقا  151.03سنوي.أنها حققت أرباحا

مليون جنيه في الفترة املقارنة من العام املالي املاض ي.وأرجعت الشركة ارتفاع   805.87مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت    863.24املاض ي.وزادت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى  

 املصدر:مباشر ت املستحضرات للسوق املحلي والتصدير.صافي األرباح إلى ارتفاع مبيعا

 أشهر    9مليار جنيه أرباحا خالل  1.7مصر لأللومنيوم تحقق 

مليون جنيه خسائر    347.723مليار جنيه خالل التسعة أشهر املنتهية في مارس املاض ي مقابل    1.688.639حققت شركة مصر لأللومنيوم صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة  

وحتى نهاية مارس املاض ي   2021مليار جنيه خالل الفترة من يوليو    10.760.311وقفزت اإليرادات وفقا لقائمة الدخل املرسلة إلى البورصة املصرية اليوم إلى    بالفترة املناظرة.

مليون جنيه مجمل    484.447مليار جنيه مقابل    2.333.744الفترة بقيمة  وحققت مصر لأللومنيوم مجمل أرباح خالل نفس    مليار جنيه بالفترة املقارنة.  8.143.303مقابل  

محلي(  وأسعار الخامات الرئيسية واملساعدة خالل الفترة مقارنة بالفترة املماثلة   –وضع استراتيجية مرنه للتعامل مع أسعار املعدن بالسوق ) تصدير    –  خسائر بالفترة املقارنة.

 املصدر:جريدة حابي يف.تخفيض التكال  –العام املاض ي.

 2021مليون جنيه خسائر مجمعة خالل  91أسكوم تسجل 

مليون جنيه بالعام املقارن، مع األخذ في االعتبار    71.721مقابل    2021مليون جنيه خالل عام    90.896أسكوم ، صافي خسائر مجمعة بقيمة    –سجلت شركة أسيك للتعدين 

مقابل   2021ديسمبر -مليون جنيه خالل الفترة يناير  937.663ع العمالء وفقا لقائمة الدخل املرسلة إلى البورصة املصرية اليوم إلى وارتفعت إيرادات العقود م حقوق األقلية.

وارتفع    .2020ثلة عام  مليون جنيه بالفترة املما  652.932مليون جنيه مقابل    689.124وصعدت تكاليف النشاط خالل نفس الفترة إلى    مليون جنيه بالفترة املناظرة.  821.634

وعلى صعيد األعمال املستقلة حققت الشركة خسائر بقيمة   .2020مليون جنيه بالعام املناظر  168.702مليون جنيه مقابل  248.539إلى  2021مجمل ربح أسكوم خالل عام 

 املصدر:جريدة حابي  ناظرة.مليون جنيه بالفترة امل 54.588مقابل  2021ديسمبر  –مليون جنيه خالل الفترة يناير  252.815
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 تعديل في معايير املحاسبة املصرية ملعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف 

أحكام معايير املحاسبة املصرية  والصادر لتعديل بعض    2022( لسنة  1568رحبت الهيئة العامة للرقابة املالية ، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم )

وأعلنت الهيئة أن التعديل لوضع معالجة   والخاص بأثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.  2015( املعدل في عام  13بإضافة ملحق )ب( ملعيار املحاسبة املصري رقم )

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة    االستثنائي املتعلق بتحريك سعر الصرف.  محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع اآلثار املترتبة على القرار االقتصادي

وحتي تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول   2020املالية، أن تلك املعالجة تتيح للمنشأة التي قامت خالل الفترة من بداية يناير

ن إعادة ترجمة رصيد )باستثناء الشهرة( و/أو أصول تنقيب ممولة بالتزامات بعمالت أجنبية ان تقوم باالعتراف ضمن تكلفة تلك األصول بفروق العملة الناتجة ع  غير ملموسة

الجة تسمح للمنشأة باالعتراف بفروق العملة  واضاف أن املع  االلتزام القائم املتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحريك سعر الصرف.

لصرف ضمن بنود الدخل الشامل  املدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية القائمة في تاريخ تحريك سعر ا

 الوزراء حول اآلثار الناتجة عن تغييرات فى سعر الصرف على موازنات الشركات ، بالتوازي مع التباطؤ   األخر.وأوضح د. عمران أن الهيئة كانت حريصة على تقديم دراسة ملجلس

اضطراب سالسل اإلمداد وارتفاع تكاليف  االقتصادي في العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة املاضية مما أدى إلى مزيج من ارتفاع األسعار العاملية للسلع األساسية، و 

منها مصر.ونوه رئيس الهيئة  لشحن، باإلضافة إلى تقلبات األسواق املالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول و ا

األجل أو طويلة األجل نتيجة إعادة ترجمة هذه األرصدة   بأنه نتيجة لتحريك سعر الصرف فقد تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة األجنبية سواء قصيرة 

 وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.

 2022مليون جنيه.. تشغيل محطة الزعفرانة الشمسية الربع الثالث  200بتكلفة 

 200ميجاوات بمنطقة الزعفرانة باستثمارات تصل إلى    50تنفيذ محطة خاليا شمسية إلنتاج الكهرباء بقدرة  تقترب هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة من االنتهاء من أعمال  

ميجاوات بمنطقة خليج السويس ومن   250مليون جنيه، واملنتظر بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام الجاري.يجري أيضا تنفيذ أعمال تركيبات مشروع طاقة رياح بقدرة  

جددة من شهادات الكربون  تشغيله في النصف الثاني من العام املقبل، بحسب ما قاله محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة املتجددة.بلغ إجمالي مبيعات هيئة الطاقة املتاملنتظر  

 ملا ذكره الخياط.  2.5نحو  
ً
وصلت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خالل الربع الثالث من  مليون شهادة، وهو ما يشير إلى التقدم امللموس لالستثمار في الطاقة النظيفة بمصر، وفقا

جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة املنتجة من الخاليا الشمسية   1,133جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي    2,654حوالي    2021/2022العام املالي  

 عن    949املتصلة بالشبكة حوالي  
ً
جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.وقد ساهم ذلك خالل ذات الفترة في خفض انبعاثات   22حوالي  جيجاوات ساعة، فضال

ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة املتجددة في مجابهة   881ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب    2256ثاني أكسيد الكربون بما يقارب  

ا، إذ بلغت    تغير املناخ قبل انعقاد قمة املناخ املقبلة في شرم الشيخ
ً
فيما يتعلق باملشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، شهدت قدرات املشروعات قيد التطوير ارتفاًعا ملحوظ

% ملشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر  78، منها  2020مليار دوالر، أي ضعف نظيرتها عام    3.5ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب    3,570

% للطاقة الشمسية.علي الجانب اآلخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة املتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة  22األحمر ذات سرعات الرياح العالية، و

من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور املتنامي لهذه املشروعات في تلبية    2008من البطاريات وعدد    24استيراد عدد    طاقة الرياح بخليج السويس والخاليا الشمسية، حيث تم

  Economy Plusاملصدر:جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.

 مليون طن من القمح بالصوامع الجديدة  5.6الزراعة املصرية: جاٍر تخزين 

 تخزين  قال املتحدث باسم وزارة ا
ً
مليون طن من القمح في الصوامع الجديدة، إلى جانب مراعاة عملية التخزين الجيدة التي    5.6لزراعة الدكتور محمد القرش، إنه جاٍر حاليا

لواعدة في الزراعة،واستطاعت الدولة أصبحت تتناسب مع املواصفات القياسية في تخزين القمح وبالتالي الوصول بشكل أكبر لالكتفاء الذاتي.إلى أن منطقة توشكى من املناطق ا

 في الوقت نفسه أنه تمت زراعة  
ً
بإجمالي    220املصرية توفير االستثمارات الجيدة لها واملتطلبات التي تحتاجها ومنها املياه والكهرباء،مبينا ألف فدان في توشكى العام الحالي 

  500إنتاجية وأوضح أن الوزارة تستهدف تجاوز .ألف طن قمح  550إنتاجية 
ً
ألف فدان من املساحات املنزرعة في منطقة توشكى وزراعة مليون فدان قمح في الجمهورية، مشيرا

 أن الدولة املصرية تعي هذا األمر، وتتوسع في إنشا
ً
 من التحديات لتحقيق املستهدف وعلى رأسهم توفير املياه، مؤكدا

ً
أن    ء محطات معالجة املياه.وتطرق إلىإلى أن هناك عددا

    2014مصر قبل عام  
ً
 أن الدولة املصرية تستصلح حاليا

ً
مليون فدان وفي طريقها ملضاعفة الرقم بشكل    3.6كان إجمالي إنتاجها من القمح ال يتعدى مليوني فدان، مضيفا

 إلى أن الطاقة التخزينية في الصوامع زادت بشكل كبير إلى جانب تقليل نسب الفقد التي كانت تحد
ً
 املصدر:مباشرث في الصوامع القديمة بسبب سوء التخزين.واسع، الفتا
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 العاملينظرة على اخبار االقتصاد  

 الواليات املتحدة ترفع أسعار فائدة ألعلى معدل منذ عقدين 

وقال  .عاما، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع األسعار السريع  22أعلن البنك املركزي األمريكي يوم األربعاء، عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين،  

ويأتي % بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس املاض ي.1باملئة و  0.75ار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين  مجلس االحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياس ي بمقد

الحتواء    تمثل زيادة الفائدة أحدث الجهود األمريكيةعاما، ومن املتوقع أن يواصل التضخم االرتفاع مستقبال.  40هذا بعد أن سجل التضخم في الواليات املتحدة أعلى ارتفاع له في  

واتخذت املزيد من دول العالم إجراءات مماثلة، حيث أعلن البنك املركزي الهندي يوم األربعاء، عن زيادة ارتفاع تكاليف املعيشة التي باتت تؤرق العائالت في جميع أنحاء العالم.

الفائدة أل  البنك املركزي األسترالي مؤخرا برفع سعر  بينما قام  الفائدة،  في سعر  إنجلترا أسعار الفائدة يوم ول مرة منذ أكثر من عقد.مفاجئة  بنك  ومن املتوقع أيضا أن يرفع 

وقال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم األربعاء إن "التضخم مرتفع للغاية الخميس، والتي ستكون رابع زيادة منذ ديسمبر.

امل  نتفهم  التي يسببها".ونحن  "يتحركون بسرعة لخفض التضخم".صاعب  أنهم  تكلفة على األفراد  وأكد  أكثر  البنوك عملية االقتراض  الفائدة، ستجعل  ومن خالل رفع أسعار 

الطلب على السلع والخدمات والتأثير على   وسيؤدي هذا بحسب التوقعات إلى تهدئةوالشركات والحكومات، بينما تشجعهم على إيداع األموال لالستفادة من الفائدة املرتفعة.

لكن هذه القرارات تدفع العالم لخطر إحداث تباطؤ اقتصادي حاد، ال سيما مع ظهور تحديات جديدة، مثل الحرب في القوة الشرائية، مما يساعد على تخفيف تضخم األسعار.

وعلق االقتصادي دونالد كوهين، الذي خدم سابقا في لجنة تحديد األسعار في االحتياطي الفيدرالي،  .19أوكرانيا وعمليات اإلغالق األخيرة في الصين بسبب تفش ي فيروس كوفيد

باملئة في مارس املاض ي، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام    8.5وبلغ معدل التضخم في الواليات املتحدة  بأن هناك "مسارا ضيقا يتعين السير فيه"، "ستكون مهمة صعبة للغاية."

باملئة، وأصبح هذا االرتفاع    2ويفوق هذا بكثير هدف البنك املركزي األمريكي الذي كان عند حدود  وتفاقم الوضع بسبب التسارع في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.  ،1981

ويرى العديد من االقتصاديين أن االحتياطي الفيدرالي كان بطيئا في االستجابة لهذه املشكلة، والتي تتأثر بعدة يمثل قضية سياسية متفاقمة لرئيس الواليات املتحدة جو بايدن.

لدعم    ، وصدمة أسواق الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، باإلضافة إلى اإلنفاق الحكومي الهائل في الواليات املتحدة 19عوامل منها نقص اإلمدادات املرتبط بتفش ي فيروس كوفيد

عاما في   40وقال توماس هونيغ، زميل مركز ميركاتوس التابع لجامعة جورج ميسون، والذي قض ى قرابة  االقتصاد بعد انتشار الوباء، وإجراء فحوصات طبية مباشرة لألسر.

ف: "لكن إذا حاولوا تصحيح هذا الخطأ بخطأ آخر ، أي إحداث صدمة  وأضااالحتياطي الفيدرالي ، "إنهم متأخرون كثيرا عن املنحنى. أعتقد أن معظم البنوك املركزية متأخرة". 

جاء قرار زيادة أسعار الفائدة يوم األربعاء باإلجماع. في االقتصادات بزيادات كبيرة جدا في أسعار الفائدة، أعتقد أنهم سيدفعون ثمنا باهظا من حيث الركود املحتمل جراء ذلك."

باملئة، مع زيادة التكاليف املرتفعة للمستهلكين والتي تأت في شكل    1باملئة و    0.75الفيدرالي على البنوك لالقتراض إلى ارتفاع يتراوح بين  وسيدفع ما يفرضه بنك االحتياطي  

اء ميزانيته العمومية، التي كما قام البنك بوضع خطط مفصلة إلزالة الدعم االقتصادي عن طريق إنهقروض عقارية أعلى تكلفة من املاض ي، وبطاقات ائتمان وقروض أخرى.

وبدءا من يونيو، قال البنك إنه  صاد.تضخمت أثناء الوباء حيث اشترى األصول، بما في ذلك ديون الحكومة األمريكية واألوراق املالية املدعومة بالرهن العقاري، لتعزيز االقت

 عربية  CNBCاملصدر:ر دوالر في سبتمبر.مليا 95مليار دوالر شهريا، لتصل إلى  47.5سيخفض ما يستحوذ عليه بمقدار 

 %  17.7عند  2002التضخم السنوي في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ أوائل 

% قبل أسبوع،  17.62وارتفاعا من    2002أوائل  أبريل، وهو أعلى مستوى منذ    22% حتى  17.70قالت وزارة االقتصاد الروسية إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى  

األسابيع القليلة املاضية منذ أن    بفعل زيادات حادة في األسعار وسط عقوبات غربية.وقفزت أسعار كل ش يء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى املالبس والهواتف املحمولة، في

% في الفترة نفسها  2.72% مقارنة مع زيادة بلغت  11.32فبراير.وزادت أسعار املستهلكين منذ بداية العام    24بدأت روسيا ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في  

% في منتصف أبريل  17.62عند    2002من العام املاض ي.وأظهرت وثيقة لوزارة االقتصاد يوم األربعاء أنه على أساس سنوي،وصل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ  

 املصدر:جريدة حابي %.4بكامله.ويستهدف البنك املركزي الروس ي تضخما سنويا عند  2022% للعام 22.6ع إلى ويتجه للتسار 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم  اسم الشركة
رأس املال  

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

احتمال 

 لهبوط االصعود/
 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  جنيه مليون  جنيه 

  الكيماويات  قطاع

 0.9 1.0 6.3 10.6 % 7.5 19.91 شراء 1,346.91 18.51 املالية والصناعية املصرية 

 0.9 1.2 4.0 5.0 % 32.9 139.56 شراء 24,057.31 105.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 3.0 4.3 6.7 10.2 % 13.0 32.03 شراء 35,761.56 28.34 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.0 1.4 6.3 غ.م.  % 37.1 5.54 شراء 4,793.78 4.04 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.4 2.4 8.9 7.2 % 96.1 10.94 شراء 2,232.00 5.58 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.4 1.4 11.1 8.1 % 70.3 7.73 شراء 1,283.04 4.54 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.1 2.5 10.0 17.0 % 21.2 9.45 شراء 7,342.96 7.80 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 0.7 0.7 8.2 28.4 % 17.7 15.73 شراء 961.92 13.36 مصر لالسمنت قنا 

 1.3 1.3 16.4 28.2 % 17.2 33.65 شراء 2,152.50 28.70 مصر بني سويف لالسمنت

 1.5 1.5 112.5 غ.م.  % 5.2 4.26 احتفاظ  1,533.90 4.05 العربية لألسمنت 

  قطاعات متنوعة

 غ.م.  غ.م.  3.4 غ.م.  % 58.6 23.63 شراء 8,094.65 14.90 شركة حديد عز

 0.7 0.8 5.5 5.7 % 50.9 12.03 شراء 5,300.90 7.97 النساجون الشرقيون 

 0.2 0.2 2.7 4.2 % 544.5 11.34 احتفاظ  54.93 1.76 ايجيترانس  -لخدمات النقل املصرية 

 1.0 1.4 3.0 4.2 % 304.0 2.55 شراء 699.87 0.63 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

 2022-05-16 2022-05-15 سهم لكل سهم اصلي    0.20 امللتقي العربي لإلستثمارات  

 2022-05-16 2022-05-15 مجاني لكل سهم اصلي  0.04 املصرية لنظم واملعلومات الحديثة 

 
 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 التوزيع تاريخ  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 2022-05-11 2022-05-08 جنيه للسهم  0.05 مستشفي النزهة الدولي  

 2022-05-12 2022-05-09 جنيه للسهم  1.00 ابوقير لألسمدة 

 2022-05-15 2022-05-10 0.08القسط األول  مجموعة طلعت مصطفي  

 2022-05-19 2022-05-16 جنيه للسهم  0.55 العز للسيراميك والبورسلين  

 2022-07-06 2022-05-10 0.05القسط الثاني مجموعة طلعت مصطفي 

 
 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 الهرم   –بمقر الشركة  عادية  2022-05-09 شمال الصعيد للتنمية 

 اإلجتماعي عن طريق وسائل التواصل  غير عادية  2022-05-09 الخدمات املالحية والبترولية  

 الزمالك   –بمقر الشركة  عادية  2022-05-11 رواد للسياحة 

 بالقاهرة الجديدة   –بمقر الشركة  عادية  2022-05-11 القاهرة لإلسكان والتعمير  

 النزهة الجديدة  –بمقر الشركة  غير عادية  2022-05-12 نهر الخير للتنمية 

 عن طريق وسائل التواصل اإلجتماعي  عادية  2022-05-12 رمكو إلنشاء القري السياحية 

 األزاريطة اإلسكندرية   –بمقر الشركة  غير عادية  2022-05-12 املتحدة لإلسكان والتعمير 
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 (EGX 30 index) 30الشركات املكونة ملؤشر إي جي إكس 

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر 

التغير  نسبة 

 اليومي %

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول 

أعلى سعر  

 اسبوع  52

أقل سعر 

 أسبوع  52

الوزن في 

 املؤشر 

 COMI 45.00 0.45 15.08- 1,993,035 89,140,560 54.15 36.52 36.78% البنك التجاري الدولي

 FWRY 4.92 6.49 61.59- 13,979,883 66,105,936 14.07 4.40 5.93% فوري

 ABUK 28.34 0.18 31.81 1,498,109 42,224,720 30.01 17.90 4.73% ابوقير لالسمدة 

 EAST 11.11 3.16 3.64 146,368 1,639,991 12.77 10.26 4.73% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 HRHO 16.42 -3.47 10.87 1,491,668 24,745,534 20.00 10.63 4.22% هيرميس

 TMGH 8.50 -2.30 6.28- 3,213,518 27,308,418 9.99 5.44 4.00% طلعت مصطفى

 EKHO 1.31 1.47 0.76- 429,873 560,604 1.98 1.11 3.91% القابضة املصرية الكويتية

 EFIH 17.50 0.17 13.75- 2,764,007 48,386,536 25.20 16.25 3.48% إي فاينانس 

 SWDY 8.21 4.85 16.48- 4,589,084 37,310,824 10.03 7.01 3.03% السويدى اليكتريك 

 ETEL 16.00 -1.96 4.59- 1,214,244 19,522,296 19.75 10.72 2.74% املصرية لالتصاالت

 EKHOA 23.47 -0.13 19.44 101,651 2,389,054 25.00 17.31 2.58% بالجنيه  -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 5.26 -4.36 7.35 1,129,751 5,944,018 5.53 3.70 2.31% كليوباترامستشفي 

 MFPC 105.00 -4.55 7.70 227,391 24,124,732 114.00 69.00 2.18% موبكو

 CIEB 6.62 0.46 21.38- 302,829 1,997,414 9.00 5.47 1.88% كريدي اجريكول مصر 

 CIRA 11.71 -3.22 13.96- 10,651 126,527 14.85 9.51 1.76% القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 HDBK 38.39 1.21 12.85- 25,890 988,803 47.97 28.75 1.70% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 3.91 0.51 6.83 3,757,497 14,643,108 4.48 2.78 1.32% االسكندرية للزيوت املعدنية

 ISPH 2.56 -1.54 36.16- 1,977,857 5,075,563 4.40 2.37 1.27% ابن سينا فارما

 ESRS 14.90 1.29 0.60- 1,286,169 19,194,630 17.24 9.86 1.22% حديد عز 

 MNHD 2.53 5.42 13.36- 20,481,044 50,333,992 29.60 2.31 1.16% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 5.80 0.87 13.56- 4,751,904 27,563,558 7.40 3.97 1.11% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 8.44 -0.47 8.21 867,179 7,286,133 10.92 6.33 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 AUTO 4.10 -3.53 19.61- 2,211,861 9,147,269 6.06 3.14 1.01% جى بى اوتو 

 PHDC 1.63 -1.98 18.01- 2,305,095 3,749,590 2.12 1.42 1.00% بالم هيلز للتعمير 

 ORAS 80.99 3.97 6.57 252,519 20,053,228 87.86 64.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 7.97 3.24 8.29- 518,662 4,136,415 9.42 6.34 0.94% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 3.38 0.60 50.87- 2,218,611 7,520,690 8.30 2.86 0.71% ام.ام جروب 

 CCAP 1.34 0.91 10.95 4,365,869 5,811,668 1.58 1.11 0.70% القلعة لالستشارات املاليه 

 ORHD 4.29 -2.28 28.50- 385,703 1,653,558 6.20 3.71 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 2.27 1.79 5.42- 1,127,536 2,536,362 2.93 1.62 0.62% راميدا 

 ADIB 12.80 1.35 18.83- 75,561 966,847 19.00 10.40 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

ثالث مستويات رئيسية موضحة كما في    التوصل اليه في هذا التقرير بسعر سهم الشركة في السوق وقت صدور هذا التقرير، وتقوم التوصيات على 

 : 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 

املستهدف أعلى من  السعر 

 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

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

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 بالتو 
ً
صيات أو اآلراء املحددة الواردة في هذا التقرير البحثي. ويشير املحلل /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

 

 ريمييرفريق عمل البحوث بشركة ب

 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  لفي أحمد األ

 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 أوراقهم املالية تم التعبير عنها بدقة. وجهات نظرهم حول الشركة )أو الشركات( و 

 

 مسؤولي االتصال

 research@premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)تليفون:    البحوث

 etrade@premiere-securities.comبريد الكتروني:     33330700(  202تليفون: )+  خدمة العمالء


