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  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري 

 من أول السنة  ∆ اليومي  ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %15.27 ▼ %0.11- 16,827.65 30أي جي اكس 
  

 %9.27 ▲ %0.09 3,061.53 70أي جي اكس 

 %0.08 ▼ %0.10- 4,534.28 100أي جي اكس 

 %0.46- ▲ %1.68 3,550.73 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة  املؤشر العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,411.00 1.30% السعودية 

 DFMGI 3,442.00 0.64% دبي
 

 

  ADI 9,961.00 0.55% ابوظبي 
-MARKET الكويت 

IXP 
7,315.36 -0.06%  

  BSEX 1,911.03 0.03% البحرين 
  GENERAL 10,622.00 0.47% قطر

  MASI 10,713.00 -0.51% املغرب 
  TUN20 8,101.00 0.22% تونس

 التغير )%( القيمة  املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 33,390.97 1.2% أمريكا
 

 S&P 500 4,045.64 1.6% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,689.01 2.0% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,947.11 0.0% لندن
 

  

 DAX 15,578.39 1.6% أمانيا 
 

 Nikkei 225 28,237.78 1.1% اليابان
 

 %0.1- 1,854.01 األوقية الذهب )دوالر( 
 

 %0.9- 85.09 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري  
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع  شراء  العملة 

 
 0.000 30.755 30.658 دوالر أمريكى 

 
 0.037 32.711 32.596 يورو

 
 تغيرات االسهم 

 0.195 37.038 36.912 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.147 32.865 32.747 فرنك سويسرى 
 

 0.106 22.637 22.561 ين يابانى  100
 

 0.000 8.195 8.168 ريال سعودى 
 

 0.090 100.277 99.928 دينار كويتى 
 

 0.000 8.374 8.346 درهم اماراتى 
 

 0.001- 4.454 4.437 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

  10.97   6.78  زهراء املعادي 

السعودية املصرية لالستثمار 

 والتمويل

 67.75   10.88  

  10.24   24.86  القناة للتوكيالت املالحية 

  9.85   1.25  إيكمى

  8.31   10.56  الدولية لألسمدة

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

جراند انفستمنت القابضة  

 لالستثمارات املالية

 8.81   9.64- 

 -9.13   19.00  العربية الستصالح االراض ي 

نهر الخير للتنمية واألستثمار 

 الزراعى والخدمات البيئية

 0.34   6.11- 

 -5.77   16.49  دلتا لالنشاء والتعمير 

 -5.66   3.00  روبكس

 أسهم من حيث قيمة التداول  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  52.66   148,641,664  البنك التجاري الدولي 

  6.78   87,176,888  زهراء املعادي 

  9.20   73,194,960  مصر الجديدة لالسكان 

  27.80   66,999,240  املصرية لالتصاالت

  5.45   59,663,844  فوري 

 ة التداول يمك أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  (سهم) كمية التداول  السهم 

  0.22   42,640,942  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.54   28,896,260  املطورون العرب 

  2.21   26,196,692  القلعة

نهر الخير للتنمية واألستثمار 

 الزراعى والخدمات البيئية

 17,279,822   0.34  

  0.39   15,982,272  العربية لالستثمارات

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي   خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه(

 251,066,629.18 0.88- 1,033.85 العقارات 

 192,521,276.39 0.11- 1,472.22 أساسية  موارد

 185,726,786.31 0.39- 1,255.28 مالية  خدمات

 163,921,584.49 0.47- 1,542.80 البنوك

 136,265,800.55 1.60 1,802.43 وتكنولوجيا واعالم اتصاالت

 2023  مارس  02 يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية 

 الكمية  الصفقة الوظيفة اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 20.41 295 شراء  مجلس اإلدارة  ومخابز جنوب القاهرة مطاحن 

 58.5 78492 شراء  مساهم رئيس ي  املالية و الصناعية املصرية

 52.83 12550 بيع إدارة البنك  البنك التجاري الدولي )مصر( 

 2.54 3264700 بيع مجلس اإلدارة  رمكو النشاء القري السياحية 

 1.922 75000 شراء  م . مرتبطة املصرية للمنتجعات السياحيه 

 10.71 124208 شراء  مساهم رئيس ي  مستشفي النزهة الدولي  

 0.554 260000 بيع مجلس اإلدارة  العربية الدارة و تطوير األصول 

 18.41 10000 بيع  إدارة الشركة  أي فينانس  

40.4%37.4%36.9%32.1%31.3%

13,581,8663,491,6205,989,4805,891,965397,967

ة الصناعات الهندسية املعماريبلتون املالية القابضةجى بى اوتواسكوم-اسيك للتعدين عميرزهراء املعادي لالستثمار والت

ايكون -لالنشاء والتعمير 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

   تضع شركة فوري اللمسات األخيرة على تقديم منظومة تحويل أموال العاملين بالخارج

يأتي هذا بعد أن وقعت “فوري”، اإلثنين املاض ي، ف صبري، املؤسس والرئيس التنفيذي في مقابلة مع “الشرق مع بلومبرج”.، بحسب أشر 2023في عدد من الدول العربية خالل  

ة مع  ( التابع لشركة أسترا تك اإلماراتية بشأن خدمات تحويل األموال. وكشف “صبري” عن أن شركته بصدد توقيع اتفاقيات مماثلBotimمذكرة تفاهم مع تطبيق “بوتيم” )

الجاري شركات إضافية في السوق اإلماراتية قريًبا. خرى في املشرق العربي، مع وجود فرص استثمارية في السعودية 
ُ
وأضاف أن “فوري” بصدد دخول دولة خليجية ثانية، وأ

موال املصريين في الخارج وصرفها عبر شبكة “فوري”، متوقًعا االنتهاء وأكد أن شركته في مفاوضات مع بنكي القاهرة وأبوظبي اإلسالمي، لعمل آلية رقمية لتحويل أدراستها اآلن.

 س املصدر:ايكونومي بلمن تلك املنظومة بنهاية هذا العام.

 أعلنت أمس املجموعة املالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب التابع لبنك االستثمار 

مليون جنيه. ويعتبر هذا هو اإلصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات  805.5قد أتم إصدار جديد لسندات التوريق لصالح شركة “مدينة نصر لإلسكان والتعمير”، بقيمة 

 ساملصدر:ايكونومي بل  مليارات جنيه لشركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير. 3بقيمة 

 دومتي – قفز صافي أرباح الصناعات الغذائية العربية 

 بصافي ربح قدره 2022مليون جنيه خالل عام  265.7إلى 
ً
يه من مستوى  مليار جن 5.21%، بفضل ارتفاع مبيعاتها إلى 266.9، بمعدل زيادة 2021مليون جنيه في   72.42، مقارنة

 س املصدر:ايكونومي بل . 2021مليار جنيه خالل   3.36

 2022مليون جنيه خالل  4.3تراجعت أرباح شركة إم بي للهندسة إلى 

 مع مبيعات بلغت  212.5%، على الرغم من ارتفاع مبيعاتها إلى  24.56، بمعدل انخفاض  2021مليون جنيه خالل  5.7مقابل 
ً
مليون جنيه خالل فترة  195.3مليون جنيه مقارنة

 س املصدر:ايكونومي بل رنة.املقا

 2022% خالل عام 18.2قلصت شركة جنوب الوادي لألسمنت صافي خسائرها بنسبة 

املصدر:ايكونومي  مليون جنيه في فترة املناظرة. 284.6مليون من  873.7، في ضوء تضاعف اإليرادات إلى 2021مليون خالل عام  255.45مليون جنيه مقابل  208.74مسجلة 

 س بل
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 تباطؤ انكماش نشاط القطاع الخاص في فبراير وسط تراجع طفيف في الضغوط التضخمية 

ع والعشرين على التوالي ولكن  نشاط القطاع الخاص يواصل االنكماش في فبراير: استمر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة االنكماش في فبراير للشهر الساب

مديري املشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز  بوتيرة أبطأ، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضغوط سلسلة التوريد في التأثير على نشاط األعمال، وفقا ملؤشر 

نقطة  50في فبراير، ولكن ظل أقل بكثير من مستوى الـ  46.9نقطة التي سجلها في شهر يناير إلى  45.5جلوبال )بي دي إف(. وحقق مؤشر مديري املشتريات ارتفاعا من مستوى 

اس إلى  القراءة  وأشارت  واالنكماش.  النمو  بين  يفصل  أمام  الذي  املحلية  العملة  صرف  سعر  انخفاض  استمرار  بسبب  املشتريات  تكاليف  في  الحاد  االرتفاع  تمرار 

 نتربرايز املصدراالدوالر.

 2023 – 2022% خالل النصف األول من العام املالي الجاري 4فع عجز املوازنة إلى ارت

مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمي    572% مسجلة  14.6مليار جنيه، بينما ارتفعت اإليرادات    940%، لتصل إلى  19.7مليار جنيه، في ضوء زيادة املصروفات بواقع    367ليسجل  

املالية. وقفزت فو  وزارة  باملوازنة  صادر عن  الدين  املذكورة، مسجلة  36ائد  الفترة  بـ  392.8% خالل  املالي   288.3مليار جنيه، مقارنة  العام  املماثلة من  الفترة  في  مليار جنيه 

 املصدر:ايكونومي بلس  املاض ي.
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 تسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير املنتج للنفط إلى أعلى مستوى في ما يقرب من ثماني سنوات

نقطة في فبراير، بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب واملرتبطة بتحسن الظروف االقتصادية،    59.8هر يناير إلى  نقطة في ش  58.2إذ ارتفع املؤشر الرئيس ي )بي دي اف( في السعودية من  

 نتربرايز املصدرا بحسب التقرير.

 تسارع معدل النمو في نشاط القطاع الخاص غير املنتج للنفط في اإلمارات خالل شهر فبراير، ليسجل أقوى ارتفاع منذ شهر أكتوبر املاض ي

نقطة في يناير، بينما أظهرت القراءة بعض التراجع، إذ زادت األعمال    54.1نقطة في فبراير مقارنة بمعدل    54.3رئيس ي )بي دي إف( بصورة طفيفة إلى  بعدما ارتفع املؤشر ال

 نتربرايز املصدرا  شهر، "مما يشير إلى أن تحسن معدل النمو قد يكون قصير األجل"، بحسب التقرير. 17الجديدة بأدنى معدل منذ شهر  
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة 
رأس املال 

 السوقي 
 التوصية 

السعر  

 املستهدف 

ية احتمال

 (لهبوط ا الصعود/)

 السوقى عن السعر  

 مضاعف القيمة الدفترية  مضاعف الربحية 

 2022 2021 2022 2021  جنيه  مليون جنيه جنيه 

  الكيماويات  قطاع

 1.8 2.5 5.8 13.5 %10.1- 50.77 حيادي 4,111 56.50 املالية والصناعية املصرية

 1.4 1.7 5.3 7.1 %14.9 170.64 حيادي 34,024 148.50 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 

 1.9 2.9 3.7 5.7 %18.0 48.50 شراء  51,850 41.09 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.3 1.6 7.1 12.3 %7.6- 6.23 حيادي 8,009 6.75 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.4 4.5 16.6 13.3 %0.3 10.37 شراء  4,136 10.34 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.9 2.0 15.2 11.1 %13.2 7.05 شراء  1,761 6.23 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.9 3.5 13.7 23.2 %12.7- 9.32 شراء  10,054 10.68 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت 

 2.0 2.8 6.4 88.1 %11.9 8.90 شراء  3,011 7.95 العربية لألسمنت 

 1.5 1.5 29.0 14.6 %15.3 37.82 حيادي 2,460 32.80 مصر بني سويف لالسمنت

 1.1 1.2 18.2 11.5 %19.5 27.91 حيادي 1,681 23.35 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 4.1 4.6 %12.5 33.20 شراء  16,026 29.50 شركة حديد عز 

 1.0 1.0 7.6 7.8 %9.2 12.03 شراء  7,329 11.02 النساجون الشرقيون 

 89 2.84 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.3 0.3 4.3 6.8 تحت املراجعة 

 413 0.37 شركة سبيد ميديكال 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.6 0.8 1.8 2.5 تحت املراجعة 
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  التوزيع أسم الشركة 

 2023-03-20 2023-03-19 أصلي سهم لكل سهم  0.062075 البنك املصري 

 الكوبونات 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة 

 2023/ 03/ 16 2023/ 03/ 13 جنيه  0.750 بنك قطر الوطني األهلي 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية  الشركة  اليوم

 شارع وادي النيل  2بمقر الشركه الكائن  غير/عاديه برايم القابضه  2023/ 03/ 8
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 (EGX 30 index) 30الشركات املكونة ملؤشر إي جي إكس 

 الكود  أسم الشركة 
آخر  
 سعر

نسبة التغير  
 اليومي )%( 

التغير من أول  
 العام )%( 

 قيمة التداول  التداول كمية 
أعلى سعر  

  52خالل 
 اسوع 

أقل سعر  
  52خالل 
 أسبوع 

الوزن في  
 المؤشر 

 COMI 52.66 -0.32 26.95 2,826,528 148,641,664 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 17.94 -0.33 25.37 27,712 498,576 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني -الشرقية 

 FWRY 5.45 0.55 4.01 10,940,987 59,663,844 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك  

 EFIH 18.31 -0.54 3.68- 218,784 3,996,273 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.25 0.00 2.54 71,652 89,399 1.46 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية 

 HRHO 19.61 -1.51 9.68 2,651,566 52,407,036 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه 

 ABUK 41.09 0.29 5.93 454,605 18,605,794 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات 

 TMGH 9.38 -1.78 6.11- 1,464,662 13,791,691 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى 

 ETEL 27.80 7.71 10.76 2,475,906 66,999,240 28.05 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت 

 SWDY 13.96 -0.57 16.82 2,053,324 28,793,522 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.60 -1.15 36.08 2,592,037 22,544,154 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية 

 MFPC 148.50 0.28 4.29 17,747 2,637,479 165.25 88.01 2.12% موبكو  - مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 36.38 1.08 15.42 193,486 6,974,641 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية 

 SKPC 17.08 1.85 30.18 2,579,394 43,542,068 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 10.20 0.79 20.57 589,843 5,940,774 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر 

 EFID 16.23 1.50 18.81 12,201 194,581 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية 

 ESRS 29.50 -0.34 26.88 361,255 10,723,133 30.00 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية  

 العقاريه 
CIRA 13.03 0.00 0.23 776 10,355 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.46 -2.26 6.46 3,479,514 12,144,961 40.30 3.45 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ADIB 19.83 1.17 10.17 398,477 7,852,933 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي 

 HELI 9.20 -1.71 15.58 7,986,002 73,194,960 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 CLHO 5.23 -1.51 1.69- 323,257 1,697,131 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا

 JUFO 10.68 1.71 9.09 254,513 2,654,079 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 93.50 -0.44 2.55- 73,611 6,853,427 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون  

 PHDC 2.06 -0.48 5.10 4,366,283 9,055,099 24.00 2.05 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 11.02 -0.09 5.96 2,181,334 23,871,258 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد 

 CCAP 2.21 -2.21 6.25 26,196,692 58,459,092 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 5.36 -1.83 - 5,989,480 32,633,150 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.38 -0.83 19.32- 618,500 1,476,128 3.17 1.80 0.60% راميدا

 TALM 4.00 0.00 - 4,084 16,195 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة 

 ISPH 1.68 -0.18 22.04- 1,635,196 2,758,811 2.89 1.10 0.43% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

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

 :الجدول اآلتي

 بيع حيادي  شراء التوصية 

 التعريف 
توصية بشراء السهم عند السعر  

 الحالي في السوق 

توصية بالحيادية بموقف 

 املستثمر على ما هو عليه 

ببيع السهم عند السعر  توصية 

 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

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

وأنه /انهم لم يحصلوا على تعويض يرتبط، أو سيكون تنبؤات أخرى تم التعبير عنها تعكس بدقة وجه نظره/نظرهم ورؤيتهم عن الشركة محل التقييم،  

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 املالية التي هي موضوع هذا التقرير البحثي وقت صدوره. أيضا

 

 فريق عمل البحوث بشركة بريميير 

 essam.abdelaleem@premiere-securities.com مدير إدارة البحوث عصام عبد العليم

 قسم التحليل املالي 

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

 nada.osama@premiere-securities.com باحث استثماري  ندا أسامة 

 radwa-ramdan@premiere-securities.com باحث استثماري  رضوى رمضان 

 قسم التحليل الفني

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 مسؤولي االتصال

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

 etrade@premiere-securities.comبريد الكتروني:     33330700( 202تليفون: )+  ة العمالءخدم


