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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %7.10- ▲ %0.26 11,100.67 30أي جي اكس 
 

 

 %1.33 ▼ %0.47- 2,231.17 70أي جي اكس 

 %0.56- ▼ %0.22- 3,236.84 100أي جي اكس 

 %12.07- ▼ %0.27- 3,581.66 مؤشر تميز
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 )مليون جنيه(انواع المستثمرين   TASI 11,632.00 -0.66% السعودية

 DFMGI 3,351.00 0.05% دبي
 

 

 ADI 10,298.00 0.11% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,280.12 -0.04% 
 

 BSEX 1,864.31 0.03% البحرين
 

 GENERAL 12,251.00 -0.09% قطر
 

 MASI 10,851.00 0.06% املغرب
 

 TUN20 8,194.00 0.30% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,861.80 2.6% أمريكا
 

 S&P 500 3,901.06 2.5% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,102.45 2.9% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,047.67 -0.4% لندن
 

 

 DAX 13,243.33 0.2% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,587.46 1.8% اليابان
 

 %0.0 1,641.61 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %1.4- 94.42 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 4.552 24.101 24.003 دوالر أمريكى
 

 5.159 24.022 23.914 يورو
 

 تغيرات االسهم

 6.874 27.996 27.867 جنيه إسترلينى
 

 

 4.374 24.196 24.087 فرنك سويسرى 
 

 2.813 16.346 16.275 ين يابانى 100
 

 1.214 6.413 6.385 ريال سعودى
 

 14.980 77.923 77.578 دينار كويتى
 

 1.239 6.563 6.534 درهم اماراتى
 

 0.597 3.324 3.308 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  19.77   122.20  مطاحن وسط وغرب الدلتا

  13.39   16.17  النصر لألعمال املدنية

  10.35   29.00  مصر للفنادق

  7.73   12.55  االسكندرية لتداول الحاويات

  6.87   0.36  أصول للوساطة

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -15.98   138.00  مينا فارم لألدوية

 -14.98   30.19  النيل لالدوية

 -12.04   14.10  دلتا للطباعة والتغليف

 -10.37   18.50  مطاحن شمال القاهرة

 -9.95   3.35  اودن لالستثمار والتنمية

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  31.80   169,657,360  البنك التجاري الدولي

  15.80   74,530,952  حديد عز

  2.74   71,717,784  مدينة نصر لالسكان

  12.84   64,694,860  هيرمس

  3.85   53,928,248  فوري

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.21   74,516,252  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.39   36,745,306  املصريين لالسكان

  0.34   35,415,378  دايس

  1.29   27,706,341  القلعة

  2.74   25,921,239  مدينة نصر لالسكان

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 )جنيه( القطاع

 204,718,228 1.47- 801.1 العقارات

 186,245,378 0.16- 1,013.6 البنوك

 182,515,468 0.86- 960.2 خدمات مالية

 175,237,301 2.27- 955.4 موارد أساسية

 71,313,625 0.60- 1,333.6 اتصاالت وتكنولوجيا واعالم

 2022أكتوبر   26لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 0.051 4070044 شراء مجلس االداره العبوات الطبيه

 0.385 500000 بيع مجلس االداره العربيه لالصول 

 5.14 3000 شراء مجلس االداره مستشفي النزهه 

 5.14 20910 شراء مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه

 1.634 1014417 شراء مجلس االداره املصريه للسياحه

 26.28 1850 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق

 0.249 50000 شراء م.مرتبطه اسباير القابضه

 4.62 148155 شراء مجلس االداره س ي أي كابيتال

 16.18 40000 شراء مجلس االداره االهلي للتنميه

 1.819 327167 شراء مجلس االداره بايونيرز

 0.589 524000 شراء مجلس االداره  جدوي 

36.7%35.3%31.6%28.2%28.0%

2,667,69691,26125,921,239175,58912,490,348

املصريه العقاريهالقناه للتوكيالتمدينه نصر لالسكانمطاحن االسكندريهزهراء املعادي

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 حديد عز توضح تأثير تحرير سعر الصرف وحجم الخسائر املتوقعة

وأوضحت أن املقدر مبدئًيا أن عمالت األجنبية، الخسائر املتوقعة لشركات املجموعة نتيجة تحرير أسعار الجنيه أمام الدوالر وال(، عن حجم ESRSحدثت شركة حديد عز)

شركة  مليار جنيه 2.19شركة حديد عز )مجمعة(  أكتوبر الجاري إلى ما يلي: 27تصل خسائر العملة في النصف الثاني من العام الجاري على أسعار العملة في نهاية يوم عمل 

مليار جنيه.وقالت إن من أهم أسباب تلك الخسائر هو االلتزامات الدوالرية القائمة على الشركات والتي زادت خالل الفترة  1.88مجمعة( )اإلسكندرية  -العز الدخيلة للصلب

 ملصدر: البورصهااألخيرة نتيجة لتغطية العمليات االستيرادية بالدوالر.

 مليون جنيه 22هم رواد السياحة بقيمة تنفيذ صفقة على أس

(.وأضافت، بأنه تم ROTO)رواد  –( شركة رواد السياحة BLOCK TRADINGأعلنت البورصة املصرية اليوم، عن تنفيذ صفقة من خالل آلية الصفقات ذات الحجم الكبير)

، أظهرت تحقيق صافي خسارة مجمعة بلغت 2022عن الستة أشهر املنتهية في يونيو  جنيه.عن نتائج أعمالها 22,401,585سهم بقيمة إجمالية  823,285تنفيذ الصفقة لعدد 

 املصدر: البورصه مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق 1.664مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ  42.035

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 بإخفاء السلع أو املبالغة في األسعار واملضاربة أو االحتكارمدبولي: لن يتم السماح 

 وين والتجارة الداخلية، واللواءترأس باألمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، االجتماع األربعين ملجلس املحافظين، بحضور الدكتور علي املصيلحي، وزير التم

رة محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتو هشام آمنة، وزير التنمية املحلية، واللواء 

رانس.واستهل ة الفيديو كونفمنال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقي املحافظين عبر تقني

 
ً
راقبة األسواق خالل هذه الفترة وتحقيق االنضباط بها، الفتا

ُ
تبعة مل

ُ
 بيرئيس الوزراء االجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار اآلليات امل

ً
 تاما

ً
ن الحكومة  إلى أن هناك تنسيقا

بالغة في اواتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات املختلفة، في إطار توفير املنتجات
ُ
 على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو امل

ً
ألسعار، ، وضبط األسواق، مشددا

ضاربة أو االحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع املخالفين وفق اإلجراءات القانونية.وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية
ُ
ين في املستهلك، بتلقي شكاوى املواطن وامل

 إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر ُمخالف يستغل ت19588لغة في األسعار واملضاربة، من خالل الخط الساخن للجهاز برقم )حاالت املبا
ً
لك (، الفتا

بعة فظات وكل من وزارة التموين والجهات املعنية التاالظروف.وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في األسواق واملنافذ، بالتنسيق بين املحا

 لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيس ي، رئيس ا
ً
 إلى أنه ستتم للقوات املسلحة والداخلية، بهدف توفير السلع املختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذا

ً
ملتابعة الجمهورية، الفتا

 سلع األساسية، واستقرار األسواق بجميع املحافظات، من خالل غرفة إدارة األزمات بمركز املعلومات و دعم اتخاذ القرار، معالدورية على مدار اليوم ملوقف توافر جميع ال

 املصدر: املال دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.

جهة الصدمات الخارجيةمحافظ املركزي: االتفاق مع صندوق النقد يعزز قدرة االقتصاد على موا  

مثمرة بين السلطات املصرية  كد حسن عبد هللا، محافظ البنك املركزي املصري، أن التوصل إلى اتفاق، على مستوى الخبراء، مع صندوق النقد الدولي؛ جاء نتيجة مناقشاتأ

على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير واإلصالحات االقتصادية والهيكلية والذي اتفق فيه الطرفان .وخبراء صندوق النقد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق األوسط

اجهة الصدمات الخارجية والتي املتسقة مع برنامج اإلصالح الوطني، مضيفة خالل مؤتمر بمجلس الوزراء اليوم الخميس أن االتفاق يعزز من االقتصاد الكلي وقدرته على مو 

وعلى جانب السياسة النقدية، أوضح املحافظ أن البنك املركزي املصري يركز على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع .ؤخًرازادت حدتها على املستوى العاملي م

نحو تدريجي ومستدام، كما أكد استهداف املركزي إعادة بناء االحتياطيات الدولية على .كفاءة عمل سوق الصرف؛ بما يسهم في تعزيز االستدامة والصالبة لالقتصاد املصري 

ملحافظ وأشار ا.قيمة االحتياطي األجنبي مشيًرا إلى أن االتفاق مع الصندوق جاء بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية لألربع سنوات القادمة والتي يستهدف املركزي خاللها زيادة

إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب، مع إعطاء األولوية للهدف األساس ي للبنك  إلى اإلعالن عن تحديد قيمة الجنيه املصري مقابل العمالت األجنبية األخرى؛ في

 2022فبراير  13ونوه عبد هللا، إلى أن البنك املركزي املصري سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ .املركزي واملتمثل في تحقيق استقرار األسعار ومواجهة التضخم

 ش.أ.أاملصدر:  .2022االعتمادات املستندية في عمليات تمويل االستيراد حتى إتمام اإللغاء الكامل لها في ديسمبر والخاصة باستخدام 
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 مليون دوالر  275أمريكا تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا بقيمة 

مليون دوالر من املساعدات العسكرية، والتي ستشمل أسلحة وذخيرة ومعدات من مخزون وزارة  275الخارجية األمريكية يوم الجمعة، إن واشنطن ستقدم ألوكرانيا قالت وزارة 

ة في ار دوالر منذ بداية العملية العسكرية الروسيملي 18.5وبذلك يرتفع إجمالي املساعدات العسكرية األمريكية ألوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق بأكثر من لدفاع األمريكية، ا

أضاف: و ”.نحن نعمل على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها“فبراير املاض ي.وقال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشره املوقع الرسمي للوزارة:  24

كما نعمل مع الحلفاء “وتابع بلينكن: ”.ا الواليات املتحدة وجاهزين للتسليم إلى أوكرانيا الشهر املقبلللذين قدمتهمجو األوليين ا-هناك نظامان من أنظمة الصواريخ أرض“

رانيا يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوك”.والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا

ا مشروعا لروس
ً
 املصدر:حابي .يا.باألسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة ألوكرانيا ستصبح هدف
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس املال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

ية احتمال

 (لهبوطاالصعود/)

 السوقىعن السعر 

 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2022 2021 2022 2021  جنيه  مليون جنيه جنيه 

  الكيماويات قطاع

 1.1 1.5 3.9 7.9 %17.6- 27.05 شراء 2,389 32.83 املالية والصناعية املصرية

 1.1 1.3 3.9 5.4 %21.0 136.70 شراء 25,890 113.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.2 3.9 3.8 9.3 %44.1 37.17 شراء 32,556 25.80 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.5 6.7 .غ.م %26.1 5.47 شراء 5,150 4.34 يما *ك -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.5 2.5 9.3 7.5 %79.1 10.37 شراء 2,316 5.79 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.5 1.6 12.0 8.8 %43.6 7.05 شراء 1,388 4.91 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 2.1 2.5 9.9 16.7 %21.0 9.32 شراء 7,249 7.70 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.6 1.8 11.8 55.4 %56.4 7.82 شراء 1,894 5.00 العربية لألسمنت

 1.2 1.2 15.7 12.2 %10.1 30.40 شراء 2,070 27.60 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.8 7.0 7.5 %17.7 17.80 شراء 1,089 15.12 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.4 2.4 %68.6 26.63 شراء 8,584 15.80 شركة حديد عز

 0.6 0.7 5.0 5.1 %68.0 12.03 شراء 4,762 7.16 النساجون الشرقيون 

 68 2.19 يجيترانسا -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.3 5.2 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.1 2.9 %30.9 0.56 حيادي 476 0.43 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

    

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة

 2022-10-31 2022-07-26 جنيه  0.15القسط الثاني  زهراء املعادي

 2022-11-3 2022-10-31 جنيه 0.350 جهينه للصناعات الغذائيه

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 راي القبه القاهرةس-بمقر الشركه املصريه القابضه للصوامع و التخزين  عادية العامه للصوامع و التخذين 31-10-2022

 سموحه باالسكندريه –بمقر فندق هيلتون جرين بالذا  عادية االسكندريه للغزل و النسيج )سبينالكس( 31-10-2022
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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 

 52أعلى سعر 

 اسبوع

 52أقل سعر 

 أسبوع

الوزن في 

 املؤشر

 COMI 31.80 -0.63 39.99- 5,271,637 169,657,360 35.99 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 15.23 -1.74 24.94- 361,409 5,593,709 22.20 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.85 1.05 69.95- 13,772,307 53,928,248 8.12 2.77 5.61% 

 EAST 11.30 -1.74 5.41 1,215,957 14,011,665 12.25 9.53 5.51% كومبانييسترن ا -الشرقية 

 EKHO 1.16 0.00 11.75- 39,244 45,490 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 25.80 -2.27 20.00 1,793,792 46,378,032 30.01 17.90 5.27% 

املاليه هيرمس املجموعه 

 القابضه
HRHO 12.84 -1.23 13.30- 4,972,785 64,694,860 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 7.95 -0.38 60.82- 2,014,956 15,962,604 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 113.00 0.28 15.91 45,540 5,131,120 116.90 73.73 3.88% وبكوم -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 26.90 4.38 36.90 547,097 14,153,326 31.54 20.99 3.11% 

 SWDY 8.38 -1.41 57.35- 1,645,448 13,885,299 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 18.05 -1.63 7.63 341,459 6,205,834 19.75 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.50 0.00 8.16- 253,534 3,168,520 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.74 0.74 6.16- 25,921,239 71,717,784 34.20 2.70 1.70% 

 CIEB 7.00 1.45 16.86- 2,531,120 17,868,142 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 3.96 -2.22 8.20 8,384,702 33,875,776 4.48 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.19 -2.27 74.60- 154,907 1,751,291 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 3.88 -0.51 20.82- 414,676 1,615,983 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 15.80 -2.47 5.40 4,734,224 74,530,952 17.24 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 7.92 -2.22 1.54 1,639,489 13,205,711 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.80 -2.03 13.56- 5,268,916 30,891,160 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 12.55 7.73 49.40 1,134,478 14,130,752 12.99 5.85 1.12% 

 JUFO 7.70 4.05 0.65 148,383 1,137,420 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.67 -1.48 11.25 43,054 115,500 2.96 1.73 0.96% راميدا

كونستراكشون بي اوراسكوم 

 ال س ي
ORAS 69.00 0.16 9.21- 112,236 7,787,548 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 16.90 1.08 5.43- 10,106 167,036 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.46 -1.81 26.64- 3,182,829 4,732,517 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.16 0.14 17.61- 1,463,517 10,538,933 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.29 -3.29 7.21 27,706,341 36,683,500 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 3.94 3.68 22.75- 10,810,818 43,008,844 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.82 0.00 54.69- 12,034,573 22,003,338 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

 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 

ابل االنخفاض "مق-نسبة االرتفاع/

 سعر السوق"
 %10-≥ %10-% الى 10من + 10%≤+

 شهادة املحللين

ت نظر أو املتضمنة وأي وجهايشهد 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
ً
تقرير حلل /املحللين الوارد اسماؤهم في المرتبط

 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

 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

 

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

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

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.

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

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

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

 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 

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

 

 مسؤولي االتصال

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

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


