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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %6.44- ▲ %0.18 11,179.20 30أي جي اكس 
 

 

 %0.81 ▲ %0.29 2,219.68 70أي جي اكس 

 %0.89- ▼ %0.51- 3,226.13 100أي جي اكس 

 %14.74- ▼ %1.01- 3,472.69 مؤشر تميز
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 )مليون جنيه(انواع المستثمرين   TASI 11,521.00 0.72% السعودية

 DFMGI 3,356.00 0.17% دبي
 

 

 ADI 10,461.00 -0.20% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,411.20 -0.21% 
 

 BSEX 1,860.79 0.00% البحرين
 

 GENERAL 12,407.00 0.82% قطر
 

 MASI 10,741.00 -0.65% املغرب
 

 TUN20 8,229.00 -0.21% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,403.22 1.3% أمريكا
 

 S&P 500 3,770.55 1.4% أمريكا
 

 

 NASDAQ 10,475.25 1.3% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,334.84 2.0% لندن
 

 

 DAX 13,459.85 2.5% أمانيا
 

 Nikkei 225 27,527.64 1.2% اليابان
 

 %0.6- 1,669.97 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %1.0- 97.61 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 بالجنيه اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.001 24.296 24.204 دوالر أمريكى
 

 0.522 24.208 24.107 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.485 27.649 27.532 إسترلينىجنيه 
 

 

 0.477 24.447 24.345 فرنك سويسرى 
 

 0.193 16.574 16.508 ين يابانى 100
 

 0.002 6.466 6.440 ريال سعودى
 

 0.188 78.432 78.111 دينار كويتى
 

 0.000 6.615 6.590 درهم اماراتى
 

 0.061 3.383 3.368 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  19.98   32.73  بيراميزا

  19.97   25.29  باكين

  17.93   0.38  العبوات الطبية

  10.29   5.79  ايكون 

  7.69   2.24  املؤشر

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -6.50   14.95  بنك قطر الوطني االهلي

ماكرجروب للمستحضرات 

 الطبية

 3.86   5.39- 

 -4.99   6.47  الحديد والصلب املصرية

 -4.98   1.39  املجموعة املصرية العقارية

 -4.55   7.35  شارم دريمز

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  29.50   74,341,072  غاز مصر

  32.00   49,575,792  البنك التجاري الدولي

  2.76   38,002,244  مدينة نصر لالسكان

  29.36   36,596,556  مصر لاللومنيوم

  1.39   31,518,456  املجموعة املصرية العقارية

 التداولة يمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.34   27,554,707  دايس

  0.38   26,874,651  العبوات الطبية

  1.39   22,440,625  املجموعة املصرية العقارية

  2.76   13,779,077  مدينة نصر لالسكان

  1.28   12,729,680  القلعة

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه(

 116,138,740 0.42- 798.4 العقارات

 108,181,350 0.88- 978.5 أساسية موارد

 79,544,386 0.48- 968.2 مالية خدمات

 63,540,946 0.09- 994.5 البنوك

 39,923,125 0.52 928.4 بناء مواد

 2022 نوفمبر 3 لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 5 1000 شراء مجلس االداره الدوليه لالسمده

 0.239 37530001 بيع م.مرتبطه اسباير القابضه  

 0.581 37530001 ببع م.مرتبطه جدوي 

 1.741 37530001 بيع م.مرتبطه بايونيرز العمرانيه

 1.623 103190 شراء مجلس االداره املصريه للمنتجعات

 28.42 2899 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق

 0.239 37660001 شراء م.مرتبطه اسباير القابضه

 4.65 14969 شراء مجلس االداره س ي أي كابيتال

 15.61 90000 شراء مجلس االداره االهلي للتنميه

 0.581 37589001 شراء مجلس االداره جدوي 

 2.7 1500000 شراء مساهم رئيس ي العربيه لحليج االقطان

 1.705 400000 بيع م.مرتبطه باندا

 1.741 41625001 شراء مجلس االداره بايونيرز العمرانيه

36.2%32.9%31.8%29.6%29.0%

2,562,320651,6991,270,78113,779,07712,729,680

القلعة لإلستثمارات مدينة نصر لإلسكان مصر لاللومنيومكابوغاز مصر 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 للمرحلة الثانية مع أمارنكو سوالريز ايجيبتالعربية لألسمنت توقع عقد شراء جديد للطاقة 

، إلقامة 2019( اليوم عن توقيعها على تعديل هام في عقدها مع شركة أمارنكو سوالريز ايجيبت الذي تم التوقيع عليه للمرة األولى عام ARCCأعلنت الشركة العربية لألسمنت )

يأتي تعديل االتفاقية بين الشركتين للتوافق مع القواعد التنظيمية الجديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء  محطة لتوليد الطاقة الشمسية في مصنع الشركة بمدينة السويس،

ستخدمة للطاقة الشمسية بنظام االستهالك الذاتي.EgyptERAوحماية املستهلك )
ُ
تأتي هذه التعديالت التنظيمية أيًضا  (، والتي تستهدف تشجيع ودعم املشروعات والشركات امل

يشار إلى أن العقد املعدل بين العربية لألسمنت وأمارنكو  ( في شرم الشيخ خالل الشهر الحالي.COP27واكبة استعدادات مصر الستضافة مؤتمر األمم املتحدة لتغير املناخ )مل

بأال تتجاوز إجمالي القدرات الشمسية املتعاقد عليها بنظام سوالريز ايجيبت يتوافق مع القواعد التنظيمية املحدثة التي أصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي تقض ي 

وبذالك  ميجاوات للمشروع الواحد. 25ميجاوات وبحد أقص ى  30االستهالك الذاتي ، واململوكة ألي جهة مرخصة أو أحد عمالء شركات توزيع الطاقة واملرتبطة بشبكات التوزيع، 

ميجاوات بعد ان تم تشغيل املرحلة األولى و التى تواصل عملها وإنتاجها للطاقة الشمسية  20.6ربية لألسمنت وصل الى قدرة يصبح اجمالي مشروع الطاقة الشمسية في مصنع الع

الك العربية % من إجمالي استه3ميجاوات شهريا، بما يعادل  1,000كيلووات أقص ى، كما يصل إجمالي الطاقة املولدة إلى  7,441بقدرات توليد تصل إلى  2019بكفاءة منذ عام 

 ملصدر: البورصهالألسمنت من الكهرباء.

 مليون جنيه 800سيرا للتعليم تعلن إغالق أول سندات توريق بقيمة 

مليون  800عن إتمام اإلصدار األول من سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في مصر وذلك بقيمة  -سيرا للتعليم-(، CIRAأعلنت شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية )

 -مليار جنيه ويكون على ثالثة شرائح:  2وتابعت موضحة إن اإلصدار األول ضمن برنامج بقيمة ه، جني

 مليون جنيه بفترة استحقاق ثالث سنوات. 96الشريحة األولي بقيمة  -

 مليون جنيه بفترة استحقاق خمس سنوات. 304الشريحة الثانية بقيمة  -

 املصدر: البورصه مليون جنيه بفترة استحقاق سبع سنين 400الشريحة الثالثة بقيمة  -
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 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 مليون يورو من بنك االستثمار األوروبي 500مصر قد تتلقى قروض جديدة تتجاوز قيمتها 

ويدرس البنك حاليا تدبير ثالثة قروض جديدة  مليون يورو منه قريبا. 500تتجاوز قيمتها لبنك االستثمار األوروبي أن مصر قد تتلقى قروضا جديدة اأعلن املوقع اإللكتروني 

 ملصر، تتمثل في:

مليون يورو لتمويل نصف تكلفة مشروع "املرونة  150قرض بقيمة  ماليين يورو لتمويل نصف تكاليف تحديث وتجديد الخط الثاني ملترو أنفاق القاهرة. 307قرض بقيمة 

مليون يورو ملساعدة بنك القاهرة اململوك  70قرض بقيمة  خالل إضافة صوامع تخزينية جديدة وشراء كميات إضافية من القمح لتعزيز االحتياطي االستراتيجي. الغذائية" من

 .الستثمار األوروبيلبنك اا موقعاملصدر:للدولة على زيادة خيارات التمويل الصغير ألصحاب املشاريع الصغيرة في مصر خارج القاهرة واإلسكندرية.

 أشهر  9صادرات مصر من الحديد الصب والصلب تتجاوز مليار دوالر خالل 

مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام املاض ي،  1,318مقابل  2022أشهر األولى من  9مليار دوالر خالل الـ  1,016حققت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب نحو 

يد الشهري الصادر عن املجلس التصديري ملواد البناء والحراريات والصناعات املعدنية الذي حصل أموال الغد علة نسخة منه، أنه تم تصدير حد وأظهر التقرير.%23بتراجع 

مليون دوالر،  605,881% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 59,6دول على  5وسيطرت  .أشهر األولى من العام الجاري  9دولة خالل الـ  81صب وصلب لنحو 

وجاءت إيطاليا في املرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول املستوردة .%28مليون دوالر بتراجع بلغت نسبته  306,008مليون دوالر مقابل  220,496يأتي على رأسها إسبانيا بقيمة 

وارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى اململكة %  50ض بلغت نسبه مليون دوالر بانخفا 330,567مليون دوالر مقابل  166,188للحديد والصلب املصري بنحو 

وتراجعت صادرات الحديد الصب .%18مليون دوالر بارتفاع بلغت نسبته  104,586مليون دوالر مقابل  123,79لنحو ” 2022سبتمبر -يناير“العربية السعودية خالل الفترة من 

مليون دوالر مقابل  47,195% لتبلغ 30مليون دوالر، وإلى كندا بنسبة  129,964مليون دوالر مقابل  48,212% لتبلغ 63االمريكية بنسبة  والصلب املصري إلى الواليات املتحدة

 أموال الغداملصدر:  . مليون دوالر 67,056
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 % خالل أكتوبر9.2التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 

.وكانت تونس توصلت الشهر املاض ي  ه وكالة األنباء التونسية، السبت% في سبتمبر، بحسب ما نقلت9.1% في أكتوبر من 9.2معدل التضخم السنوي في تونس ليصل إلى  ارتفع

وتونس  العامة ومساعدتها في تجاوز أزمتها االقتصادية.مليار دوالر، من أجل دعم ماليتها  1.9إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 

 في نقص في الغذاء والوقود. في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البالد عن سداد ديونها كما تسببت

اضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في اإلضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ وتعرض االقتصاد التونس ي لعدة ضربات على مدى السنوات امل

وحذر صندوق النقد الدولي من أن من املرجح أن يتباطأ النمو على املدى القريب، وهو ما  وشح السلع العاملية بفعل حرب أوكرانيا. 19-تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد

 حابياملصدر :  . لضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك امليزانين التجاري واملاليسيفرض مزيدا من ا

 

 التوقعات بشكل كبير 
ً
 تراجع صادرات الصين في أكتوبر مخالفة

، وتراجعت الواردات في أكتوبر بـ %4.3% في أكتوبر على أساس سنوي، لتخالف بذلك التوقعات بشكل كبير والتي كانت تشير إلى ارتفاع بـ 0.3تراجعت صادرات الصين بنسبة 

 والتي كانت تشير إلى نمو طفيف بـ 0.7
ً
 بذلك التوقعات أيضا

ً
 بـ 0.1%، مخالفة

ً
هذا وأظهرت البيانات أن الواليات املتحدة ظلت  % في سبتمبر.0.3%، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا

رويترز اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض الصين التجاري مع الواليات املتحدة  الشريك التجاري األكبر للصين على مستوى الدول.وخلصت حسابات أجرتها

 س ي ان بي س ي العربية.املصدر :   مليار دوالر في سبتمبر أيلول. 36.07مليار دوالر في أكتوبر تشرين األول، انخفاضا من  34.19بلغ 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم الشركةاسم 
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

 1.0 1.3 3.4 6.9 %6.2- 27.05 شراء 2,099 28.85 املالية والصناعية املصرية

 1.0 1.3 3.8 5.3 %24.0 136.70 شراء 25,256 110.23 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.3 4.0 4.0 9.6 %38.7 37.17 شراء 33,806 26.79 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.5 7.1 .غ.م %19.2 5.47 شراء 5,446 4.59 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  األغذيةقطاع 

 2.6 2.6 9.7 7.8 %71.7 10.37 شراء 2,416 6.04 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.5 1.6 12.0 8.8 %43.9 7.05 شراء 1,385 4.90 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 1.9 2.3 9.0 15.2 %33.1 9.32 شراء 6,590 7.00 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.6 1.8 12.0 56.5 %53.3 7.82 شراء 1,932 5.10 لألسمنتالعربية 

 1.2 1.2 15.5 12.1 %11.4 30.40 شراء 2,048 27.30 مصر بني سويف لالسمنت

 0.7 0.8 7.1 7.6 %16.1 17.80 شراء 1,104 15.33 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.4 2.6 %59.4 26.63 شراء 9,078 16.71 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.2 5.3 %60.8 12.03 شراء 4,975 7.48 النساجون الشرقيون 

 64 2.06 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.2 0.3 3.1 4.9 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.0 2.8 %32.1 0.56 حيادي 471 0.43 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

   ال توجد توزيعات لهذا الشهر 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة

 2022-11-15 2022-11-10 جنيه للسهم 2.970 النيل لالدويه 

 2022-11-15 2022-11-10 جنيه 5.530 القاهره لالدويه

 2022-11-15 2022-11-10 جنيه 12.200 االسكندريه لالدويه

 2022-11-15 2022-11-10 جنيه 4.800 العربيه لالدويه

 2022-11-16 2022-11-13 جنيه 14.00 مطاحن شرق الدلتا 

 2022-11-16 2022-11-13 جنيه 15.00 مطاحن وسط و غرب الدلتا 

 2022-11-20 2022-11-15 جنيه للسهم 0.40 مطاحن و مخابز االسكندريه

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 املعادي  –دجله  206شارع  27بمقر الشركه في  عاديه زهراء املعادي 7-11-2022

 عبر وسائل االتصال الحديثه و التصويت عن بعد  عاديه جنوب الوادي لالسمنت  7-11-2022

 من خالل وسائل االتصال الحديثه  عاديه اسمنت سيناء 7-11-2022

 بمقر الشركة مدينة السادات  غير عادية  فيركيم لألسمدة  9-11-2022

 األسكندرية  –بمقر الشركة  عادية/ غير عادية  كابو  9-11-2022

 املعادي  –بمقر الشركة  غير عادية  للبرمجياتاملؤشرات  9-11-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 (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 32.00 -0.31 39.61- 1,545,255 49,575,792 35.89 22.49 25.97% التجاري الدولي )مصر( البنك

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 15.40 -1.28 24.10- 314,101 4,858,613 21.59 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.69 -1.60 71.19- 3,374,252 12,575,719 8.03 2.77 5.61% 

 EAST 11.50 -0.52 7.28 122,490 1,408,042 12.25 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.17 0.87 11.68- 126,818 147,394 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 26.79 -2.12 24.60 277,844 7,459,996 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.04 -0.31 11.95- 1,449,495 19,014,210 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 8.10 -0.61 60.08- 295,112 2,385,620 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 110.23 -1.57 13.07 20,171 2,237,969 116.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 25.88 -4.15 31.70 156,266 4,112,497 31.54 20.99 3.11% 

 SWDY 8.20 -2.26 58.27- 304,832 2,524,405 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 19.05 -1.80 13.60 520,023 9,923,124 19.75 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.49 0.00 8.23- 5,136 64,187 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.76 0.73 5.48- 13,779,077 38,002,244 34.20 2.69 1.70% 

 CIEB 7.01 0.72 16.75- 113,037 786,607 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 3.91 -2.25 6.83 1,326,658 5,218,079 4.46 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 11.27 0.00 74.42- 191,070 2,153,488 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.12 0.73 15.92- 788,419 3,250,923 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 16.71 -2.96 11.47 980,074 16,473,691 17.70 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 8.23 1.86 5.51 1,107,109 9,068,732 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.70 -0.18 15.05- 823,885 4,727,040 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 12.56 -0.40 49.52 381,620 4,878,511 13.25 5.85 1.12% 

 JUFO 7.00 -1.41 8.50- 90,925 640,236 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.68 1.13 11.67 134,005 358,697 2.96 1.80 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 66.49 -0.76 12.51- 16,104 1,074,924 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 14.95 -6.50 16.34- 97,303 1,472,999 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.42 -0.84 28.95- 3,353,464 4,782,399 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 7.48 0.40 13.92- 702,795 5,221,710 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.28 0.55 6.47 12,729,680 16,505,736 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.22 5.50 17.25- 4,635,177 19,280,384 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.75 -1.41 56.26- 1,153,919 2,036,132 3.52 1.10 0.79% سينا فارماابن 

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

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

 :اآلتيالجدول 

 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 

ال يختلف عن  السعر املستهدف

 السعر السوق 

السعر املستهدف أقل من السعر 

 في السوق 

االنخفاض "مقابل -نسبة االرتفاع/

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

 شهادة املحللين

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

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 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

 

 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

 

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 

أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أنها موثوق فيها 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 

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

شكل من األشكال. إن االستخدام غير املصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه  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


