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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %4.19 ▼ %0.59- 12,449.90 30أي جي اكس 
 

 

 %9.66 ▲ %0.25 2,414.46 70أي جي اكس 

 %7.03 ▼ %0.52- 3,484.04 100أي جي اكس 

 %13.50- ▼ %0.14- 3,523.49 مؤشر تميز
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(  TASI 10,931.00 -1.11% السعودية

 DFMGI 3,340.00 0.01% دبي
 

 

 ADI 10,374.00 -0.25% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,573.38 -0.07% 
 

 BSEX 1,862.39 -0.01% البحرين
 

 GENERAL 11,853.00 -2.13% قطر
 

 MASI 10,784.00 -0.35% املغرب
 

 TUN20 8,113.00 0.45% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 33,700.28 -0.1% أمريكا
 

 S&P 500 3,949.94 -0.4% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,024.51 -1.1% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 7,376.85 -0.1% لندن
 

 

 DAX 14,379.93 -0.4% أمانيا
 

 Nikkei 225 28,115.74 0.6% اليابان
 

 %0.2 1,741.08 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %0.2- 87.29 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 مالت مقابل الجنيه المصريأسعار الع 
 

 بالجنيه اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.028 24.546 24.471 دوالر أمريكى
 

 0.196- 25.120 25.038 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.176- 28.976 28.878 جنيه إسترلينى
 

 

 0.078- 25.606 25.517 فرنك سويسرى 
 

 0.172- 17.297 17.240 ين يابانى 100
 

 0.007 6.532 6.510 ريال سعودى
 

 0.024- 79.661 79.308 دينار كويتى
 

 0.008 6.683 6.662 درهم اماراتى
 

 0.019- 3.426 3.414 اليوان الصينى
 

      

2
,1
1
6

2
,1
4
5

1
,4
4
2

1
,7
7
0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

12,200

12,300

12,400

12,500

12,600 مليون جنيه

قيمة التداول االغالق

54

110

االسهم التي ارتفع سعرها53

االسهم التي انخفض سعرها

االسهم التي لم يتغير سعرها

963.8

399.2

3.7

453.2

12.6

115.5

(934.7)

(75.4)

(3.5)

(414.2)

(390.0)

(130.0)

افراد

مؤسسات

ن
ريي

ص
م

ب 
عر

ب 
جان

أ
ن

ريي
ص

م
ب 

عر
ب 

جان
مليون جنيها

68.1 

(53.6)

(14.3)

(100.0) (50.0) 0.0 50.0 100.0

مصريين

عرب

أجانب

(بيع)|                    شراء                     



 

  2صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  16.57   9.92  واق الحرةمصر لألس

انتجريتيد دياجنوستكس 

 هولدينجز بي ال س ي

 19.00   11.76  

  11.22   10.01  بنك قناة السويس

  11.14   7.88  اسمنت طرة

  9.27   17.44  بنك البركة

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -12.94   28.39  ك الوطنية للتنميةالعقارية للبنو 

 -9.13   1.18  إيكمى

 -8.87   18.81  مطاحن شمال القاهرة

 -7.49   13.59  ايسترن كومباني

 -4.99   1.24  املجموعة املصرية العقارية

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  37.50   283,475,168  البنك التجاري الدولي

  13.39   100,050,600  هيرمس

  22.00   64,298,852  املصرية لالتصاالت

  6.59   58,458,812  الشمس لالسكان

  30.75   54,361,760  ابوقير لالسمدة

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  0.18   46,811,680  القاهرة للزيوت والصابون 

  0.37   46,227,683  دايس

  0.34   38,983,430  ليفت سالب مصر

  0.36   26,319,832  العربية لالستثمارات

  0.43   24,518,902  العربية ادارة االصول 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

ول قيمة تدا

 القطاع )جنيه(

 322,516,245 0.12 1113.72 البنوك

 238,614,596 0.30 840.14 عقارات

 196,907,234 2.28 1015.66 خدمات مالية 

 170,997,812 0.73 1472.42 اتصاالت وتكنولوجيا

 164,376,438 3.32 706.38 اغذية ومشروبات 

 2022 نوفمبر  20  لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 الغالقا

 )جنيه(

 4.24 100000 بيع مجلس اإلدارة  ام ام جروب 

 0.43 500000 بيع مجلس اإلدارة العربية إلدارة األصول 

 0.25 300000 شراء م.مرتبطة اسباير القابضة 

 0.16 44200 بيع مجلس اإلدارة النعيم القابضة 

 2.58 525000 بيع م.مرتبطة  راية القابضة 

 1.41 13187 بيع مجلس اإلدارة اودن لإلستثمار 

 37.4 1000 بيع إدارة البنك  البنك التجاري الدولي 

 37.4 30000 بيع إدارة البنك  البنك التجاري الدولي 

 37.4 6017 بيع إدارة البنك  البنك التجاري الدولي 

 37.4 5000 بيع إدارة البنك  البنك التجاري الدولي 

 37.4 5340 بيع ة البنك إدار  البنك التجاري الدولي 

 42.62 7600 بيع مجلس اإلدارة  كفر الزيات 

45.8%42.9%42.4%37.6%35.8%

4,147,5723,599,4429,214,4444,225,3572,149,051

عامر جروب مدينة اإلنتاج اإلعالميالشمس لإلسكان ليسيكو مصرالقاهرة للدواجن

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

قر عدم توزيع أرباح للمساهمين 
ُ
 عمومية تعليم تعتمد نتائج األعمال وت

، تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للعام املالي املاض ي واملنتهي في 20/11/2022، املنعقدة بتاريخ (TALMاعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة تعليم لخدمات اإلدارة )

مليون جنيه من صافي األرباح  11.74، كما وافقت الجمعية على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع حصة للعاملين بالشركة من صافي األرباح دون املساهمين بمبلغ 31/08/2022

مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ  228.463اض ي للشركة، كما قررت  إخالء طرف مجلس اإلدارة عن الفترة.أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ املحققة عن العام املالي امل

 املصدر:البورصة  .مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق 183.597

 مليون جنيه 292.5روبرتيز بقيمة هيرميس تعلن إتمام اإلصدار الثالث لسندات توريق شركات بايونيرز ب

توريق الخاصة بمجموعة شركات أعلنت املجموعة املالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية االكتتاب التابع لبنك االستثمار، قد نجح في إتمام اإلصدار الثالث لسندات ال

الجدير بالذكر أن هذا  مليار جنيه. 3مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة  292.5وشركاتها املرتبطة بقيمة إجمالية ” بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية“

وقد تم طرح  مليون جنيه تقريًبا لصالح شركة املجموعة املالية للتوريق التابعة للمجموعة املالية هيرميس القابضة. 490.7اإلصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 

من شركة الشرق  AA+ (sf)شهر وتصنيفها االئتماني  13مليون جنيه ومدتها  41لى أن يتم توزيعهما وفًقا لعائدات املحفظة.وتبلغ قيمة الشريحة األولى شرائح، ع 3السندات على 

، (MERISمن شركة ) AA (sf)1الئتماني سنوات وتصنيفها ا 3مليون جنيه ومدتها  73.1، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية (MERISاألوسط للتصنيف االئتماني وخدمة املستثمرين )

 (. املصدر:جريدة حابي MERIS)من شركة  A (sf)1سنوات وتصنيفها االئتماني  7مليون جنيه ومدتها  178.4بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 لتحول الرقمي وزيرا قطاع األعمال العام واالتصاالت يبحثان تعزيز التعاون في ا

ز التعاون املشترك بين الوزارتين عقد املهندس محمود عصمت، وزير قطاع األعمال العام، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، لبحث تعزي

تناول اللقاء استعراض .ملعلومات للبنية التحتية، وعدد من القيادات بالوزارتينحضر االجتماع املهندس رأفت هندي نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا ا.فى مجال التحول الرقمي

العمل بوزارة قطاع األعمال  مستجدات مشروع التحول الرقمى للشركات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، كذلك تم التطرق إلى املوقف التنفيذي ملشروع ميكنة منظومة

خالل اللقاء؛ أكد املهندس محمود عصمت وزير قطاع األعمال العام، حرص الوزارة على التحول الرقمي .تقال إلى العاصمة اإلدارية الجديدةالعام في إطار تنفيذ مشروع االن

ية وتأهيل العاملين على التعامل التحت وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات املعلوماتية واملعايير الرقمية العاملية، إلى جانب تجهيز وتطوير البنية

الية، في إطار خطة الدولة للتحول مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل املميكنة، بما يسهم في االرتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة االنتاج وتدفق البيانات بسرعة ودقة ع

وجه الدعم املمكنة إلنجاز مشروع التحول الرقمي في الشركات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت استعداد الوزارة لتقديم كافة أ.الرقمي

اء واملستمر بين الوزارتين لتمكين وذلك في ضوء حرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على التعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية، مشيدا بالتعاون البن

 طاع األعمال العام من تطوير بنيتها التكنولوجية في ضوء الجهود املبذولة النتقال الحكومة إلى العاصمة اإلدارية الجديدة.وزارة ق

 ةخبار العامليال نظرة على ا

 دوالر للبرميل 100جولدمان ساكس يخفض توقعاته ملتوسط سعر خام برنت إلى 

هذا التخفيض ” غولدمان ساكس“وعزى  دوالر للبرميل للربع الرابع من العام الجاري. 100دوالرات إلى  10رنت بنحو خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته ملتوسط سعر خام ب

جولدمان “وتوقع  دوالرات للبرميل. 110عند  2023وأبقى البنك توقعاته ملتوسط خام برنت لعام  إلى تراجع الطلب بسبب اإلغالقات في الصين الناجمة عن جائحة كورونا.

 حصص على+ أوبك حافظت إذا 2023 عام من األول  النصف في أخرى  مرة تنفد قد املخزونات أن من محذرا يوميا، برميل ألف 600 بنحوانخفاض اإلنتاج الروس ي ” اكسس

دوالًرا في  85ثم عند  2023دوالًرا في عام  95ى دوالر هذا العام، ثم ينخفض إل 102، توقعت وصول متوسط سعر خام برنت إلى ”فيتش سوليوشنز“كانت وكالة  .الحالية اإلنتاج

 من تقديرها السابق البالغ 2026عام 
ً
دوالرات للبرميل، يعكس التراجع في األسعار  105.وأضافت الوكالة أن تعديل توقعاتها ملتوسط سعر خام برنت هذا العام بالخفض بدال

 املصدر:العربية .نت تدهور بيئة االقتصاد الكلي.املسجل خالل األشهر األخيرة، وتراجًعا في معنويات السوق و 
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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

 1.0 1.3 3.4 6.9 %5.6- 27.05 شراء 2,084 28.64 املالية والصناعية املصرية

 1.2 1.4 4.2 6.0 %9.8 136.70 شراء 28,525 124.50 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.6 4.6 4.6 11.0 %20.9 37.17 شراء 38,803 30.75 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.5 6.9 .غ.م %21.9 5.47 شراء 5,328 4.49 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.9 2.9 10.9 8.8 %52.5 10.37 شراء 2,720 6.80 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.6 1.6 12.5 9.1 %37.7 7.05 شراء 1,447 5.12 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 2.0 2.3 9.2 15.5 %30.3 9.32 شراء 6,731 7.15 عات الغذائيةجهينة للصنا

  قطاع االسمنت

 1.8 2.1 13.6 63.7 %36.0 7.82 شراء 2,178 5.75 العربية لألسمنت

 1.2 1.2 15.4 12.1 %11.8 30.40 شراء 2,040 27.20 مصر بني سويف لالسمنت

 0.8 0.8 7.8 8.3 %6.2 17.80 شراء 1,207 16.76 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.4 2.5 %61.4 26.63 شراء 8,964 16.50 شركة حديد عز

 0.7 0.7 5.2 5.4 %59.3 12.03 شراء 5,022 7.55 النساجون الشرقيون 

 75 2.40 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.6 5.7 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.1 3.0 %26.2 0.56 حيادي 494 0.45 ميديكالشركة سبيد 
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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 ديقيمة التوزيع النق أسم الشركة

 2022-11-23 2022-11-20 جنيه للسهم 1.60 الشرقيه ايسترن 

 2022-11-24 2022-11-21 جنيه للسهم 4.499 مصر لاللومنيوم

 2022-11-27 2022-11-22 0.050جنيه   الزيوت املستخلصة 

 2022-11-30 2022-09-26 جنيه  1.25القسط الثاني  الدولية للتاجير التمويلي 

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 بمقر  الشركه املصريه القابضه للبتروكميات غير عاديه سيدي كرير 22-11-2022

 اإلسكندرية  –بمقر الشركة  عادية  القناة للتوكيالت املالحية  26-11-2022

 اإلسكندرية  –بمقر الشركة  ة عادي اإلسكندرية للتداول الحاويات  26-11-2022

 بمقر جامعة اكتوبر  VIPبقاعة ال  عادية /غير عادية  قناة السويس للتكنولوجيا  27-11-2022

 شارع طلعت حرب  –القاعة الكبري لشركة النصر  عادية /غير عادية  العربية لحليج األقطان  27-11-2022

 اإلسكندرية  –ركة بمقر الش عادية  املتحدة لإلسكان  29-11-2022
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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 37.50 0.27 29.23- 7,561,400 283,475,168 37.80 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 16.40 -0.30 19.17- 1,237,259 20,461,284 20.50 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 4.26 -2.74 66.74- 11,935,366 51,770,632 7.23 2.77 5.61% 

 EAST 13.59 -7.49 26.77 2,921,762 39,110,932 14.85 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.21 -0.17 8.26- 151,770 183,624 1.46 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 30.75 3.15 43.02 1,786,925 54,361,760 31.88 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 13.39 -0.89 9.59- 7,439,669 100,050,600 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 8.53 0.59 57.96- 1,620,966 13,675,701 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 124.50 0.26 27.71 83,671 10,501,870 132.00 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 29.00 -0.55 47.58 236,259 6,875,765 31.57 21.01 3.11% 

 SWDY 8.90 -2.94 54.71- 4,615,017 41,927,652 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 22.00 2.14 31.19 2,938,138 64,298,852 22.98 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.75 -3.34 6.32- 2,337,584 29,918,576 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.88 -1.71 1.37- 12,992,921 37,713,728 34.20 2.87 1.70% 

 CIEB 7.99 -0.99 5.11- 2,628,752 20,993,288 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.21 0.96 15.03 2,619,375 11,008,069 4.46 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 12.30 -0.73 72.08- 125,125 1,545,102 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.45 0.91 9.18- 969,294 4,285,183 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 16.50 -2.65 10.07 969,788 16,153,812 18.00 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 8.59 -0.35 10.13 1,093,157 9,387,218 9.52 6.45 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.81 -0.51 13.41- 2,328,226 13,548,757 7.40 4.00 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 13.00 -0.38 54.76 425,724 5,533,350 13.51 5.85 1.12% 

 JUFO 7.15 0.00 6.54- 34,363 245,392 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.95 -3.59 22.92 4,269,675 12,866,318 3.17 1.80 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 78.98 3.26 3.92 170,468 13,269,780 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 15.10 -0.20 15.50- 92,200 1,399,825 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.65 1.17 17.26- 8,499,282 13,885,859 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

نساجون الشرقيون ال

 للسجاد
ORWE 7.55 0.53 13.12- 3,386,079 25,545,358 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.34 -1.33 11.03 14,727,928 19,930,048 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.22 -2.09 17.25- 10,689,456 46,004,052 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.83 -1.03 54.36- 3,402,067 6,184,708 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

 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 

 ى ما هو عليهاملستثمر عل

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 

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

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

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 مباشر 
ً
 ة 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

 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 

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

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

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

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

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

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.

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

 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


