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 15/03/2023، األربعاء

 

  احصائيات التداول 

 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري 

 من أول السنة  ∆ اليومي  ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %5.23 ▼ %0.49- 15,362.25 30أي جي اكس 
  

 %0.28- ▲ %1.62 2,794.07 70أي جي اكس 

 %0.44- ▲ %1.26 4,127.28 100أي جي اكس 

 %3.32- ▲ %0.58 3,448.88 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة  املؤشر العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,255.00 0.47% السعودية 

 DFMGI 3,350.00 1.39% دبي
 

 

  ADI 9,631.00 0.46% ابوظبي 
-MARKET الكويت 

IXP 
7,091.73 0.98%  

  BSEX 1,906.41 0.00% البحرين 
  GENERAL 10,277.00 0.60% قطر

  MASI 10,560.00 -0.07% املغرب 
  TUN20 8,101.00 0.14% تونس

 التغير )%( القيمة  املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 32,155.40 1.1% أمريكا
 

 S&P 500 3,919.29 1.7% أمريكا
 

 

 NASDAQ 11,428.15 2.1% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,637.11 1.2% لندن
 

  

 DAX 15,232.83 1.8% أمانيا 
 

 Nikkei 225 27,229.48 0.0% اليابان
 

 %0.2- 1,898.69 األوقية الذهب )دوالر( 
 

 %1.4 78.52 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري  
 اليومي بالجنيه  ∆ بيع  شراء  العملة 

 
 0.000 30.936 30.838 دوالر أمريكى 

 
 0.178 33.182 33.074 يورو

 
 االسهم تغيرات 

 0.286 37.661 37.530 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.072 33.951 33.828 فرنك سويسرى 
 

 0.208- 23.073 22.998 ين يابانى  100
 

 0.001- 8.239 8.212 ريال سعودى 
 

 0.033- 100.876 100.525 دينار كويتى 
 

 0.000 8.423 8.396 درهم اماراتى 
 

 0.005- 4.500 4.484 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

  18.54   13.81  جولدن تكس 

  12.92   140.00  مطاحن مصر العليا 

  11.11   10.00  مستشفى النزهة 

  10.70   28.44  ممفيس لالدوية 

  10.38   0.23  سالب مصر ليفت 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق  السهم 

 -19.63   0.56  مرسيليا

 -19.59   22.74  اكرو مصر 

السعودية املصرية لالستثمار 

 والتمويل

 55.08   19.27- 

 -19.16   0.23  أصول للوساطة 

 -11.49   2.85  ريكاب 

 أسهم من حيث قيمة التداول  5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  49.00   244,779,456  البنك التجاري الدولي 

  13.87   60,068,028  ايسترن كومباني 

  1.88   53,547,468  القلعة

  6.10   52,155,360  زهراء املعادي 

  15.56   45,400,040  للبتروكيماوياتسيدى كرير 

 ة التداول يمك أسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  (سهم) كمية التداول  السهم 

  1.88   28,980,629  القلعة

  0.38   24,337,771  دايس 

  0.49   21,162,198  املطورون العرب 

  0.26   19,351,264  املصريين لالسكان 

  0.19   18,602,742  املالية القابضة اوراسكوم 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي   خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول القطاع  

 )جنيه(

 214227533.4 1.6 932.2 العقارات 

 208800442.7 0.2- 1428.1 البنوك

 174517105.9 1.2 1386.1 أساسية  موارد

 134781233.1 0.2- 1167.1 مالية  خدمات

وبات وتبغ أغذية و  72108022.5 0.9 815.4 مشر

 2023 مارس 13  يوملجلسة تداول  التعامالت الداخلية 

 الكمية  الصفقة الوظيفة اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 0.465 300000 بيع مجلس االداره  العربيه لالصول 

 1.91 3050000 شراء  االداره مجلس  املصريه السياحيه 

 1.91 500 شراء  م.مرتبطه  املصريه السياحيه 

 15.44 2800 شراء  إداره الشركه  رواد

 1.226 30000 شراء  إداره الشركه  القابضه الكويتيه 

 37.81 10000 شراء  مجلس االداره  العامليه لالستثمار 

 15.04 8000 شراء  مجلس االداره  املهندس  للتأمين

 20.5 41000 شراء  مجلس االداره  التعمير و االسكان بنك 

 0.742 250000 شراء  مجلس االداره  جدوي 

 2.17 5000 بيع مجلس االداره  راميدا 

 1.86 50000 شراء  م.مرتبطه  كابو

 3.21 96555 شراء  مجلس االداره  العربيه لحليج االقطان 

54.4%
45.3%40.5%40.1%39.7%

8,854,0546,402,4962,650,9734042,641,018

-ة الصناعات الكيماوية املصريمصر بنى سويف لالسمنتنيالعامة ملنتجات الخزف والصيبلتون املالية القابضةعميرزهراء املعادي لالستثمار والت

كيما

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 % في "صافي" و"وطنية" لمستثمر استراتيجي 10"سي أي كابيتال" تروج لبيع حصة 

% في كل  10% في "صافي" و"وطنية" ملستثمر استراتيجي؟ عينت الحكومة بنك االستثمار س ي أي كابيتال لترويج حصص ال تقل عن 10"س ي أي كابيتال" تروج لبيع ما ال يقل عن 

إلى مستثمر استراتيجي، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤول من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع املنتجات البترولية )وطنية( والشركة الوطنية لتعبئة املياه الطبيعية )صافي( 

الحكومة تريد الحصول على عروض في غضون شهر: ستبدأ س ي أي كابيتال الترويج  .وصفه باملطلع. ورفض ممثلو س ي أي كابيتال التعليق على هذه األنباء عندما تواصلت معهم 

أمام املستثمرين االسترات الشرق. للشركتين  اقتصاد  في غضون شهر، بحسب  الترويجية  الحملة  وتأمل أن تختتم  اهتمام إماراتي: هناك مستثمر إماراتي "جاهز يجيين اليوم، 

للموقع. آخر  في شركة وطنية"، وفق ما قاله مصدر  ابالفعل لشراء حصة  أي كابيتال" تحفيز شهية  "س ي  يتغير: ستكون إحدى مهام  املطروحة قد  الحصة  ملستثمرين حجم 

تكون لديهم السيطرة على   املحتملين. ويفضل معظم املستثمرين االستراتيجيين االستحواذ على حصص أغلبية )لضمان مقدرتهم على دمج نتائج استثماراتهم الجديدة( وأن

سماح به بالنسبة لبعض األصول اململوكة للدولة واملستهدف طرحها  اإلدارة )لضمان قيادتهم لتحسينات األداء(، وهو األمر الذي أفادت تقارير أن الحكومة كانت مترددة في ال

% في كل من "صافي" و"وطنية" أمام املستثمرين االستراتيجيين قبل املض ي قدما في  30و   20كان صندوق مصر السيادي يخطط لطرح حصة يتراوح قدرها بين  أمام املستثمرين.

ف السوق العاملية. وعمل الصندوق السيادي على إعادة هيكلة الشركتين قبل بيع الحصص بعد ضمهما إلى صندوق ما قبل الطرح العام بالبورصة املصرية عندما تتحسن ظرو 

شركة مملوكة للدولة تخطط الحكومة لطرح حصص منها للبيع ملستثمرين استراتيجيين أو االكتتاب العام في البورصة  32الطروحات في يناير. وجاءت "صافي" و"وطنية" ضمن 

 املصدر:انتربرايز  ، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية.2024املصرية بحلول الربع األول من عام  

 نقل ملكية "القابضة للتأمين" لـ "مصر السيادي"

إلى صندوق مصر بالكامل  نقل ملكية "القابضة للتأمين" لصندوق مصر السيادي: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيس ي قرارا بنقل ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين  

تشير هذه الخطوة إلى إمكانية سعي الحكومة لتجهيز املزيد من الشركات التابعة  السيادي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. كانت الشركة تتبع سابقا وزارة قطاع األعمال العام.

ين كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. وجاءت اثنتان من الشركات التابعة للقابضة للتأمين، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، للقابضة للتأمين للطرح أمام املستثمر 

العام في البورصة  شركة تستعد الحكومة لطرحها خالل عام أمام مستثمرين استراتيجيين أو لالكتتاب 32ضمن القائمة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والتي شملت 

 املصدر:انتربرايز  املصرية أو كليهما.
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 اخبار االقتصاد والسوق نظرة على 

 شهر ديسمبر املاض ي، على أساس سنوي  % خالل54انخفض عجز امليزان التجاري ملصر بنسبة 

مليار    1.93قيمة عجز امليزان التجاري  ليكون بذلك أكبر انخفاض يسجله عجز امليزان التجاري خالل العام املاض ي، وفق بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. وبلغت  

% في ديسمبر املاض ي على 28تراجع العجز التجاري جاء مدفوعا بانخفاض قيمة الواردات بنسبة .2021 مليار دوالر لنفس الشهر من 4.2، مقابل نحو 2022دوالر، في ديسمبر 

 .املصدر:ايكونومي بلس  2021مليار دوالر لنفس الشهر من عام   8.49مليار دوالر، مقابل  6.11أساس سنوي، مسجلة نحو 

 2023/2022% في الربع الثاني من 3.9نمو االقتصاد املصري يتباطأ إلى 

، وفقا للبيانات األولية الصادرة عن وزارة التخطيط. وحافظ الناتج املحلي اإلجمالي على  2023/2022% في الربع الثاني من العام املالي الحالي  3.9نما االقتصاد املصري بنسبة  

)أكتوبر   العام  من  الثاني  الربع  في  نمو جيدة  و 2022ديسمبر    -معدالت  العاملي  االقتصادي  الوضع  رغم  االقتصادية  (،  واملتغيرات  التحديات  فرضتها  التي  اليقين  عدم  حالة 

نما  .% في الفترة ذاتها من العام املاض ي8.3والجيوسياسية العاملية، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خالل اجتماع مجلس الوزراء أمس. وسجل االقتصاد نموا قدره 

% على أساس سنوي في الربع األول من  4.4ل من العام املالي الحالي، فيما تباطأ النمو االقتصادي في الربع الثاني، من نمو بمقدار  % في النصف األو 4.2االقتصاد املصري بنسبة 

 املصدر:انتربرايز العام املالي الحالي.

 "املالية" تدخر ألف جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلين بحد أقص ى 

نجبن طفلين بحد أقص ى: أعلنت وزارة املالية إطالق مبادرة ضمن برنامج الحوافز املادية باملشروع القومي لتنمية األسرة  الحكومة تخطط لتقديم حوافز مالية للنساء الالئي ي

لغ عاما، ولديهن طفلين بحد أقص ى، بحسب بيان مجلس الوزراء. ويستحق املب  45-21املصرية، الدخار ألف جنيه سنويا للسيدات املتزوجات الالتي تتراوح أعمارهن بين 

ما هي الشروط؟ تتضمن الشروط التي أعلنتها الحكومة حتى اآلن التزام  .عاما، بشرط التزامها بجميع شروط املشروع واملتابعة الدورية 45املتراكم لكل سيدة عند بلوغها سن 

طفل الثالث. ويحتسب املبلغ املستحق لكل سيدة على أساس سنها  السيدات باملتابعة الدورية بمكاتب الصحة، وسقوط الحق في املطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجاب ال

 املصدر:انتربرايز   وقت االشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات، بحسب البيان.

 

 ةخبار العامليال نظرة على ا

 شركات ناشئة محلية تبدأ استرداد ودائعها في بنك سيليكون فالي 

ى الوصول إلى ودائعها في بنك شركات ناشئة محلية تتمكن من الوصول إلى ودائعها في بنك سيليكون فالي: استعادت خمس شركات ناشئة محلية وإقليمية على األقل القدرة عل

يكي، بينما قامت  فالي، كما علمت إنتربرايز أمس من مصادر مطلعة. بدأت إحدى الشركات بالفعل عملية التحويل لسحب ودائع الشركة من النظام املصرفي األمر   سيليكون 

تحركت السلطات األمريكية يوم األحد  صرفية البديلة.الشركات األربع املتبقية إما بتحويالت جزئية أو االحتفاظ بكامل ودائعها في سيليكون فالي بينما تقوم بتقييم الخيارات امل

املصرفي. جرى ضمان وصول    لضمان جميع الودائع املوجودة في بنك سيليكون فالي ضمن إجراءات طارئة تهدف إلى منع انتشار العدوى وتحول األمر ألزمة أوسع في القطاع

 املصدر:انتربرايز   ألف دوالر فقط من الودائع بموجب قانون الواليات املتحدة.  250ن. عادة، يجري تأمين أول  املودعين في البنك إلى جميع أموالهم اعتبارا من يوم االثني 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم الشركة اسم 
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

 1.7 2.4 5.5 12.7 %4.6- 50.77 حيادي 3,870 53.19 املالية والصناعية املصرية

 1.3 1.6 5.0 6.6 %22.8 170.64 حيادي 31,847 139.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو" 

 1.8 2.8 3.6 5.5 %21.9 48.50 شراء  50,223 39.80 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.1 1.4 6.1 10.6 %7.5 6.23 حيادي 6,882 5.80 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 4.3 4.4 16.3 13.1 %2.2 10.37 شراء  4,060 10.15 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.7 1.8 14.0 10.2 %23.3 7.05 شراء  1,617 5.72 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.5 3.0 11.8 20.0 %1.4 9.32 شراء  8,652 9.19 جهينة للصناعات الغذائية

  االسمنت قطاع 

 1.8 2.6 5.8 79.2 %24.5 8.90 شراء  2,708 7.15 العربية لألسمنت 

 1.4 1.3 26.5 13.3 %26.0 37.82 حيادي 2,252 30.02 مصر بني سويف لالسمنت

 1.0 1.1 16.7 10.6 %30.3 27.91 حيادي 1,542 21.42 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 3.8 4.3 %19.4 33.20 شراء  15,103 27.80 شركة حديد عز 

 1.0 1.0 7.6 7.7 %10.4 12.03 شراء  7,250 10.90 النساجون الشرقيون 

 73 2.33 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.5 5.6 تحت املراجعة 

 358 0.32 شركة سبيد ميديكال 
تحت  

 املراجعة 
تحت  

 املراجعة 
 0.5 0.7 1.6 2.1 املراجعة تحت  
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق  التوزيع أسم الشركة 

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

 الكوبونات 

 تاريخ التوزيع الحق تاريخ نهاية  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

  32بالعقار و االرض ي و امليزانين  بالدور االول فوق البدورم 101الشقه رقم  غير/عاديه ايجيفرت  2023/ 03/ 15

 الجيزه -الدقيقسم -شارع النور 
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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  كمية التداول 
أعلى سعر  

  52خالل 
 اسوع 

أقل سعر  
  52خالل 
 أسبوع 

الوزن في  
 المؤشر 

 COMI 49.00 -2.00 18.13 4,918,377 244,779,456 59.00 22.49 33.38% البنك التجاري الدولي )مصر( 

 EAST 13.87 -1.00 3.07- 4,302,445 60,068,028 18.89 9.53 6.18% ايسترن كومباني -الشرقية 

 FWRY 5.00 1.63 4.58- 6,668,190 32,791,158 6.92 2.77 5.65% فوري لتكنولوجيا البنوك  

 EFIH 15.94 -2.15 16.15- 936,277 14,842,497 22.00 11.25 5.14% اي فاينانس لالستثمارات املالية  

 EKHO 1.21 -1.31 0.98- 205,028 248,823 1.43 1.15 4.98% القابضة املصرية الكويتية 

 HRHO 17.94 0.79 0.34 1,767,003 31,229,624 21.34 9.33 4.79% املجموعه املاليه هيرمس القابضه 

 ABUK 39.80 1.53 2.60 942,873 36,995,460 47.99 20.90 4.54% ابوقير لالسمدة والصناعات 

 TMGH 8.95 2.52 10.41- 1,475,416 13,025,664 11.05 6.50 3.30% مجموعة طلعت مصطفى 

 ETEL 24.62 -2.50 1.91- 772,064 19,016,138 28.99 12.77 3.16% املصرية لالتصاالت 

 SWDY 12.80 2.73 7.11 2,597,335 32,927,222 14.72 5.57 2.85% السويدى اليكتريك 

 AMOC 8.00 -1.84 26.58 1,794,463 14,283,040 8.88 3.21 2.16% االسكندرية للزيوت املعدنية 

 MFPC 139.00 0.72 2.38- 102,151 14,089,109 165.25 90.01 2.12% موبكو  - مصر إلنتاج األسمدة 

 EKHOA 35.50 -0.03 12.63 337,488 11,936,088 37.89 21.52 2.10% القابضة املصرية الكويتية بالجنية 

 SKPC 15.56 1.70 18.60 2,941,741 45,400,040 17.50 5.57 1.64% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 CIEB 8.72 2.83 3.07 621,386 5,310,227 11.50 4.10 1.62% بنك كريدي اجريكول مصر 

 EFID 14.01 -0.28 2.56 1,333,866 18,677,824 17.90 6.55 1.55% ايديتا للصناعات الغذائية 

 ESRS 27.80 0.47 19.57 694,060 19,326,068 31.20 10.68 1.49% حديد عز 

القاهره لإلستثمار و التنمية  

 العقاريه 
CIRA 12.49 8.51 3.92- 17,400 209,795 14.55 9.51 1.44% 

 MNHD 3.07 2.33 5.54- 12,132,224 36,468,180 40.30 2.91 1.42% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ADIB 18.24 2.70 1.33 370,653 6,615,101 24.00 9.38 1.41% مصرف ابو ظبي االسالمي 

 HELI 8.15 3.56 2.39 2,712,622 21,755,314 11.97 4.24 1.24% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 CLHO 4.47 -2.83 15.98- 271,943 1,225,884 5.97 3.81 1.07% شركة مستشفي كليوباترا

 JUFO 9.19 1.77 6.13- 218,116 1,973,998 11.80 5.46 0.92% جهينة للصناعات الغذائية 

 ORAS 88.00 -2.17 8.29- 119,541 10,626,164 107.00 50.00 0.91% اوراسكوم كونستراكشون  

 PHDC 1.80 1.69 8.16- 10,117,754 18,099,792 24.00 1.73 0.88% بالم هيلز للتعمير 

 ORWE 10.90 0.83 4.81 879,463 9,451,834 12.10 6.30 0.87% النساجون الشرقيون للسجاد 

 CCAP 1.88 3.30 9.62- 28,980,629 53,547,468 2.47 0.98 0.84% القلعة لالستشارات املاليه 

 AUTO 4.60 1.55 14.18- 5,538,545 25,451,154 6.12 2.26 0.81% جى بى اوتو 

 RMDA 2.15 -0.92 27.12- 2,878,569 6,237,292 3.17 1.80 0.60% راميدا

 TALM 3.80 0.00 5.00- 17,159 64,908 4.60 2.72 0.51% تعليم لخدمات االدارة 

 ISPH 1.35 -0.44 37.64- 4,762,757 6,361,286 2.77 1.10 0.43% 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 

املستهدف ال يختلف عن  السعر 

 السعر السوق 

السعر املستهدف أقل من السعر  

 في السوق 

االنخفاض "مقابل  -نسبة االرتفاع/

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

 شهادة املحللين

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

 

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

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

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

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

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

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

  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. 

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

 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


