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  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %17.42- ▼ %0.82- 9,867.23 30أي جي اكس 
 

 

 %2.18- ▼ %1.44- 2,153.82 70أي جي اكس 

 %5.28- ▼ %1.30- 3,083.24 100أي جي اكس 

 %14.54- ▼ %0.46- 3,481.10 مؤشر تميز
 

 
 

  مؤشرات األسواق العالمية والعربية
 

 التغير )%( القيمة املؤشر العربية
 

 

 )مليون جنيه( انواع المستثمرين  TASI 11,551.00 0.18% السعودية

 DFMGI 3,337.00 -0.06% دبي
 

 

 ADI 9,808.00 -0.24% ابوظبي
 

-MARKET الكويت

IXP 

7,040.98 0.54% 
 

 BSEX 1,879.13 -0.02% البحرين
 

 GENERAL 12,921.00 0.05% قطر
 

 MASI 11,724.00 -0.12% املغرب
 

 TUN20 8,144.00 0.43% تونس
 

 التغير )%( القيمة املؤشر املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 29,202.88 -0.3% أمريكا
 

 S&P 500 3,612.39 -0.8% أمريكا
 

 

 NASDAQ 10,542.10 -1.0% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(

 FTSE 100 6,923.91 -0.5% لندن
 

 

 DAX 12,272.94 0.0% أمانيا
 

 Nikkei 225 26,401.25 -2.6% اليابان
 

 %0.2- 1,665.28 األوقية الذهب )دوالر(
 

 %1.1- 95.15 البرميل خام برنت )دوالر(
 

 

 أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 

 اليومي ∆ بيع شراء العملة
 

 0.150 19.688 19.613 دوالر أمريكى
 

 0.255 19.102 19.027 يورو
 

 تغيرات االسهم

 0.654 21.754 21.669 إسترلينىجنيه 
 

 

 0.083- 19.728 19.641 فرنك سويسرى 
 

 0.003 13.527 13.474 ين يابانى 100
 

 0.040 5.236 5.215 ريال سعودى
 

 0.535 63.437 63.174 دينار كويتى
 

 0.041 5.360 5.340 درهم اماراتى
 

 0.030 2.755 2.744 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  9.95   1.60  املؤشر

  7.30   8.53  مصر لألسواق الحرة

  4.95   3.18  العربية وبولفارا

  4.83   1.26  مرس ى مرس ى علم

  4.47   8.65  املصريين لالستثمار

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -19.04   28.75  النيل لالدوية

 -18.63   15.20  العربية الستصالح االراض ي

 -14.81   11.50  املهنس للتأمين

 -12.40   9.61  العبور لالستثمار العقارى 

 -10.27   18.52  مطاحن شمال القاهرة

 أسهم من حيث قيمة التداول 5 أكبر

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  671.00   20,299  العز الدخيلة للصلب

  138.00   66,406  مينا فارم لألدوية

  128.60   1,030  اكتوبر فارما

  116.50   73,621  االسكندرية لالدوية

  107.00   7,490  مطاحن شرق الدلتا

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  671.00   30  العز الدخيلة للصلب

  138.00   475  مينا فارم لألدوية

  128.60   8  اكتوبر فارما

  116.50   633  االسكندرية لالدوية

  107.00   70  مطاحن شرق الدلتا

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

 قيمة تداول القطاع

 )جنيه(

 258,895,343 0.15 939.1 خدمات مالية

 235,237,540 0.45 908.6 البنوك

 225,834,603 0.49- 764.6 العقارات

 76,608,241 0.69 911.9 أساسية موارد

 70,464,121 2.24- 1,156.2 ترفيه سياحة و

 

 2022أكتوبر  10لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 0.39 500000 بيع مجلس االداره العربيه لالصول 

 املصريه للمنتجعات السياحيه

 املصريه للمنتجعات 

 1.5 470000 شراء مجلس االداره

 1.5 717680 شراء م.مرتبطه للمنتجعات السياحيه املصريه

 

 
 28.08 4356 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق

 0.233 50000 شراء م.مرتبطه اسباير القابضه

 0.602 50000 شراء محلس االداره جدوي للتنميه 

 663.17 24 شراء م.مرتبطه العز الدخبله للصلب

 0.278 741186 بيع مجلس االداره العبوات الطبيه

 108.73 100000 شراء م.مرتبطه موبكو

 2.61 219510 شراء مساهم رئيس ي  العربيه لحليج االقطان

 2.08 6200000 بيع م.مرتبطه باندا

 1.777 165000 شراء مجلس االداره تنميةبايونيرز 

 31.6 5000 شراء م.مرتبطه فوديكو

 

44.7%
33.3%30.2%25.4%24.5%

9,136,1183,0004,693,604232,600231,890

غاز مصرالدلتا للسكرزهراء املعادي جراند القابضهراية القابضة 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 لألسمنت: قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي لن يؤثر على أعمالنامصر بني سويف 

دوالر لشركات األسمنت لن يؤثر على أعمالها، مضيفة  12(، في بيان للبورصة املصرية أن قرار رفع سعر بيع الغاز الطبيعي إلى MBSCأعلنت شركة مصر بنى سويف لألسمنت )

دوالًرا لكل  12%، لتصل إلى 109الي.جدير بالذكر أن الحكومة املصرية قد قررت رفع بيع الغاز الطبيعي ملصانع األسمنت بنسبة أنها تقوم باستعمال الفحم كوقود في الوقت الح

 البورصة:صدرملادوالر قبل الزيادة. 5.75مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 

 أسمنت سيناء توضح تأثير قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي عليها

ا الغاز (، عن تأثير زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي املورد لصناعة االسمنت على أعمالها الفته في بيان للبورصة املصرية، أنها ال تستخدم حاليً SCEMأعلنت شركة أسمنت سيناء )

ع بناء على ذلك فال يوجد تأثير لزيادة سعر الغاز الطبيعي عليها.جدير بالذكر أن الحكومة املصرية قد قررت رفع بيع الغاز الطبيعي ملصان الطبيعي كمولد للطاقة.وأضافت أنه

 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ  12%، لتصل إلى 109األسمنت بنسبة 
ً
 البورصة:صدرملا دوالر قبل الزيادة. 5.75دوالرا

 أسمنت قنا تكشف تأثير قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي على أعمالها

(، عن تأثير زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي املورد لصناعة االسمنت على أعمالها، الفته في بيان للبورصة املصرية، أن الغاز الطبيعي MCQEقنا ) -أعلنت شركة مصر لألسمنت 

ة املصرية قد قررت ليط الوقود املستخدم في شركة مصر لالسمنت قنا وبالتالي زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة االنتاج.جدير بالذكر أن الحكومليس ضمن خ

 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة  12%، لتصل إلى 109رفع بيع الغاز الطبيعي ملصانع األسمنت بنسبة 
ً
 البورصة:صدرملا دوالر قبل الزيادة. 5.75بـ دوالرا

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 مليار دوالر تمويالت مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص بمصر 1.25

عد إحدى
ُ
أبرز شركاء التنمية متعددي األطراف،  استعرضت وزارة التعاون الدولي، أبرز مالمح عالقات التعاون اإلنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، التي ت

ة وجهودها لتعزيز التعاون متعدد األطراف.يأتي ذلك على هامش فعاليات حتى اآلن تطوًرا كبيًرا في إطار خطة الدولة التنموي 2014حيث شهدت عالقات التعاون اإلنمائي منذ عام 

عقد خالل الفترة من 
ُ
أكتوبر الجاري بالعاصمة األمريكية واشنطن، تحت عنوان "الوحدة وقت  16-10االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي ت

رة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خالل إطار التعاون األزمة"، وتشارك في االجتماعات الدكتو 

ز التحول إلى االقتصاد األخضر نية وتحفيالدولي والتمويل اإلنمائي، على الدفع بالعالقات االقتصادية مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين، لتعزيز رؤية التنمية الوط

وتحفيز القطاع الخاص من خالل التمويالت التنموية والدعم الفني، وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى أبرز شركاء التنمية متعددي  2030وتنفيذ أجندة التنمية املستدامة 

مليار  7مشروًعا بقيمة حوالي  14املحفظة الجارية للتعاون اإلنمائي، مع البنك الدولي، تضم األطراف لجمهورية مصر العربية.وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن حجم 

مشروًعا للدعم الفني واالستشاري وبناء القدرات، يأتي ذلك إلى جانب الجهود  23دوالر حتى أكتوبر الجاري، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات األولوية للدولة، إلى جانب 

ضوي مجموعة البنك ة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خالل العالقات مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان االستثمار "ميجا"، عاملشترك

 املال :املصدرالدولي.
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 صندوق النقد يتوقع انكماش أكثر من ثلث االقتصاد العاملي هذا العام

كتوبر الصادر أمس.وأبقى النقد الدولي انكماش أكثر من ثلث االقتصاد العاملي "هذا العام أو العام املقبل"، حسبما جاء في تقرير آفاق االقتصاد العاملي لشهر أتوقع صندوق 

أي أقل بمقدار  -% 2.7املقبل، إذ يتوقع أن يتباطأ النمو إلى % لهذا العام، لكنه كان أقل تفاؤال بشأن العام 3.2الصندوق على توقعاته لنمو الناتج املحلي اإلجمالي العاملي عند 

واشنطن."األسوأ لم يأت بعد،  نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يوليو.وصدر التقرير في الوقت الذي يعقد فيه صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في 0.2

"، وفقا ملا كتبه كبير االقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفيه جورينشاس في التقرير. وقال أيضا إن االقتصادات 2023الكثير من الناس سيشعرون بالركود في عام 

ة تكلفة املعيشة"، األمر .يلخص عنوان التقرير، "مواجهة أزم2023و 2022ستستمر في التعثر خالل عامي  -الواليات املتحدة والصين واالتحاد األوروبي  -الثالثة األكبر في العالم 

ضخم املتصاعد يمثل تهديدا أيضا، بشكل أو بآخر. ويرى الصندوق أن التضخم هو الخطر األكبر على النمو العاملي، إال أن التشديد النقدي من قبل البنوك املركزية لكبح الت

% في وقت الحق من هذا العام 8.8لدولي أن يبلغ معدل التضخم العاملي ذروته عند مما يجعل العديد من االقتصادات عالقة بين املطرقة والسندان.يتوقع صندوق النقد ا

نقطة مئوية عن توقعات يوليو(،  0.6% خالل هذا العام في االقتصادات املتقدمة )بزيادة 7.2% التي كانت متوقعة في السابق(.وقال إن التضخم سيصل إلى 6.6)ارتفاعا من 

% في العام التالي، بحسب 4.1و 2023% في عام 6.5نقطة مئوية(. وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم إلى  0.8النامية )بزيادة % في االقتصادات الناشئة و 9.9و

إن البنوك  ار. وقال أيضاالتقرير.أوضح الصندوق أن صانعي السياسة معرضون لخطر "سوء تقدير السياسة النقدية أو املالية" خالل عملهم على استعادة استقرار األسع

سبة للحكومات، من املهم أن تعمل املركزية بحاجة إلى هندسة "هبوط ناعم"، ورفع أسعار الفائدة بما يكفي لكبح التضخم، ولكن ليس لدرجة أن يؤدي ذلك إلى ركود قاس ي.وبالن

، في إشارة إلى الفوض ى التي شهدتها سوق السندات يةإلى تفاقم الضغوط التضخمالسياسة املالية بما يتماش ى مع السياسة النقدية وأال تثير الذعر في األسواق املالية أو تؤدي 

تماال بواقع واحد إلى أربعة أن مؤخرا والتي تسبب فيها الكشف عن خطط اإلنفاق الخاصة برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.هناك مخاطر هبوطية أخرى: "نقدر أن هناك اح

%"، وفقا ملا كتبه جورنيشاس أمس.وتشمل املخاطر الهبوطية "سوء تقدير" السياسة من 2ملقبل إلى ما دون املستوى املنخفض تاريخيا البالغ ينخفض النمو العاملي في العام ا

حرب في أوكرانيا.أشار يد الجانب االقتصادات الكبرى، واملزيد من االضطرابات في األسواق املالية نتيجة ارتفاع الدوالر، وتواصل الضغوط التضخمية، واملزيد من تصع

ات الحرب في أوكرانيا. الصندوق إلى أن األسواق الناشئة معرضة بشكل خاص ملشكالت الديون، حيث تفاقمت الديون القياسية التي نتجت عن فترة الجائحة بسبب تداعي

كبيرة والديون املقومة بالدوالر قد تواجه صعوبات في مواصلة سداد تلك وقال الصندوق إن األسواق الناشئة واالقتصادات النامية ذات االحتياجات التمويلية الخارجية ال

 املصدر: بلومبرج الديون وسط صدمات أسعار الطاقة والغذاء، وتدفقات رأس املال الخارجة، وارتفاع الدوالر.
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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

 0.9 1.1 3.0 6.2 %5.0 27.05 شراء 1,874 25.75 املالية والصناعية املصرية

 1.0 1.2 3.6 5.1 %28.1 136.70 شراء 24,449 106.71 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.2 3.9 3.8 9.2 %44.6 37.17 شراء 32,430 25.70 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 1.0 1.3 6.1 غ.م. %38.6 5.47 شراء 4,687 3.95 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.2 2.2 8.1 6.5 %104.9 10.37 شراء 2,024 5.06 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.6 1.7 12.8 9.3 %34.8 7.05 شراء 1,478 5.23 الصناعات الغذائية العربية )دومتي(

 2.0 2.3 9.2 15.6 %29.6 9.32 شراء 6,769 7.19 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.4 1.6 10.7 50.3 %72.2 7.82 شراء 1,719 4.54 العربية لألسمنت

 1.3 1.2 15.9 12.4 %8.6 30.40 شراء 2,100 28.00 سويف لالسمنت مصر بني

 0.7 0.7 6.7 7.1 %23.6 17.80 شراء 1,037 14.40 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 غ.م. غ.م. 1.1 2.0 %101.6 26.63 شراء 7,177 13.21 شركة حديد عز

 0.6 0.6 4.5 4.6 %85.1 12.03 شراء 4,323 6.50 النساجون الشرقيون 

 74 2.38 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.6 5.7 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.1 2.9 %27.6 0.56 حيادي 488 0.44 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع الحق تاريخ نهاية التوزيع أسم الشركة

 2022-10-20 2022-10-19 لكل سهم أصلي  0.03 مرسيليا املصريه الخليجيه لالستثمار

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية(

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة

 2022-10-16 2022-10-11 جنيه للسهم 3.00 مصر للفنادق

 2022-10-20 2022-10-17 جنيه  0.30القسط األول  اإلسكندرية للزيوت املعدينية 

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

 2022-02-22 2022-10-17 جنيه 0.25القسط الثاني اإلسكندرية للزيوت املعدينية 

 الجمعيات العمومية

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 بمقر الشركه شارع شركات البترول مسطرد قليوبيه عاديه العامه ملنتجات الخزف و الصيني 12-10-2022

 بمقر الشركه شارع شركات البترول مسطرد قليوبيه غير عاديه العامه ملنتجات الخزف و الصيني 12-10-2022
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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 25.79 -0.04 51.33- 3,890,615 100,623,072 35.99 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

فاينانس لالستثمارات اي 

 املالية والرقمية
EFIH 14.00 0.00 31.00- 231,851 3,228,936 25.20 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 3.44 -2.82 73.15- 5,841,326 20,273,728 9.18 2.77 5.61% 

 EAST 10.49 -0.29 2.15- 98,448 1,036,770 12.40 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.19 -1.65 9.78- 201,035 239,366 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 25.70 -0.54 19.53 362,338 9,314,911 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 11.25 -2.34 24.04- 5,239,996 59,741,684 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 7.21 -0.83 64.47- 1,171,625 8,480,671 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 106.71 -1.86 9.46 99,282 10,786,486 115.00 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 23.00 -0.04 17.05 71,180 1,637,757 30.74 20.46 3.11% 

 SWDY 7.45 -1.19 62.09- 332,766 2,491,575 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 16.89 -1.46 0.72 887,137 15,013,903 19.75 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 11.98 0.34 11.98- 356,025 4,256,116 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.49 -2.73 14.73- 7,978,269 20,048,534 342.00 2.47 1.70% 

 CIEB 6.17 0.49 26.72- 17,492 106,897 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.22 -0.47 15.30 1,442,762 6,084,787 4.48 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 38.03 -0.83 13.67- 44,927 1,708,596 47.97 31.01 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 3.87 -0.51 21.02- 155,691 603,526 5.65 3.82 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 13.21 -3.65 11.87- 898,825 12,006,880 17.24 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 7.69 1.85 1.41- 2,427,140 18,584,538 9.52 6.33 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان 

 والتعمير
HELI 5.52 -2.13 17.73- 1,470,636 8,122,055 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 10.32 -1.05 22.86 118,806 1,247,766 11.02 5.85 1.12% 

 JUFO 7.19 0.00 6.01- 5,627 40,420 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.65 -3.64 10.42 97,083 258,503 2.96 1.62 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 64.49 2.37 15.14- 52,939 3,398,857 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 15.30 0.00 14.38- 708 10,887 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.34 -1.47 32.81- 2,058,150 2,757,830 2.06 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 6.50 -1.96 25.20- 362,735 2,382,643 9.27 6.30 0.89% 

 -لالستشارات املاليه القلعة 

 اسهم عادية
CCAP 1.33 -3.13 10.53 30,307,589 40,872,352 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 3.36 -1.18 34.12- 3,724,162 12,604,382 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.77 -0.90 55.89- 2,102,022 3,701,274 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

* السهم يتداول بالدوالر
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

 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 

بالحيادية بموقف توصية 

 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 

"مقابل االنخفاض -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

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

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 ذ
ً
 ويهم 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 استثماري محلل  جهاد أبو هشيمة

 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 

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

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

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

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

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

 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+)ون: تليف   البحوث

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


