
 

  1صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 16/10/2022، األحد

 

  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر اسم املؤشر
 

 

 %17.54- ▲ %0.54 9,853.74 30أي جي اكس 
 

 

 %2.26- ▲ %1.44 2,151.94 70أي جي اكس 

 %5.45- ▲ %1.19 3,077.69 100أي جي اكس 

 %13.29- ▲ %1.40 3,532.00 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
 

 0.170 19.708 19.633 دوالر أمريكى
 

 0.356 19.206 19.125 يورو
 

 تغيرات االسهم

 1.120 22.221 22.134 إسترلينىجنيه 
 

 

 0.076- 19.730 19.653 فرنك سويسرى 
 

 0.089- 13.435 13.381 ين يابانى 100
 

 0.048 5.244 5.223 ريال سعودى
 

 0.651 63.553 63.290 دينار كويتى
 

 0.046 5.366 5.345 درهم اماراتى
 

 0.019 2.745 2.733 اليوان الصينى
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

  19.77   2.12  آراب ديري 

  12.64   8.20  شارم دريمز

  9.98   1.94  املؤشر

  6.96   3.69  بلتون املالية القابضة

  6.27   3.90  اودن لالستثمار والتنمية

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم

 -13.95   24.62  مصر للفنادق

 -12.76   22.36  العامة الستصالح األراض ي

 -7.37   2.89  روبكس

 -6.67   0.07  ماريديف

 -6.09   14.65  بنك قطر الوطني االهلي

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق التداول )ج( .ق السهم

  664.00   29,220  العز الدخيلة للصلب

  141.15   25,955  مينا فارم لألدوية

  127.99   1,536  اكتوبر فارما

  115.00   1,035  االسكندرية لالدوية

  112.02   1,008  مطاحن وسط وغرب الدلتا

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق (سهم) كمية التداول  السهم

  664.00   44  العز الدخيلة للصلب

  141.15   187  مينا فارم لألدوية

  127.99   12  اكتوبر فارما

  115.00   9  االسكندرية لالدوية

  112.02   9  مطاحن وسط وغرب الدلتا

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر اسم القطاع
التغير 

 اليومي%

 قيمة تداول القطاع

 )جنيه(

 299,232,090 0.45 905.3 البنوك

 174,674,031 0.33 927.5 خدمات مالية

 137,652,324 1.04 753.9 العقارات

وبات وتبغ  77,937,499 0.00 618.8 أغذية و مشر

 52,842,022 0.06 902.4 أساسية موارد

 

 2022أكتوبر  11لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه(

 3.8 75000 شراء مجلس االداره  ماكرو كابيتال 

 1.513 14000 شراء مجلس االداره مرسيلسا 

 0.382 700000 بيع مجلس االداره العربيه لالصول 

 5.14 15350 شراء مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه الدولي

 0.46 133380 بيع مجلس اداره الوادي العامليه

 28.61 958 شراء م.مرتبطه مصر للفنادق 

 0.233 65000 شراء م.مرتبطه اسباير القابضه

 4.25 48000 شراء مجلس إداره س ي أي كابيتال

 0.591 15000 شراء مجلس االداره جدوي 

 0.273 200000 بيع  مجلس االداره العبوات الطبيه

 106.79 2715 شراء م.مرتبطه موبكو

 1.556 157912 شراء مساهم رئيس ي الزيوت املستخلصه 

 2.63 254195 شراء مساهم رئيس ي العربيه لحليج االقطان 

 1.77 4450000 بيع م.مرتبطه باندا

 1.756 38000 شراء مجلس االداره بايونيرز العمرانيه

40.5%40.3%39.5%38.0%35.3%

132,7205,237,70274,89710,540,0867,437,679

رايه القابضهمدينه نصر لالسكانريكاب لالستثمارات املاليهزهراء املعادي روبكس للبالستيك

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 سيدي كرير توضح تأثير زيادة تسعير الغاز الطبيعي املورد لصناعة البتروكيماويات

، أن أثر القرار مرتبط بالقرار الذي اعة البتروكيماويات على أعمالها(، عن تأثير زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي املورد لصنSKPCكشفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات )

عر لعامة للبترول شهريا.وأضافت أن ذلك سيتضح أثره بالقوائم املالية الدورية للشركة في حينه بناًء على تسعير الهيئة العامة للبترول لسسيصدر من الهيئة املصرية ا

حرارية بريطانية، وذلك مقارنة  دوالًرا لكل مليون وحدة 12%، لتصل إلى 109الغاز.جدير بالذكر أن الحكومة املصرية قد قررت رفع بيع الغاز الطبيعي ملصانع األسمنت بنسبة 

 املصدر: البورصه دوالر قبل الزيادة. 5.75بـ 

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 مصر تستهدف رفع قيمة صادرات الغاز املسال إلى مليار دوالر شهريا بيناير املقبل

، رغم استمرار الضغوط التضخمية «مشجعة»جاءت « 2023 /2022»األول من العام املالي الحالي أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية، أن نتائج األداء املالي خالل الربع 

نتيجة الختالل ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسالسل اإلمداد والتوريد، « كورونا»العاملية التي تزايدت مع اندالع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة 

أشهر  3حيث نجحت مشروعات الرقمنة في رفع اإليرادات الضريبية خالل  2022% من الناتج املحلي اإلجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 0.11ا فائًضا أولًيا موضًحا أننا حققن

اءين منفصلين مع مسئولي مؤسستي التصنيف % مقارنة بنفس الفترة من العام املالي املاض ي، حسبما ذكر الصفحة الرسمية ملجلس الوزراء.قال الوزير، خالل لق20بنحو 

على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن إيرادات قناة السويس سجلت رقًما قياسًيا جديًدا « ستاندرد آند بورز»، و«موديز»االئتماني 

، الفًتا إلى أنه تمت زيادة اإلنفاق على قطاع الصحة خالل الربع األول من العام املالي الحالي بنحو 2021% عن يوليو 31ماليين دوالر بزيادة  704حيث حققت  2022في يوليو 

حيث تحسنت « 2022 /2021»%.أوضح الوزير، أن االقتصاد املصري حقق أداًء جيًدا خالل العام االستثنائي 5,2%، والحماية االجتماعية 6%، وقطاع التعليم بنسبة 8

ستقرار معدل البطالة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا املعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها االقتصاد العاملي، وقد حافظنا على اقطاعات السياحة 

% مليار دوالر، وبلغت صادراتنا 4,4اري النفطي فائًضا من العام املالي املاض ي، وشهدت الحسابات الخارجية ملصر أداًء مرًنا وسجل امليزان التج« الربع الرابع»% خالل 7,2عند 

 املصدر: املالمليون دوالر شهرًيا ونستهدف الوصول إلى مليار دوالر في يناير املقبل. 600من الغاز الطبيعي نحو 

 توقيع اتفاق القرض بين مصر وصندوق النقد خالل أيام

وصندوق النقد الدولي، دون أن يعلن أي من الجانبين عن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة قرض طارئة للبالد. وقال  انتهى اجتماع عقد أمس بين مسؤولين من الحكومة املصرية

ن عملهم للتوصل إلى اتفاق على جيري رايس، مدير االتصاالت بالصندوق، في بيان عقب االجتماع إن مسؤولي صندوق النقد الدولي والسلطات املصرية "اتفقوا على االنتهاء م

النقد والبنك الدوليين في  مستوى الخبراء قريبا جدا".شارك مسؤولون مصريون من عدد من الوزراء ومحافظ البنك املركزي حسن عبد هللا في االجتماعات السنوية لصندوق 

الت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا واشنطن األسبوع املاض ي، حيث أملحوا إلى إمكانية اإلعالن عن االتفاق على القرض في أي وقت.وقبل اجتماع األمس، ق

ياسات" قد تم حلها، مع وجود في تصريح صحفي يوم الجمعة إنه باإلمكان االتفاق بشأن حزمة املساعدة "في غضون أيام"، مضيفة أن جميع "املسائل الكبيرة املتعلقة بالس

مليار دوالر  1.9ى اآلن.توصل مسؤولون من صندوق النقد الدولي وتونس إلى اتفاق أمس بشأن تقديم قرض بقيمة عدد قليل من "التفاصيل الفنية األصغر" لم يجر تسويتها حت

الدولي سيدعم وق النقد إلى البالد، بحسب البيان الصادر. وقال جورجييفا إن الصندوق سيعقد محادثات مستقلة مع مصر وتونس يوم السبت، وأعربت عن ثقتها بأن صند

 رويترز.املصدر: ن، كال البلدي
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 عاًما 40التضخم األساس ي في أميركا يرتفع إلى أعلى مستوى خالل 

أسعار الفائدة بشكل حاد عاًما في سبتمبر، مما يضغط على االحتياطي الفيدرالي لرفع  40ارتفع املؤشر الرئيس ي ألسعار املستهلكين في أميركا بأكثر من املتوقع إلى أعلى مستوى في 

% عن العام املاض ي، 6.6رتفع بنسبة ملواجهة التضخم املستمر.وأظهرت بيانات وزارة العمل، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار املستهلك األساس ي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ا

 بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار املست1982وهو أعلى مستوى منذ عام 
ً
%، للشهر الثاني على التوالي.وزاد مؤشر أسعار املستهلكين 0.6هلكين األساس ي بنسبة . ومقارنة

% عن نفس املستويات املسجلة في الفترة املقابلة من العام السابق. كانت التوقعات املتوسطة في استطالع أجرته 8.2%، الشهر املاض ي، وارتفع بنسبة 0.4اإلجمالي بنسبة 

%.وكانت الزيادة في التضخم واسعة النطاق. وذكر التقرير أن مؤشرات السكن والغذاء والرعاية 0.4رجحت زيادة شهرية في التضخم األساس ي بنسبة  "بلومبرغ" لالقتصاديين قد

ضخم املرتفع في جميع أنحاء الطبية كانت األكبر من بين "العديد من املساهمين"، فيما انخفضت أسعار البنزين والسيارات املستعملة.يشدد التقرير على مدى اتساع الت

املتواصلة. بينما من املتوقع أن يتراجع نمو  االقتصاد، مما أدى إلى تآكل رواتب األميركيين وإجبار الكثيرين على االعتماد على املدخرات وبطاقات االئتمان ملواكبة هذه االرتفاعات

هدف االحتياطي الفيدرالي.استجاب صانعو السياسات بأكبر حملة تشديد شرسة منذ الثمانينيات، ولكن أسعار املستهلك في األشهر املقبلة، ستكون رحلة بطيئة للوصول إلى 

زيادة األجور لجذب املوظفين حتى اآلن، ظلت سوق العمل وطلب املستهلكين متماسكين. عاد معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمسة عقود في سبتمبر، وتواصل الشركات 

إضافًيا لسعر الفائدة  الالزمين لتلبية طلبات األسر.في أعقاب تقرير الوظائف القوي األسبوع املاض ي، من املحتمل أن يدعم تقرير مؤشر أسعار املستهلكين رفًعاواالحتفاظ بهم 

رتفاع الكبير الشهر املقبل. انخفضت العقود اآلجلة نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية ملجلس االحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. عزز التجار رهاناتهم على اال  75بمقدار 

 املصدر: املاللألسهم بشكل حاد وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير.
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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 6.1 %5.5 27.05 شراء 1,866 25.65 املالية والصناعية املصرية

 1.0 1.2 3.7 5.2 %26.6 136.70 شراء 24,745 108.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.2 3.9 3.8 9.2 %45.0 37.17 شراء 32,354 25.64 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.9 1.3 5.9 غ.م. %42.5 5.47 شراء 4,556 3.84 كيما * -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.2 2.2 8.3 6.6 %101.4 10.37 شراء 2,060 5.15 عبورالند للصناعات الغذائية

 1.6 1.7 12.7 9.3 %35.6 7.05 شراء 1,470 5.20 الغذائية العربية )دومتي(الصناعات 

 1.9 2.3 9.1 15.4 %31.3 9.32 شراء 6,684 7.10 جهينة للصناعات الغذائية

  قطاع االسمنت

 1.5 1.7 11.1 52.1 %66.4 7.82 شراء 1,780 4.70 العربية لألسمنت

 1.3 1.3 16.5 12.9 %4.8 30.40 شراء 2,175 29.00 مصر بني سويف لالسمنت

 0.6 0.7 6.6 7.0 %26.0 17.80 شراء 1,017 14.13 مصر لالسمنت قنا

  قطاعات متنوعة

 غ.م. غ.م. 1.1 2.0 %101.9 26.63 شراء 7,166 13.19 شركة حديد عز

 0.6 0.6 4.5 4.6 %83.7 12.03 شراء 4,356 6.55 النساجون الشرقيون 

 72 2.32 ايجيترانس -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة

تحت 

 املراجعة
 0.3 0.3 3.5 5.5 تحت املراجعة

 0.7 1.0 2.1 2.9 %28.5 0.56 حيادي 485 0.44 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

 2022-10-20 2022-10-19 لكل سهم أصلي  0.03 املصريه الخليجيه لالستثمارمرسيليا 

 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

 +طريق الجيش االسكندريه 466بقاعه الهنا بفندق املحروسه  غير/عاديه لالدويه و الصناعات الكيماويهاالسكندريه  15-10-2022
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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 26.00 0.78 50.93- 11,759,743 302,705,472 35.99 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر(

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية
EFIH 13.60 -0.58 32.97- 462,061 6,254,287 25.20 11.25 7.95% 

لتكنولوجيا البنوك فوري 

 واملدفوعات
FWRY 3.29 0.00 74.32- 7,912,928 25,933,802 9.18 2.77 5.61% 

 EAST 10.50 -0.66 2.05- 338,199 3,556,917 12.37 9.53 5.51% ايسترن كومباني -الشرقية 

 EKHO 1.19 -0.08 9.78- 103,689 123,690 1.49 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية
ABUK 25.64 -0.12 19.26 741,473 19,066,834 30.01 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه
HRHO 11.50 1.05 22.35- 8,165,911 93,361,328 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 7.18 0.98 64.61- 961,950 6,861,153 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 108.00 1.13 10.78 122,072 13,060,612 115.00 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 22.90 -0.43 16.54 79,353 1,816,833 30.74 20.46 3.11% 

 SWDY 7.24 3.43 63.16- 910,916 6,547,029 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك

 ETEL 16.98 0.35 1.25 389,539 6,613,730 19.75 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 11.99 1.27 11.90- 382,536 4,593,253 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 2.52 2.02 13.70- 10,540,086 26,381,978 34.20 2.48 1.70% 

 CIEB 6.00 1.01 28.74- 73,553 441,660 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.22 1.44 15.30 1,112,826 4,671,188 4.48 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 38.51 0.65 12.58- 74,495 2,868,910 47.97 31.01 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.01 4.43 18.16- 1,206,797 4,712,147 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا

 ESRS 13.19 0.76 12.01- 334,371 4,410,791 17.24 10.68 1.27% حديد عز

 -سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك
SKPC 7.66 -0.26 1.79- 871,343 6,674,607 9.52 6.33 1.25% 

الجديدة لالسكان  مصر

 والتعمير
HELI 5.47 1.30 18.48- 615,749 3,367,113 7.40 3.97 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع
ALCN 10.56 0.57 25.71 156,636 1,655,087 11.02 5.85 1.12% 

 JUFO 7.10 -1.66 7.19- 57,242 408,983 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية

 RMDA 2.64 -1.12 10.00 4,079,320 10,711,642 2.96 1.62 0.96% راميدا

اوراسكوم كونستراكشون بي 

 ال س ي
ORAS 62.98 -2.34 17.13- 73,239 4,642,351 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 14.65 -6.09 18.02- 13,324 201,944 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي

 PHDC 1.34 0.98 32.92- 4,069,063 5,438,318 2.06 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 6.55 0.77 24.63- 275,921 1,791,863 9.27 6.30 0.89% 

 -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية
CCAP 1.33 1.45 10.36 19,237,254 25,566,798 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 3.20 -2.44 37.25- 5,025,483 16,091,558 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو

 ISPH 1.77 1.61 55.86- 1,440,696 2,532,163 3.52 1.10 0.79% ابن سينا فارما

يتداول بالدوالر* السهم 
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 ملحق االفصاحات

 تعريف التوصيات

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

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

 :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 

االنخفاض "مقابل -نسبة االرتفاع/

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

 شهادة املحللين

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

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 مبا
ً
شر 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

 

 بشركة بريميير فريق عمل البحوث

 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

 

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

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

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

 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 

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

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.

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

 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


