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 11/04/2022، اإلثنين

  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

 % 8.80- ▼ % 1.84- 10,897.61 30أي جي اكس 

 % 13.89- ▼ % 0.27- 1,895.88 70أي جي اكس 

 % 13.47- ▼ % 2.27- 2,816.88 100أي جي اكس 

 % 3.47 ▼ % 1.44- 4,214.41 مؤشر تميز
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 13,256.00 0.37% السعودية 

 DFMGI 3,507.00 0.20% دبي
 

     

 ADI 10,043.00 -0.25% ابوظبي 
 

 MARKET-IXP 8,253.53 1.23% الكويت 
 

 BSEX 2,119.33 1.22% البحرين
 

 GENERAL 13,902.00 0.19% قطر
 

 MASI 12,894.00 0.12% املغرب 
 

 TUN20 7,126.00 0.21% تونس 
 

 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 Dow Jones 34,496.51 -0.4% أمريكا 
 

 S&P 500 4,481.15 -1.0% أمريكا 
 

 

 NASDAQ 13,888.82 -2.2% أمريكا 
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,587.70 -0.3% لندن 
 

 
 

  

 DAX 14,151.69 -1.9% أمانيا 
 

 Nikkei 225 26,888.57 -1.7% اليابان 
 

 %0.0 1,925.36 سعر األوقية  )دوالر( الذهب 
 

 %1.4 102.43 البرميل  خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.066 18.398 18.300 دوالر أمريكى 

 
 0.380- 20.017 19.903 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.146- 23.980 23.847 جنيه إسترلينى 
 

 

  

 

 0.102- 19.686 19.573 فرنك سويسرى 
 

 0.262- 14.799 14.717 ين يابانى  100
 

 0.019 4.906 4.880 ريال سعودى 
 

 0.023 60.362 60.021 دينار كويتى 
 

 0.018 5.010 4.982 درهم اماراتى 
 

 0.004 2.892 2.873 اليوان الصينى 
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30.7%29.6%29.3%25.9%25.2%

5,865,2688,648,999370,925173,9644,746,548

مصر الجديدة روبكس للبالستيكجنوب الوادي لألسمنت فوريكيما 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة

 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  3.90   13.59  قنا -مصر لألسمنت 

  2.58   3.98  كيما

  1.64   0.31  الكابالت الكهربائية املصرية 

  1.55   4.58  دومتي 

  1.48   8.21  البنك املصري لتنمية الصادرات 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -17.74   2.55  روبكس 

جراند انفستمنت القابضة 

 لالستثمارات املالية 

 8.38   17.19- 

 -13.92   13.42  النصر لألعمال املدنية 

 -11.17   15.50  العاملية لالستثمار والتنمية

 -10.71   3.75  العربية لألسمنت 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  44.21   91,691,728  البنك التجاري الدولي 

  4.70   40,582,796  فوري 

  4.58   32,561,320  دومتي 

  18.70   29,904,976  هيرمس 

  5.80   27,418,928  مصر الجديدة لالسكان 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  1.35   12,856,348  القلعة 

  0.18   11,175,433  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.21   11,119,127  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.30   10,390,171  املشروعات الصناعية والهندسية

  0.25   9,061,581  ليفت سالب مصر 

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 التغير اليومي% قيمة املؤشر  اسم القطاع 
  قيمة تداول القطاع

 )جنيه( 

 98,079,161 0.62- 984.2 البنوك 

 71,016,291 1.32- 1,000.4 خدمات مالية 

 70,005,902 3.05- 752.3 العقارات

وبات وتبغ   59,296,069 0.49- 604.7 أغذية و مشر

اتصاالت وتكنولوجيا 
 واعالم

1,434.8 -2.57 53,946,311 

 

 2022 ابريل   06 لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة  اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه( 

5000000 بيع  مجلس اإلدارة   عامر جروب  
0 

0.88 

 0.16 100000 شراء مجموعة مرتبطة  النعيم القابضة 

 0.37 2360 شراء نظام اإلثابة  البنك املصر ي الخليجي  

 0.092 300000 بيع  مجموعة مرتبطة مرادايف  

 0.71 50000 شراء مجلس اإلدارة  جدوي للتنمية الهندسية 

العربية للصناعات  

 الهندسية 

 0.93 300000 شراء مجموعة مرتبطة

 15.00 21500 شراء مجلس اإلدارة  مطاحن ومخابز شمال 

 1.94 65000 شراء مجلس اإلدارة  بايونيرز بروبيريتيز 

اطلس لإلستثمار  

 والصناعات  

 0.24 220000 شراء مجموعة مرتبطة
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 أخبارالشركات املقيدة

 سنوات  3خالل  “إيديتا” تضخ مليار جنيه استثمارات في مصر 

جاء التشغيلية بالسوق املحلي.أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خالل الثالث سنوات املقبلة، وذلك بهدف التوسع في عملياتها  

خط إنتاج مختلف تقوم بتصنيع تشكيلة واسعة   32إنتاج من إجمالي  خطوط  10، والذي يضم صالتي إنتاج  E07″ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء ألحدث مصانع الشركة “

.  181.35تبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية املجمعة ملصانعها تبلغ  من منتجاتها، كما وصفت في بيانها املرسل إلى البورصة املصرية.
ً
كانت إيديتا أعلنت منذ أيام عن ألف طن سنويا

، في دولة املغرب.  17.5ات، تعادل  مليون درهم مغربي استثمار   170ضخ  
ً
مليار   5.3وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها بشكل قياس ي إلى  مليون دوالر تقريبا

 1.66ع مجمل الربح إلى  وأظهرت آخر مؤشرات مالية للشركة، ارتفا% تقريبا.30.7بنسبة نمو    2020مليارات جنيه خالل عام    4مقارنة بمبيعات بلغت    2021جنيه خالل عام  

، مقارنة بصافي أرباح 2021مليون جنيه خالل العام املاض ي    528.8وارتفع صافي الربح  مليار جنيه خالل العام السابق.  1.3، مقارنة بمجمل ربح قدره  2021مليار جنيه خالل  

العام السابق عليه.  347 إلى  مليون جنيه خالل  ارتفع نصيب السهم من األرباح  بلغ    0.73كما  بنهاية ديسمبر املاض ي، مقارنة بنصيب  العام السابق   0.48جنيه  جنيه خالل 

 Economy Plusاملصدر:.2020

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 % في مارس 10.1معدل التضخم األساس ي السنوي يقفز إلى 

وذكر املركزي،   % في شهر فبراير املاض ي.7.2% في شهر مارس، مقارنة بمعدل 10.1كشف البنك املركزي املصري، قبل قليل، عن قفزة في املعدل السنوي للتضخم األساس ي إلى 

% في ذات الشهر من العام السابق 0.5، مقابل  2022س  % في مار 3.1أن الرقم القياس ي األساس ي ألسعار املستهلكين، واملعد من قبل البنك املركزي، سجل معدال شهريا بلغ  

ولفت إلى أن الرقم القياس ي العام ألسعار املستهلكين الحضر، والذي أعلنه الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء سجل معدال شهريا بلغ    .2022% في فبراير  1.2ومعدال شهريا بلغ  

% 10.5وسجل التضخم العام في الحضر معدال سنويا  % في فبراير املاض ي.1.6شهر من العام السابق ومعدال شهريا بلغ % في ذات ال0.6مقابل معدال بلغ  2022% في مارس 2.2

 :جريدة حابي املصدر.2022% في فبراير  8.8في مارس، مقارنة بمعدل 

 % تالمس حاجز النصف تريليون جنيه في بنكي "مصر واألهلي" 18حصيلة شهادات الـ

% ، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك املركزى املصرى رفع سعر الفائدة 18عن ارتفاع حصيلة شهادات اإلدخار ذات العائد املرتفع    أعلن بنكا األهلي املصرى وبنك مصر 

في تصريحات    -صررئيس مجلس إدارة بنك م  -من جانبه، قال محمد اإلتربي  مليار جنيه " خالل ثالثة أسابيع.  499% ، حيث المست حاجز نصف تريليون جنيه وسجلت "  1

مليار جنيه خالل ثالثة اسابيع من طرحها من جديد ، حيث أعاد بنك مصر إصدار   159% بلغت  18إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات    -خاصة لوكالة أنباء الشرق األوسط  

% 18إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد  - صريحات للوكالة في ت –نائب رئيس البنك األهلي  –وقال يحيي أبوالفتوح الوعاء االدخاري الجديد شهادة "طلعت حرب".

أن البنك مستمر في إصدار   -وأكد ابوالفتوح  %.1مليار جنيه ، خالل ثالثة اسابيع من بداية طرحها ، وذلك عقب قرار البنك املركزى املصرى رفع سعر الفائدة    340بلغت  

وأشار الى أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمي "الشهادة %.50ة من بيع املواطنين للعمالت األجنبية والعربية زادت بأكثر من  الشهادة ، منوها أن حصيلة شركة األهلى للصراف

االقتراض بضمان  وتصدر الشهادة لألفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن  جنيه ومضاعفاتها.  1000% سنويا بداية من  18البالتينية السنوية ذات العائد الشهري" والبالغ  

مض ى   بعد  الشهادة  استرداد  ويمكن  بضمانها،  ائتمانية  بطاقات  إصدار  إمكانية  إلى  باإلضافة  )تاريخ    6الشهادة،  الشراء  لتاريخ  التالي  العمل  يوم  من   
ً
اعتبارا شهور 

 املصدر:مباشراإلصدار(.
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 االخبار العاملية والعربية 

 العمالت ترتفع مع أستقرار سعر البيتكوين

لقد أصبح أستقرار سعر البيتكوين  % في بعض العمالت.30ألف دوالر ، مما أدى ألرتفاع العمالت البديلة أرتفاعات جيدة تخطت ال   42أستقر سعر البيتكوين عند مستوى 

م املاض ى وصلت لدرجة التطابق عن وضع البيتكوين العام فهناك تشابه في حركته اآلن مع حركته خالل العاعادة محببة للعمالت ، خالل أيام األجازة الخاصة باألسهم األمريكية.

 علي الفريم األسبوعي عند سعر  حتى اآلن ، هل يستمر في هذا التشابه حتى النهاية ؟  
ً
ألف ، ويحتاج للحفاظ عليها ألستمرار الصورة اإليجابية   42كما أنه وصل لنقطة مهمة جدا

 املصدر:مباشر ألف. 40، التى بدأت تتشكل منذ أختراق مستوي  

 2023رئيسة االحتياطي الفيدرالي في كليفالند تتوقع استمرار ارتفاع التضخم حتى  

مرتفًعا هذا العام والعام املقبل حتى مع تحرك الفيدرالي األمريكي لخفض  قالت لوريتا ميستر، رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي في كليفالند، اليوم األحد، إن التضخم سيظل 

في مقابلة عبر شبكة    وتيرة زيادة األسعار. الفائدة االتحادية وإجراءات أخرى CBSوأضافت،  املنازل والسيارات وغيرها ورفع سعر  الفيدرالي برفع كلفة االقتراض على  ، أن 

وتابعت: “أعتقد .%2ي يفوق العرض املحدود مما سيخفض من ضغوط األسعار، لتصل إلى هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ  ستساعد على تقليل الطلب الزائد الذ

 املصدر:جريدة حابي % هذا العام وربما العام املقبل، لكن املسار سيتحرك صوب التراجع”.2بأن األمر سيستغرق وقتا… سيظل التضخم فوق 
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 التغطيةشركات تحت 

 سعر السهم  اسم الشركة
رأس املال  

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

احتمال 

 لهبوط االصعود/
 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه  جنيه 

  الكيماويات  قطاع

 0.8 0.9 5.5 9.3 % 22.9 19.91 شراء 1,178.82 16.20 املالية والصناعية املصرية 

 0.8 1.1 3.5 4.4 % 50.1 139.56 شراء 21,307.90 93.00 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.6 3.7 5.7 8.7 % 32.3 32.03 شراء 30,550.01 24.21 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.0 1.3 6.2 غ.م.  % 39.1 5.54 شراء 4,722.58 3.98 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.8 2.8 10.4 8.4 % 68.3 10.94 شراء 2,600.00 6.50 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.4 1.5 11.2 8.2 % 68.8 7.73 شراء 1,294.35 4.58 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.0 2.4 9.4 15.9 % 29.5 9.45 شراء 6,872.26 7.30 جهينة للصناعات الغذائية 

  االسمنت قطاع 

 0.7 0.7 8.4 28.9 % 15.7 15.73 شراء 978.48 13.59 مصر لالسمنت قنا 

 1.3 1.3 16.3 28.0 % 18.1 33.65 شراء 2,137.50 28.50 مصر بني سويف لالسمنت

 1.4 1.4 104.2 غ.م.  % 13.6 4.26 احتفاظ  1,420.27 3.75 العربية لألسمنت 

  قطاعات متنوعة

 غ.م.  غ.م.  3.3 غ.م.  % 66.2 23.63 شراء 7,725.23 14.22 شركة حديد عز

 0.8 0.8 6.1 6.3 % 35.9 12.03 شراء 5,886.20 8.85 النساجون الشرقيون 

 1.0 1.0 12.5 19.7 % 37.7 11.34 احتفاظ  257.19 8.24 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 

 1.0 1.5 3.2 4.5 % 278.8 2.55 شراء 746.45 0.67 شركة سبيد ميديكال
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة

   ال يوجد توزيعات لهذا الشهر  

 
 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  1.500 السعودية املصرية لإلستثمار والتمويل  

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  2.500 بنك التعمير واإلسكان  

 2022/ 20/04 2022/ 17/04 جنيه للسهم  0.750 بنك قطر الوطني  

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1.500 يوتيوبيا لإلستثمار السياحي 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1 النساجون الشرقيون 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  0.050 امللتقي العربي لإلستثمار 

 2022/ 21/04 2022/ 18/04 جنيه للسهم  1.500 غاز مصر  

 2022/ 21/04 2021/ 11/10 القسط الثاني لكبار املساهمين  الشمس لإلسكان والتعمير 

 
 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 عن طريق تقنية اإلتصال والتصويت اإلليكتروني  عادية /غيرعادية  مدينة نصر لإلسكان والتعمير     2022/ 11/04

 بورسعيد  –بمقر الشركة في املنطقة الصناعية  عادية  ابن سينا فارما    2022/ 11/04

 عن طريق تقنية اإلتصال عادية /غيرعادية  ايديتا للصناعات الغذائية    2022/ 13/04
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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 

أعلى سعر  

 اسبوع  52

أقل سعر 

 أسبوع  52

الوزن في 

 املؤشر 

 COMI 44.21 -2.08 16.57- 2,072,034 91,691,728 54.15 36.52 36.78% البنك التجاري الدولي

 FWRY 4.70 -7.11 63.31- 8,648,999 40,582,796 13.42 4.37 5.93% فوري

 ABUK 24.21 -0.82 12.60 380,920 9,264,461 27.50 17.90 4.73% ابوقير لالسمدة 

 EAST 11.80 0.00 10.07 8,049 95,606 12.77 10.26 4.73% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 HRHO 18.70 -1.58 26.27 1,597,981 29,904,976 20.00 10.63 4.22% هيرميس

 TMGH 8.59 -2.39 5.29- 152,415 1,321,416 9.99 5.41 4.00% طلعت مصطفى

 EKHO 1.28 0.00 2.65- 298,338 387,044 1.98 1.11 3.91% القابضة املصرية الكويتية

 EFIH 17.70 0.06 12.76- 199,586 3,525,279 25.20 16.25 3.48% إي فاينانس 

 SWDY 7.92 -4.00 19.43- 1,323,317 10,579,626 10.03 7.40 3.03% السويدى اليكتريك 

 ETEL 16.90 0.00 0.78 616,418 10,422,064 19.75 10.70 2.74% املصرية لالتصاالت

 EKHOA 21.10 0.19 7.38 106,415 2,240,311 24.15 17.25 2.58% بالجنيه  -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 5.00 0.00 2.04 415,852 2,079,439 5.25 3.70 2.31% مستشفي كليوباترا

 MFPC 93.00 -0.80 4.61- 29,682 2,760,830 110.00 64.80 2.18% موبكو

 CIEB 7.48 0.13 11.16- 505,940 3,751,600 9.00 5.24 1.88% كريدي اجريكول مصر 

 CIRA 10.15 -3.33 25.42- 13,862 141,518 14.85 9.51 1.76% العقاريه القاهره لإلستثمار والتنمية 

 HDBK 41.34 0.00 6.15- 5,594 228,773 47.97 27.51 1.70% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 3.70 -2.37 1.09 2,017,617 7,518,903 4.48 2.51 1.32% االسكندرية للزيوت املعدنية

 ISPH 2.60 -5.80 35.16- 5,126,159 13,392,656 4.40 2.55 1.27% ابن سينا فارما

 ESRS 14.22 -2.40 5.14- 201,748 2,882,077 17.24 8.80 1.22% حديد عز 

 MNHD 2.12 -5.78 27.40- 4,890,019 10,513,606 32.40 2.09 1.16% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 5.80 -2.85 13.56- 4,746,548 27,418,928 7.40 3.97 1.11% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 8.01 -2.67 2.69 406,397 3,287,760 10.92 6.33 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 AUTO 3.98 -3.16 21.96- 569,354 2,287,175 6.06 3.14 1.01% جى بى اوتو 

 PHDC 1.55 -2.69 22.03- 715,057 1,113,789 2.12 1.43 1.00% بالم هيلز للتعمير 

 ORAS 76.10 -0.60 0.13 36,738 2,807,658 90.00 64.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 8.85 0.00 1.84 312,312 2,765,639 9.42 5.78 0.94% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 3.85 -3.75 44.04- 2,281,765 8,965,974 8.30 3.82 0.71% ام.ام جروب 

 CCAP 1.35 -3.84 12.02 12,856,348 17,672,954 1.58 1.09 0.70% القلعة لالستشارات املاليه 

 ORHD 4.25 -2.97 29.17- 257,474 1,100,348 6.22 3.71 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 2.16 -0.46 10.00- 2,696,850 5,865,044 2.93 1.62 0.62% راميدا 

 ADIB 13.72 -1.29 13.00- 40,044 546,419 19.00 10.00 0.32% مصر -ابوظبي اإلسالمي مصرف 

* السهم يتداول بالدوالر 
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 االفصاحات ملحق 

 تعريف التوصيات

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

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

 : 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 

املستهدف أعلى من  السعر 

 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

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

 

 ريمييرفريق عمل البحوث بشركة ب

 essam.abdelaleem@premiere-securities.com مدير إدارة البحوث عصام عبد العليم 
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 g.abuhashima@premiere-securities.com محلل استثماري  جهاد أبو هشيمة 
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 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 

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

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. 

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

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

ال. إن االستخدام غير املصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه البحثي دون االحتفاظ بأي جزء بأي شكل من األشك

 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  

 أوراقهم املالية تم التعبير عنها بدقة. وجهات نظرهم حول الشركة )أو الشركات( و 
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