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 13/04/2022، األربعاء

  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

 % 8.79- ▲ % 1.58 10,898.69 30أي جي اكس 

 % 17.81- ▼ % 0.05- 1,809.62 70أي جي اكس 

 % 15.07- ▲ % 0.35 2,764.66 100أي جي اكس 

 % 1.14- ▲ % 2.21 4,026.95 مؤشر تميز
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   % TASI 13,646.00 1.21 السعودية 

 % DFMGI 3,576.00 0.20 دبي
 

     

 % ADI 10,148.00 0.46 ابوظبي 
 

 % MARKET-IXP 8,243.62 0.01 الكويت 
 

 % BSEX 2,103.71 0.20 البحرين
 

 % GENERAL 14,115.00 -2.62 قطر
 

 % MASI 12,973.00 0.23 املغرب 
 

 % TUN20 7,186.00 0.21 تونس 
 

 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 % Dow Jones 34,220.36 -0.3 أمريكا 
 

 % S&P 500 4,397.45 -0.3 أمريكا 
 

 

 % NASDAQ 13,371.57 -0.3 أمريكا 
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 % FTSE 100 7,576.66 -0.6 لندن 
 

 
 

  

 % DAX 14,124.95 -0.5 أمانيا 
 

 % Nikkei 225 26,843.49 1.9 اليابان 
 

 % 0.0 1,967.40 سعر األوقية  الذهب )دوالر( 
 

 % 0.1- 104.58 البرميل  خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.152 18.549 18.453 دوالر أمريكى 

 
 0.145 20.161 20.050 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.172 24.155 24.017 جنيه إسترلينى 
 

 

  

 

 0.203 19.888 19.776 فرنك سويسرى 
 

 0.026- 14.772 14.692 ين يابانى  100
 

 0.041 4.946 4.921 ريال سعودى 
 

 0.475 60.865 60.467 دينار كويتى 
 

 0.041 5.051 5.023 درهم اماراتى 
 

 0.022 2.912 2.897 اليوان الصينى 
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28.3%
12.7%22.2%26.8%19.0%

7,378,01614,868,6824,862,3373,959,8535,466,046

فوري مصر الجديدة االسكندرية لتداول الحاوياتاوراسكوم لالستثمار القلعة

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 

  9.96   1.55  املؤشر 

  9.71   0.31  املشروعات الصناعية والهندسية

  9.09   18.00  بنك قطر الوطني االهلي 

القاهرة لإلستثمار والتنمية 

 العقارية 

 10.90   9.00  

  8.18   15.07  النصر لألعمال املدنية 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -20.00   0.32  أصول للوساطة 

 -14.50   22.00  اكرو مصر 

 -9.13   11.05  القناة للتوكيالت املالحية 

 -8.45   0.39  جولدن كوست 

 -7.21   1.29  سبينالكس 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  البنك التجاري الدولي 

220,960,11
2  

 44.00  

  19.08   63,314,212  هيرمس 

  4.94   42,968,432  فوري 

  7.60   37,669,364  السويدى اليكتريك

  97.30   22,465,382  موبكو

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.21   18,807,620  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.31   11,783,498  املشروعات الصناعية والهندسية

  4.94   8,745,725  فوري 

  0.17   6,845,855  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.24   5,414,094  ليفت سالب مصر 

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 التغير اليومي% قيمة املؤشر  اسم القطاع 
  قيمة تداول القطاع

 )جنيه( 

 199,171,888 1.03 969.9 البنوك 

 88,874,056 1.23 1,014.9 خدمات مالية 

 67,151,717 2.28 1,458.4 وتكنولوجيا واعالماتصاالت 

 62,080,587 1.13 740.8 العقارات 

 59,451,608 1.72 845.3 موارد أساسية 

 

 2022 ابريل   11 لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية الصفقة الوظيفة  اسم الشركة
 االغالق

 )جنيه( 

 1.402 536800 شراء  الزيوت املستخلصة ومنتجاتها 

 3.79 375760 شراء مجموعة مرتبطة  ام.ام جروب للصناعات  

 9.43 106869 شراء مساهم رئيس ي  مستشفي النزهه الدولي 

 9.71 37175 بيع مجلس اإلدارة  رواد  –رواد السياحة 

 9.71 74176 بيع مجلس اإلدارة  رواد  –رواد السياحة 

 3.94 151816 شراء اإلدارة مجلس  س ي أي كابيتال القابضة 

 0.158 415000 شراء مجلس اإلدارة  النعيم القابضة لالستثمارات 

 1.501 150000 شراء مجلس اإلدارة  بالم هيلز للتعمير 

 0.704 545487 بيع مجلس اإلدارة  املجموعة املصرية العقارية 

 0.714 132500 شراء مجلس اإلدارة  جدوي للتنمية الصناعية 

 0.815 50000 شراء مجموعة مرتبطة  العربية للصناعات الهندسية 

 68.7 1000 شراء مجلس اإلدارة  العامة للصوامع والتخزين 

 20.41 369 شراء مجلس اإلدارة  مطاحن جنوب القاهرة 

 185 1000 شراء مجلس اإلدارة  مطاحن شمال القاهرة 
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 أخبارالشركات املقيدة

 مليار دوالر  1.8حصص في خمس شركات مدرجة بالبورصة املصرية مقابل أيه دي كيو تستحوذ على  

أمس، ضمن االتفاق استحوذت شركة أيه دي كيو القابضة اإلماراتية )صندوق أبو ظبي السيادي( على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة املصرية  

واشترى الصندوق    ي مواجهة ارتفاع أسعار املواد الغذائية والطاقة على خلفية تداعيات الحرب الروسية األوكرانية.املعلن الشهر املاض ي لتوفير سيولة طارئة ملصر لدعمها ف

ن بإجمالي  لتداول الحاويات والبضائع،  الدولي وفوري وأبو قير لألسمدة وموبكو واإلسكندرية  التجاري  البنك  في  ل  1.8حو  السيادي اإلماراتي أسهما  بيانات مليار دوالر، وفقا 

خمس إلى أيه دي كيو كجزء  البورصة املصرية أمس. ولم تذكر البورصة اسم املشتري، لكن أفادت التقارير الشهر املاض ي أن الحكومة وافقت على بيع حصص في الشركات ال 

 من حزمة استثمارية تصل قيمتها إلى ملياري دوالر. 

 دوالر للسهم. 2.68مليون دوالر. بمتوسط سعر  911.5قطاع الخاص مقابل % من أسهم أكبر بنوك ال17.15البنك التجاري الدولي: بيع 

 دوالر للسهم. 1.44مليون دوالر، بمتوسط سعر  391.9% بقيمة  21.5أبو قير لألسمدة: بيع حصة بنك االستثمار القومي بالكامل والبالغة 

 دوالر للسهم.  5.82، بمتوسط سعر مليون دوالر 266.6% من حصة الدولة في شركة األسمدة مقابل 20موبكو: بيع 

 دوالر للسهم.  0.39مليون دوالر، بمتوسط سعر  186.1% من شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمبلغ 32اإلسكندرية للحاويات: بيعت حصة 

 .إلنتربرايزاملصدر:  للسهم. دوالر 0.27مليون دوالر، بمتوسط سعر  54.9% في شركة التكنولوجيا املالية مقابل 11.8فوري: بيع حصة 

 “دايس” تعتزم تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة ألسهمها 

أس املال، بعد رفض هيئة أفصحت شركة دايس للمالبس الجاهزة عن اعتزامها تعيين مستشار مالي مستقل إلعداد تقرير آخر للقيمة العادلة ألسهم الشركة بغرض زيادة ر 

يئة. واستهدفت الدراسة زيادة رأس  املالية تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة املقدم لها مؤخًرا، نظًرا لعدم توافقه مع معايير التقييم املالي للمنشآت على حد وصف الهالرقابة  

 . إلنتربرايز. املصدر: مليون جنيه 371ماليين جنيه إلى  106املال املصدر من 

 االقتصاد والسوق نظرة على اخبار 

 مع تراجع االحتياطي.. "السلع التموينية" تخطط للسماح بشراء القمح خارج املناقصات 

إلى مقترح   . وأشارباسيلي  تعتزم الحكومة السماح قريبا بشراء القمح خارج املناقصات، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة املصرية القابضة للصوامع والتخزين شريف

بموجب التغييرات املقترحة، يمكن للشركات تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين، بينما يمكن أيضا إرسال    بالقرار معروض حاليا على مجلس الوزراء، وينتظر املوافقة عليه.

ستكون هناك مرونة حيال كميات القمح املقبولة: تعتزم    في اليوم التالي للنظر فيها.العروض التي لم يقع عليها االختيار في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الوزارة  

 . إلنتربرايزاملصدر: . ألف طن التي تختارها عادة في املناقصات 60-55ألف طن للمشتريات املباشرة، بدال من شحنات  50الحكومة قبول شحنات تبلغ 

 االخبار العاملية والعربية 

 يرتفع في أول يوم تداول بسوق دبي املالي سهم ديوا 

مليار دوالر. وسجلت    1.6% في أول يوم تداول بسوق دبي املالي أمس، عقب االكتتاب العام للشركة البالغة قيمته  23قفزت أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( بما يصل إلى  

% عن سعر االفتتاح 15.73درهم للسهم، مرتفعا بنسبة    2.87قبل أن تقلص مكاسبها لتغلق عند    درهم إماراتي،  3.05األسهم أعلى مستوى لها خالل التداول أمس عند  

  30السعودية بقيمة    درهم. ويعد االكتتاب ثاني أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم هذا العام واألكبر في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا منذ طرح أرامكو  2.48البالغ  

، ويضع دبي بقوة على خريطة الطروحات العامة، مما يجعلها الوجهة الخامسة للطروحات في العالم من حيث الحجم. وعملت املجموعة املالية 2019ام  مليار دوالر في ع

 . إلنتربرايزاملصدر: . هيرميس على تقديم الخدمات االستشارات للصفقة
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 شركات تحت التغطية

 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 5.7 9.6 % 19.0 19.91 شراء 1,217.39 16.73 املالية والصناعية املصرية 

 0.8 1.1 3.6 4.5 % 47.0 139.56 شراء 21,750.10 94.93 "موبكو"مصر لصناعة األسمدة 

 2.5 3.6 5.6 8.6 % 34.0 32.03 شراء 30,158.83 23.90 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 0.9 1.3 5.8 غ.م.  % 48.1 5.54 شراء 4,437.81 3.74 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.8 2.8 10.5 8.4 % 67.8 10.94 شراء 2,608.00 6.52 للصناعات الغذائية عبورالند 

 1.4 1.4 11.0 8.0 % 71.8 7.73 شراء 1,271.74 4.50 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 

  قطاع االسمنت 

 0.7 0.7 8.2 28.2 % 18.4 15.73 شراء 956.16 13.28 مصر لالسمنت قنا 

 1.3 1.3 16.6 28.5 % 16.1 33.65 شراء 2,174.25 28.99 مصر بني سويف لالسمنت

 1.4 1.5 111.1 غ.م.  % 6.5 4.26 احتفاظ  1,514.96 4.00 العربية لألسمنت 

  قطاعات متنوعة

 غ.م.  غ.م.  3.3 غ.م.  % 66.1 23.63 شراء 7,730.66 14.23 شركة حديد عز

 0.8 0.8 6.0 6.1 % 40.0 12.03 شراء 5,713.27 8.59 النساجون الشرقيون 

 0.9 1.0 11.7 18.4 % 46.9 11.34 احتفاظ  240.96 7.72 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 

 1.0 1.5 3.1 4.2 % 300.2 2.55 شراء 706.53 0.64 شركة سبيد ميديكال
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  الشركاتإجراءات 

 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 عادية /غيرعادية  ايديتا للصناعات الغذائية    2022/ 13/04

 عن طريق تقنية اإلتصال الحديثة   غير عادية  عتاقة  2022/ 14/04

 اإلسكندرية  –بفندق ايسترن املنتزة  غير عادية  مرسيليا العقارية  2022/ 14/04

 عن طريق الكونفرنس كول  عادية  مستشفي كليوباترا  2022/ 14/04

 بمقر الشركة بالتجمع الخامس  عادية  بورسعيد للتنمية  2022/ 14/04

 القاهرة الجديدة   –بفندق هلنان الند مارك  عادية  بنك البركة  مصر   2022/ 14/04

 اإلسماعيلية  –بمقر إدارةالشركة  عادية  اإلسماعيلية للدواجن   2022/ 14/04

 سيتي مدينة العبور   -مبني نادي الجولف   عادية  اليكو  2022/ 14/04

 السادس من اكتوبر  –بمقر الشركة  غير عادية  عادية/ انترناشونال بزنيس  2022/ 16/04

 عن طريق تقنية اإلتصال الحديثة  عادية  املنصورة للدواجن   2022/ 16/04

 اإلسكندرية  –بنادي العاملين بالشركة  عادية  ابوقير لألسمدة  2022/ 16/04

 عن طريق تقنية اإلتصال الحديثة  عادية  اوراسكوم للتنمية مصر   2022/ 17/04

 عن طريق تقنية اإلتصال الحديثة الكونفرانس كول  عادية  اوراسكوم القابضة   2022/ 17/04
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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

سعر أقل 

 أسبوع  52

الوزن في 

 املؤشر 

 COMI 43.16 -2.38 18.55- 4,186,793 181,976,064 54.15 36.52 36.78% البنك التجاري الدولي

 FWRY 4.71 0.21 63.23- 5,466,046 25,542,502 14.07 4.40 5.93% فوري

 ABUK 23.90 -1.28 11.16 3,247,316 76,882,240 27.50 17.90 4.73% ابوقير لالسمدة 

 EAST 11.60 -1.69 8.21 431,204 5,053,553 12.77 10.26 4.73% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 HRHO 18.91 1.12 27.68 7,162,652 132,690,080 20.00 10.63 4.22% هيرميس

 TMGH 8.50 -1.16 6.28- 1,358,949 11,435,566 9.99 5.41 4.00% طلعت مصطفى

 EKHO 1.29 0.00 2.58- 78,643 101,114 1.98 1.11 3.91% املصرية الكويتيةالقابضة 

 EFIH 17.59 -0.62 13.31- 1,605,421 28,286,488 25.20 16.25 3.48% إي فاينانس 

 SWDY 7.72 -2.77 21.46- 1,171,545 9,197,395 10.03 7.40 3.03% السويدى اليكتريك 

 ETEL 16.71 -1.12 0.36- 592,277 9,962,321 19.75 10.70 2.74% املصرية لالتصاالت

 EKHOA 21.00 -0.47 6.87 537,285 11,289,098 24.23 17.31 2.58% بالجنيه  -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 5.09 1.80 3.88 3,882,176 19,411,066 5.25 3.70 2.31% مستشفي كليوباترا

 MFPC 94.93 2.05 2.63- 51,164 4,761,990 110.00 66.03 2.18% موبكو

 CIEB 7.35 -1.74 12.71- 67,426 499,466 9.00 5.24 1.88% كريدي اجريكول مصر 

 CIRA 10.00 -4.76 26.52- 2,098,197 21,026,294 14.85 9.51 1.76% القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 HDBK 40.00 -3.24 9.19- 36,150 1,448,161 47.97 27.51 1.70% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 3.61 -2.43 1.37- 2,523,261 9,185,189 4.48 2.51 1.32% االسكندرية للزيوت املعدنية

 ISPH 2.51 -3.46 37.41- 3,515,052 8,914,961 4.40 2.50 1.27% ابن سينا فارما

 ESRS 14.23 0.07 5.07- 190,172 2,712,022 17.24 8.80 1.22% حديد عز 

 MNHD 2.04 -3.77 30.14- 2,928,579 6,059,927 32.40 2.03 1.16% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 5.49 -5.34 18.18- 3,959,853 22,086,172 7.40 3.97 1.11% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 7.75 -3.25 0.64- 917,290 7,141,523 10.92 6.33 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 AUTO 3.91 -1.76 23.33- 1,141,435 4,535,217 6.06 3.14 1.01% جى بى اوتو 

 PHDC 1.50 -3.41 24.69- 1,933,772 2,926,339 2.12 1.43 1.00% بالم هيلز للتعمير 

 ORAS 73.10 -3.94 3.82- 25,446 1,870,660 90.00 64.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 8.59 -2.94 1.15- 701,543 6,053,114 9.42 5.78 0.94% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 3.79 -1.56 44.91- 1,534,511 5,865,423 8.30 3.75 0.71% ام.ام جروب 

 CCAP 1.30 -3.70 7.88 7,378,016 9,783,610 1.58 1.09 0.70% القلعة لالستشارات املاليه 

 ORHD 4.05 -4.71 32.50- 283,208 1,154,982 6.22 3.71 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 2.05 -5.09 14.58- 1,113,796 2,333,021 2.93 1.62 0.62% راميدا 

 ADIB 13.60 -0.80 13.76- 119,034 1,585,054 19.00 10.10 0.32% مصر -مصرف ابوظبي اإلسالمي 

* السهم يتداول بالدوالر 

  



 
 

  7صفحة | 

 

 بريميير –حوث بإدارة ال –التقرير الصباحي 

 

 ملحق االفصاحات 

 تعريف التوصيات

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

  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  

 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 إدارة البحوثمدير  عصام عبد العليم 

 قسم التحليل املالي 

 m.magdy@premiere-securities.com محلل استثماري أول  محمد مجدي رمضان 

 g.abuhashima@premiere-securities.com محلل استثماري  جهاد أبو هشيمة 

 ahmed.elalfy@premiere-securities.com محلل استثماري  لفي أحمد األ

 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+)ن: تليفو    البحوث

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


