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 20/04/2022، األربعاء

  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 

 % 11.07- ▼ % 0.91- 10,626.81 30أي جي اكس 

 % 21.53- ▲ % 1.89 1,727.81 70أي جي اكس 

 % 18.53- ▲ % 1.30 2,652.15 100أي جي اكس 

 % 6.15- ▲ % 0.70 3,822.78 مؤشر تميز
 

 مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   % TASI 13,506.00 -1.66 السعودية 

 % DFMGI 3,659.00 0.34 دبي
 

     

 % ADI 9,906.00 0.02 ابوظبي 
 

 % MARKET-IXP 8,288.29 0.68 الكويت 
 

 % BSEX 2,092.66 -0.16 البحرين
 

 % GENERAL 14,006.00 0.00 قطر
 

 % MASI 13,052.00 0.10 املغرب 
 

 % TUN20 7,231.00 -0.05 تونس 
 

 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية
 

 % Dow Jones 34,911.20 1.5 أمريكا 
 

 % S&P 500 4,462.21 1.6 أمريكا 
 

 

 % NASDAQ 13,619.66 2.2 أمريكا 
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 % FTSE 100 7,601.28 -0.2 لندن 
 

 
 

  

 % DAX 14,153.46 -0.1 أمانيا 
 

 % Nikkei 225 27,217.85 0.9 اليابان 
 

 % 0.5- 1,940.44 سعر األوقية  الذهب )دوالر( 
 

 % 1.2 108.50 البرميل  خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 اليومي  ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.031 18.498 18.410 دوالر أمريكى 

 
 0.013 19.960 19.857 يورو 

 
 تغيرات االسهم

 0.011 24.070 23.950 جنيه إسترلينى 
 

 

  

 

 0.107- 19.495 19.392 فرنك سويسرى 
 

 0.180- 14.408 14.336 ين يابانى  100
 

 0.008 4.933 4.909 ريال سعودى 
 

 0.043 60.577 60.206 دينار كويتى 
 

 0.008 5.037 5.012 درهم اماراتى 
 

 0.004- 2.897 2.883 اليوان الصينى 
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31.3%31.1%30.8%29.4%28.1%

1,5971,303,276367,4876,975,5303,205

وادي كوم امبو الستصالح ارابيا انفستمنتس هولدنجالدوليه للمحاصيل الزراعيهاحىشارم دريمز لالستثمار السيالعامة الستصالح االراض ي

االراض ي

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 

  15.02   0.25  ليفت سالب مصر 

  13.59   3.51  ريكاب 

  13.03   0.32  الكابالت الكهربائية املصرية 

  12.74   0.18  النعيم القابضة 

  10.37   0.27  الجيزة العامة للمقاوالت 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -21.02   3.87  ايه تي ليس 

 -13.47   1.20  سبينالكس 

 -12.50   3.50  كونتكت املالية القابضة 

 -12.32   7.40  النساجون الشرقيون 

جراند انفستمنت القابضة 

 لالستثمارات املالية 

 8.35   11.73- 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  43.60  273,572,480 البنك التجاري الدولي 

  15.55   45,926,520  هيرمس 

  5.17   23,420,642  مصر الجديدة لالسكان 

  7.55   21,548,086  ايديتا 

  3.58   17,536,676  أموك 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  0.25   29,393,192  ليفت سالب مصر 

  0.16   19,512,190  اوراسكوم املالية القابضة 

  0.20   13,108,758  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.30   11,567,250  العربية ادارة االصول 

  0.58   9,272,614  ميديكال سبيد 

 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

  قيمة تداول القطاع

 )جنيه( 

 275,875,749 2.03- 934.0 البنوك 

 77,534,186 2.02- 925.7 خدمات مالية 

 70,672,430 2.61 730.6 العقارات 

 49,127,139 1.67 586.6 مشروبات وتبغ أغذية و 

 47,071,856 1.10 827.2 موارد أساسية 

 

 2022 ابريل  18 لجلسة تداول يوم  التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 3.15 16250 بيع مجموعة مرتبطة الدولية لألسمدة والكيماويات 

 1.791 10000 بيع مجموعة مرتبطة اميرالد للتطوير 

 6.82 17350 شراء مجلس اإلدارة  شارم دريمز

 0.331 134003 شراء مجلس اإلدارة  املطورون العرب القابضة 

452500 شراء مجموعة مرتبطة اسباير القابضة لالستثمارات 
0 

0.202 

 0.157 40000 شراء مجلس اإلدارة  النعيم القابضة لالستثمارات 

 1.448 40013 شراء مجلس اإلدارة  هيلز للتعمير بالم 

 7.99 3400 شراء مجلس اإلدارة  العبور لالستثمار العقاري 

 0.634 111000 شراء مجلس اإلدارة  جدوي للتنمية الصناعية 

235945 بيع مجلس اإلدارة  العبوات الطبية 
0 

0.233 

 68.07 1500 شراء مجلس اإلدارة  العامة للصوامع والتخزين 

 28.9 1000 شراء مجلس اإلدارة  مطاحن مصر الوسطي 

 1.736 276002 شراء مجلس اإلدارة  بايونيرز بروبرتز للتنمية 

 0.203 200000 شراء مجموعة مرتبطة اطلس لالستثمار 
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 أخبارالشركات املقيدة

 املساهم األحدث )واألكبر( في "التجاري الدولي" لن يسعى لتغيير اإلدارة

أبو ظبي( واملالك الجديد  "التجاري الدولي" تحصل على ثقة أكبر )وأحدث( مساهم بالبنك: قالت شركة ألفا أوريكس، التابعة أليه دي كيو )صندوق الثروة السيادي في  إدارة  

 املصدر:انتربرايز.  .أو تضر بمصالح املودعين"% في البنك التجاري الدولي، إنه ليس لديها نية للقيام بأي ش يء من شأنه أن "يؤثر سلبا على إدارة البنك 17.5لحصة 

 % من "بيي" و"مصاري" 10فودافون مصر تستحوذ على 

% في كل من "بيي" و"مصاري" للمدفوعات اإللكترونية، التابعتين لشركة ابتكار القابضة لالستثمارات املالية، وذلك من 10استحوذت شركة فودافون مصر على حصة قدرها 

ابتكار في بيي إلى    يمة االسمية في زيادة رأس مال الشركتين. واكتتبت شركة االتصاالت العمالقة في زيادة رأس املال بالقيمة االسمية، مما قلل ملكية شركةخالل االكتتاب بالق

% من كل من بيي ومصاري.  20على  ، وقع الطرفان مذكرة تفاهم ستستحوذ بمقتضاها فودافون مصر  2021الصفقة قيد اإلعداد منذ عام    %.63.64% ومصاري إلى  90.01

 املصدر:انتربرايز. وأتمت فودافون الفحص النافي للجهالة بشأن الشركتين في أغسطس.

 جالينا القابضة تعيد إحياء خطة طرح أسهمها بالبورصة 

مليون جنيه على األقل من  500تهدف الشركة إلى جمع . املقبلتستهدف شركة جالينا القابضة للصناعات الغذائية طرح حصة من أسهمها في البورصة املصرية خالل سبتمبر 

 .بنهاية الربع الثالث طرح خاص، فيما تجري محادثات حاليا مع مستثمرين مؤسسيين. وحال لم تتلق الشركة عروضا رسميا، فستمض ي جالينا القابضة قدما نحو طرح عام

% من رأسمال الشركة حاليا، حسبما 50مليون سهم جديد، أي ما يعادل  150والذي سيشهد إصدار جالينا  التفاصيل: سينفذ الطرح الخاص من خالل مضاعفة رأس املال،

جنيهات للسهم الواحد، فيما عينت جالينا اآلن شركة برفكت لالستشارات إلعداد دراسة القيمة   5أوضح سليمان إلنتربرايز. وحدد مستشار مالي داخلي قيمة أسهم الشركة عند  

 املصدر:انتربرايز. لسهم.العادلة ل

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 .. رغم "التباطؤ الكبير" في النمو العاملي2022صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو االقتصاد املصري في 

الحالي، على الرغم من أن االرتفاع الكبير في أسعار املواد الغذائية مصر تخالف االتجاه هذا العام: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد املصري خالل العام املالي 

نقطة مئوية عن توقعاته   0.3، بزيادة  2022/2021% في العام املالي  5.9والطاقة يهدد بتباطؤ النشاط االقتصادي. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو االقتصاد املصري بنسبة  

هذه التوقعات أكثر تفاؤال من األرقام الرسمية: خفضت الحكومة مؤخرا    ة التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام.السابقة في يناير. وتعد هذه املرة الثاني

بنفس القدر الذي كان متوقعا في  نمو اقتصاد مصر لن يكون    % بسبب التداعيات االقتصادية للحرب في أوكرانيا.6.5-  6.2% من  5.7توقعاتها للنمو في العام املالي الحالي إلى  

 املصدر: انتربرايز.   %.5.6، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة  2023/2022% في العام املالي  5.0العام املقبل: توقع صندوق النقد في تقريره أن ينمو االقتصاد املصري بنسبة  

 االخبار العاملية والعربية 

الدولي   النقد  الحالي واملقبلخفض صندوق  العامين  العاملي خالل  لنمو االقتصاد  بارتفاع التضخم واألضرار االقتصادية    توقعاته  النمو  تأثر آفاق  مع 

ألخيرة الصادرة  % في تقرير آفاق االقتصاد العاملي األخير، بانخفاض عن توقعاته ا3.6إلى    2023و  2022الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في عامي  

نقطة مئوية للعام املقبل. ويشير هذا الخفض إلى "تباطؤ كبير في النمو العاملي" إذ تواصل الحرب الروسية األوكرانية في إحداث   0.2نقطة مئوية لهذا العام و  0.8في يناير بمقدار  

 املصدر: انتربرايز.  ."تداعيات في جميع أنحاء العالم من خالل أسواق السلع والتجارة والقنوات املالية"
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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 1.0 5.9 9.9 % 15.3 19.91 شراء 1,255.95 17.26 املصرية املالية والصناعية 

 0.9 1.1 3.7 4.7 % 42.4 139.56 شراء 22,453.49 98.00 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 * 

 0.8 1.1 5.2 غ.م.  % 64.8 5.54 شراء 3,986.91 3.36 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 2.5 2.6 9.5 7.7 % 84.2 10.94 شراء 2,376.00 5.94 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.4 1.4 10.9 8.0 % 72.5 7.73 شراء 1,266.09 4.48 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 2.0 2.4 9.5 16.1 % 27.7 9.45 شراء 6,966.40 7.40 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 0.6 0.6 7.4 25.6 % 30.5 15.73 شراء 867.60 12.05 مصر لالسمنت قنا 

 1.3 1.3 16.3 28.0 % 18.0 33.65 شراء 2,138.25 28.51 مصر بني سويف لالسمنت

 1.3 1.4 103.1 غ.م.  % 14.8 4.26 احتفاظ  1,405.12 3.71 العربية لألسمنت 

  قطاعات متنوعة

 غ.م.  غ.م.  3.0 غ.م.  % 85.0 23.63 شراء 6,937.49 12.77 شركة حديد عز

 0.7 0.8 5.8 5.9 % 44.1 12.03 شراء 5,553.65 8.35 النساجون الشرقيون 

 0.8 0.8 10.4 16.3 % 65.8 11.34 احتفاظ  213.49 6.84 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 

 0.9 1.3 2.7 3.7 % 357.7 2.55 شراء 617.79 0.56 سبيد ميديكالشركة 
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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

 بنادي القوات املسلحة بالزمالك   عادية  القاهرة للزيوت والصابون   2022/ 18/04

 عن طريق تقنية اإلتصال الحديثة الكونفرانس كول  عادية /غير عادية   راية لخدمات مراكز اإلتصاالت  2022/ 18/04

 العائر من رمضان  –بمقر مصانع الشركة  غير عادية  الشرقية الوطنية لألمن الغذائي  2022/ 18/04

 تقنية اإلتصال الحديثة الكونفرانس كول عن طريق  عادية  الجوهرة   –العز للسيراميك والبورسيلن  2022/ 19/04
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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 44.63 1.89 15.78- 3,072,980 138,355,648 54.15 36.52 36.78% التجاري الدوليالبنك 

 FWRY 4.78 -2.05 62.69- 4,366,468 21,302,704 14.07 4.40 5.93% فوري

 ABUK 24.21 -2.14 12.60 468,632 11,371,574 27.50 17.90 4.73% ابوقير لالسمدة 

 EAST 11.40 0.97 6.34 73,441 834,105 12.77 10.26 4.73% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 HRHO 15.70 1.55 6.01 3,576,613 54,650,120 20.00 10.63 4.22% هيرميس

 TMGH 8.77 0.80 3.31- 1,738,403 15,089,057 9.99 5.44 4.00% طلعت مصطفى

 EKHO 1.32 -0.90 0.08- 939,135 1,246,462 1.98 1.11 3.91% القابضة املصرية الكويتية

 EFIH 17.50 -0.85 13.75- 619,029 10,714,957 25.20 16.25 3.48% إي فاينانس 

 SWDY 7.35 -2.13 25.23- 1,280,435 9,453,927 10.03 7.22 3.03% السويدى اليكتريك 

 ETEL 15.75 0.57 6.08- 253,955 4,000,104 19.75 10.70 2.74% املصرية لالتصاالت

 EKHOA 25.00 16.28 27.23 179,353 3,946,554 25.00 17.31 2.58% بالجنيه  -القابضة الكويتية املصرية 

 CLHO 5.12 0.00 4.49 13,158 67,387 5.25 3.70 2.31% مستشفي كليوباترا

 MFPC 98.00 0.36 0.52 64,733 6,193,423 110.00 69.00 2.18% موبكو

 CIEB 7.08 -0.28 15.91- 86,260 615,049 9.00 5.35 1.88% كريدي اجريكول مصر 

 CIRA 12.20 1.67 10.36- 114,486 1,384,915 14.85 9.51 1.76% القاهره لإلستثمار والتنمية العقاريه 

 HDBK 38.13 -2.70 13.44- 30,966 1,198,772 47.97 27.51 1.70% بنك التعمير واإلسكان

 AMOC 3.29 0.30 10.11- 9,076,580 30,198,806 4.48 2.78 1.32% املعدنيةاالسكندرية للزيوت 

 ISPH 2.45 -3.92 38.90- 2,389,866 5,865,541 4.40 2.37 1.27% ابن سينا فارما

 ESRS 12.77 -2.96 14.81- 447,423 5,781,952 17.24 8.96 1.22% حديد عز 

 MNHD 1.98 -3.41 32.19- 2,158,243 4,341,137 32.40 1.95 1.16% مدينة نصر لالسكان والتعمير

 HELI 4.81 -4.56 28.32- 4,690,770 23,363,864 7.40 3.97 1.11% مصر الجديدة لالسكان والتعمير

 SKPC 7.15 -0.69 8.33- 1,553,539 11,163,478 10.92 6.33 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات 

 AUTO 3.99 5.56 21.76- 6,504,507 25,777,720 6.06 3.14 1.01% جى بى اوتو 

 PHDC 1.44 -2.11 27.75- 1,108,687 1,622,352 2.12 1.43 1.00% بالم هيلز للتعمير 

 ORAS 73.97 -0.04 2.67- 32,911 2,410,984 88.00 64.00 0.96% أوراسكو كونستراكشن

 ORWE 8.35 1.95 3.91- 949,359 7,937,527 9.42 5.78 0.94% النساجون الشرقيون للسجاد

 MTIE 3.10 -16.67 54.94- 3,635,230 11,913,962 8.30 3.04 0.71% ام.ام جروب 

 CCAP 1.21 -4.66 - 10,751,922 13,341,840 1.58 1.11 0.70% القلعة لالستشارات املاليه 

 ORHD 3.92 -2.00 34.67- 1,007,924 4,027,820 6.22 3.71 0.67% اوراسكوم للتنمية مصر

 RMDA 2.07 0.98 13.75- 603,880 1,261,747 2.93 1.62 0.62% راميدا 

 ADIB 12.50 0.81 20.74- 14,831 186,769 19.00 10.10 0.32% مصر -مصرف ابوظبي اإلسالمي 

* السهم يتداول بالدوالر 
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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

  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  

 هو عليه املستثمر على ما  

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 10+من  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

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

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 ذويهم لهم اي مصلحة مباشرة أو غير م 
ً
 باشرة 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 

 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

 

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

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

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

 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  

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

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.

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

 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: )+  ءخدمة العمال


