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 29/11/2022، الثالثاء

 

  احصائيات التداول 
 

 الرئيسي  EGX 30رسم بياني لمؤشر   مؤشرات السوق المصري

 من أول السنة  ∆ اليومي ∆ قيمة املؤشر  اسم املؤشر 
 

 

 %8.10 ▼ %0.71- 12,917.22 30أي جي اكس 
  

 %16.16 ▲ %0.26 2,557.70 70أي جي اكس 

 %13.24 ▼ %0.25- 3,686.32 100أي جي اكس 

 %14.54- ▼ %0.63- 3,481.05 مؤشر تميز
 

  
   مؤشرات األسواق العالمية والعربية 

 التغير )%( القيمة املؤشر  العربية 
  

 انواع المستثمرين )مليون جنيه(   TASI 10,747.00 -0.46% السعودية 

 DFMGI 3,289.00 0.04% دبي
 

 

 ADI 10,441.00 0.33% ابوظبي 
 

-MARKET الكويت 

IXP 
7,536.19 0.00% 

 
 BSEX 1,865.75 0.00% البحرين

 
 GENERAL 11,630.00 -0.91% قطر

 
 MASI 10,870.00 0.32% املغرب 

 
 TUN20 8,097.00 0.26% تونس 

 
 التغير )%( القيمة املؤشر  املؤشرات العاملية

 
 Dow Jones 33,849.46 -1.5% أمريكا

 
 S&P 500 3,963.94 -1.5% أمريكا

 
 

 NASDAQ 11,049.50 -1.6% أمريكا
 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 FTSE 100 7,474.02 -0.2% لندن 
 

 

 DAX 14,383.36 -1.1% أمانيا
 

 Nikkei 225 28,027.84 -0.5% اليابان 
 

 %0.7 1,752.69 األوقية  الذهب )دوالر(
 

 %1.6 84.55 البرميل خام برنت )دوالر( 
 

 

  أسعار العمالت مقابل الجنيه المصري 
 بالجنيه  اليومي ∆ بيع شراء  العملة 

 
 0.019 24.597 24.521 دوالر أمريكى 

 
 0.190 25.745 25.664 يورو 

 
 االسهمتغيرات 

 0.001- 29.733 29.629 جنيه إسترلينى 
 

 

 0.064 26.064 25.973 فرنك سويسرى 
 

 0.126 17.795 17.738 ين يابانى  100
 

 0.004 6.546 6.524 ريال سعودى 
 

 0.071 80.039 79.767 دينار كويتى 
 

 0.005 6.697 6.676 درهم اماراتى 
 

 0.013- 3.418 3.406 اليوان الصينى 
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 احصائيات التداول تابع 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

  19.97   35.26  جالكسو سميثكالين

  13.92   6.30  الدولية للمحاصيل الزراعية 

  9.91   6.21  الدولية لألسمدة 

  9.08   0.85  جدوى للتنمية الصناعية 

  8.40   17.80  ممفيس لالدوية 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5 أعلى

 التغير )%( )ج( سعر االغالق السهم 

 -13.60   11.50  مصر لألسواق الحرة 

 -9.97   144.00  اكتوبر فارما 

 -7.59   26.80  مصر بنى سويف لالسمنت

 -6.72   24.00  اكرو مصر 

 -4.97   1.09  املجموعة املصرية العقارية 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 

 سعر اإلغالق  التداول )ج(  .ق السهم 

  38.31   264,436,976  البنك التجاري الدولي 

  14.09   98,586,760  هيرمس 

  1.45   92,613,256  القلعة 

  6.10   84,607,600  كيما

  31.50   81,695,456  غاز مصر 

 ة التداوليمكأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر اإلغالق  ( سهم) كمية التداول  السهم 

  1.45   64,032,628  القلعة 

  0.49   60,720,451  العربية ادارة االصول 

  0.34   59,473,656  املصريين لالسكان 

  0.22   40,458,045  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  0.38   40,132,557  دايس 

 قطاعات من حيث قيمة التداول اليومي خمسأكبر 

 قيمة املؤشر  اسم القطاع 
التغير 

 اليومي%

قيمة تداول 

 القطاع )جنيه( 

 352,053,042 0.26 1,149.6 البنوك 

 320,011,534 0.17 1,043.0 خدمات مالية 

 245,432,216 0.08- 1,107.6 موارد أساسية 

 244,040,446 2.07- 866.0 العقارات 

 107,259,087 0.72- 710.5 أغذية و مشروبات وتبغ 

 2022 نوفمبر  27  لجلسة تداول يوم التعامالت الداخلية

 الكمية  الصفقة  الوظيفة  اسم الشركة 
 االغالق

 )جنيه( 

 0.408 48000 بيع مجلس االداره  الصخور العربيه 

 0.47 220000 بيع االداره مجلس  العربيه لالصول 

 21.35 48000 شراء مساهم  رئيس ي  رواد 

 21.35 44566 بيع مساهم رئيس ي  رواد 

 21.35 12500 بيع م.مرتبطه رواد 

 21.35 47198 شراء م.مرتبطه رواد 

 9.33 25000 شراء مجلس االداره  جراند القابضه 

 2.66 450000 بيع م.مرتبطه رايه القابضه 

 16.32 10000 شراء مجلس االداره  للتنميه االهلي 

 38.6 13500 بيع اداره البنك البنك التجاري الدولي 

 42 8072 بيع مجلس االداره  كفر الزيات للمبيدات 

مجلس االداره   العربيه لالدويه 

 شراء

 52.62 5 شراء

 8.35 2000 شراء مجلس االداره  النساجون الشرقيون 

 1.889 205000 شراء االداره مجلس  بايونيرز  

43.3%37.0%35.3%31.1%29.2%

13,744,28264,032,6283,340,37715,056,8282,612,589

غاز مصررمدينة نصر لالسكان والتعميليسيكو مصرالقلعة لالستثمارات املاليةكيما 

اجمالى كمية التداول 

التداول في ذات الجلسة

شركات تداول في ذات 5أكبر 

الجلسة
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 أخبارالشركات املقيدة

 مصر لأللومنيوم: جاري الترسية على إحدى الشركات لتحديد القيمة العادلة للسهم 

للسهم، وجاري الترسية على إحدى الشركات (، إنها درست العروض الفنية واملالية للشركات املتقدمة لدراسة تحديد القيمة العادلة  EGALأعلنت شركة مصر لأللومنيوم )

ألف   320فاظ على الطاقة اإلنتاجية  املتقدمة واملعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة املالية، وأضافت أن ذلك لزيادة رأس مال الشركة لدعم إعادة تأهيل املصنع الحالي والح

 املصريه.   هاملصدر: البورص.طن

 مصر الوسطىموعد نهاية الحق في كوبون مطاحن 

، وأضافت أنه سوف  01/12/2022جنيهات للسهم الواحد وذلك اعتباًرا من  4.000( بواقع 25(، أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم )CEFMأعلنت شركة مطاحن مصر الوسطي )

 . املصريه هاملصدر: البورص.28/11/2022ينتقل الحق في التوزيع ملشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم اإلثنين 

 

 نظرة على اخبار االقتصاد والسوق 

 الحكومة واملركزي يتابعان إتاحة املوارد الدوالرية لتدبير السلع األساسية

األساسية وكذا مستلزمات االنتاج املطلوبة  االجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك املركزي فيما يتعلق بإتاحة املوارد الدوالرية الالزمة لتدبير السلع    إن

جنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك املركزي، وفي هذا وأضاف أن االجتماع شهد أيضا اإلشارة إلى أن ملف زيادة االحتياطيات من النقد األ   للقطاع الصناعي

جنبية املباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع  السياق يجري العمل خالل الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود املشتركة لتنمية املوارد الدوالرية من خالل جذب املزيد من االستثمارات األ 

 وكاله أنباء الشرق األوسط املصدر: لخاصة بسيارات املصريين العاملين في الخارج، وغيرها.السياحي، فضال عن املبادرة ا

 وزير قطاع األعمال العام يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون االقتصادي 

في    املرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون املشتركاستقبل املهندس محمود عصمت، وزير قطاع األعمال العام، السفير مارك باريتي سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد  

بلدين، والتطلع إلى توسيع آفاق ونطاق  بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير والوفد املرافق، مؤكًدا على عمق وقوة العالقات التي تربط بين مصر وفرنسا والتعاون الوثيق بين ال

واالستثمارية   االقتصادية  املجاالت  في  الخاص وجذب    والتجاريةالتعاون  القطاع  مع  الشراكة  تعزيز  على  العام  األعمال  قطاع  وزارة  انفتاح  محمود عصمت،  املهندس  أكد 

واعدة  فرًصا  وتمثل  التابعة،  الشركات  بها  تعمل  التي  االقتصادية  واألنشطة  الصناعية  املجاالت  من  العديد  في  األجنبية  والحو   االستثمارات  القرارات  إلى  الوزير  افز  أشار 

جاذ استثمارية  بيئة  وتهيئة  لدعم  عديدة  وإجراءات  الحكومة خطوات  واتخاذ  الصناعية،  للمشروعات  املصرية  الدولة  تقدمها  التي  األنشطة،  االستثمارية  أنواع  ملختلف  بة 

استعرض وزير قطاع األعمال العام، العديد من الفرص    .مباإلضافة إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية متنوعة مع العديد من الدول حول العال

بمدينة سفاجا، ومش لأللومنيوم  بنجع حمادي، وإنشاء مصنع جديد  األلومنيوم  تطوير مجمع  ومنها  التابعة،  الشركات  في مشروعات  في قطاع  االستثمارية  التطوير  روعات 

لخاصة باملركبات الكهربائية تماشيا مع التوجه العاملي نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشروع إنتاج إطارات األسمدة خاصة في مجال األمونيا الخضراء إلى جانب املشروعات ا

 املصدر: املال السيارات لتلبية احتياجات السوق املحلي والتصدير للخارج.
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 ةخبار العامليال نظرة على ا

 العام الجديد العراق يخطط ملزيد من صادرات النفط الخام بداية 

ألف برميل يوميا بدءا من العام املقبل، وفقا ملا قاله ممثل العراق في أوبك،    250-150تعزيز قدرته على تصدير الخام بمقدار    -ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك    -يعتزم العراق  

، مقابل  2025مليون برميل يوميا إلى صادراتها النفطية بحلول عام  1.5مليون إلى  محمد سعدون، تعد الزيادة املقررة للعام املقبل جزءا من خطط بغداد طويلة األجل إلضافة

يأتي ذلك بينما   وقال سعدون، إن العراق سيعمل على إصالح ميناء خور العمية وخطوط األنابيب البحرية لتجهيزها للمزيد من صادرات النفط  مليون برميل في اليوم حاليا 3.3

بشأن أسعار النفط ترقبا ألثر قرار كبير من قبل أوبك بلس األسبوع املقبل، قبل دخول السقف السعري للخام الروس ي حيز التنفيذ من قبل  تسود حالة من عدم اليقين  

ر عن احتمالية النظر  ديسمبر، وسط تقاري  4ومن املقرر عقد اجتماع أوبك بلس االثنين املقبل،    االتحاد األوروبي ومجموعة السبع، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال

في اليوم التالي، من املرجح أن يقرر االتحاد األوروبي على حظر معظم النفط الروس ي، فيما من املتوقع أن يضع    في التراجع عن قرار خفض اإلنتاج الذي أعلن عنه في أكتوبر

اوالت هذا الشهر تقريبا، بدفع من حالة عدم اليقين. ويتداول خام برنت حاليا عند  % أو أكثر خالل كافة تد1الحلفاء الغربيون سقفا سعريا. وارتفعت العقود اآلجلة بنحو  

 س ي ان بي س ي العربية املصدر: دوالر للبرميل. 83.74مستوى 
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 شركات تحت التغطية

 سعر السهم  اسم الشركة
رأس املال  

 السوقي
 التوصية

السعر 

 املستهدف

ية احتمال

 ( لهبوط االصعود/)

 السوقىعن السعر 

 مضاعف القيمة الدفترية مضاعف الربحية

 2022 2021 2022 2021  جنيه  مليون جنيه  جنيه 

  الكيماويات  قطاع

 1.0 1.3 3.4 6.9 %6.5- 27.05 حيادي  2,104 28.92 املالية والصناعية املصرية 

 1.3 1.5 4.5 6.4 %2.8 136.70 حيادي  30,468 132.98 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 1.5 2.3 3.1 4.5 %28.0 41.61 شراء 41,011 32.50 أبو قير لالسمدة والكيماويات * 

 1.5 2.0 9.4 .غ.م %10.3- 5.47 حيادي  7,238 6.10 كيما *  -شركة الصناعات الكيماوية 

  قطاع األغذية

 3.0 3.0 11.2 9.0 %48.1 10.37 شراء 2,800 7.00 عبورالند للصناعات الغذائية 

 1.6 1.7 13.0 9.6 %31.8 7.05 شراء 1,512 5.35 الصناعات الغذائية العربية )دومتي( 

 1.9 2.2 8.7 14.8 %37.1 9.32 شراء 6,402 6.80 جهينة للصناعات الغذائية 

  قطاع االسمنت 

 1.5 2.1 5.6 65.4 %16.6 6.88 شراء 2,235 5.90 العربية لألسمنت 

 1.2 1.2 15.2 11.9 %13.4 30.40 حيادي  2,010 26.80 لالسمنتمصر بني سويف 

 0.8 0.9 8.2 8.6 %1.5 17.80 حيادي  1,262 17.53 مصر لالسمنت قنا 

  قطاعات متنوعة

 .غ.م .غ.م 1.4 2.5 %62.3 26.63 شراء 8,915 16.41 شركة حديد عز

 0.7 0.8 5.8 5.9 %44.9 12.03 شراء 5,520 8.30 النساجون الشرقيون 

 79 2.53 ايجيترانس  -املصرية لخدمات النقل 
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.3 0.3 3.8 6.0 تحت املراجعة 

 477 0.43 شركة سبيد ميديكال
تحت 

 املراجعة 

تحت 

 املراجعة 
 0.7 1.0 2.1 2.9 تحت املراجعة 
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  إجراءات الشركات

 جدول توزيعات االسهم املجانية

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق التوزيع الشركةأسم 

   ال توجد توزيعات لهذا الشهر  

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي  أسم الشركة

 2022-11-30 2022-09-26 جنيه   1.25القسط الثاني  الدولية للتاجير التمويلي  

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة اليوم

 اإلسكندرية  –بمقر الشركة  عادية   املتحدة لإلسكان   29-11-2022

 عن طريق وسائل التكنولوجيا املرئيه عاديه  املصريه لنظم التعليم 1-12-2022

 عن طريق نظام التصويت عن بعد عاديه  ايجيترانس  1-12-2022
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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 38.31 -0.75 27.70- 6,860,072 264,436,976 38.79 22.49 25.97% البنك التجاري الدولي )مصر( 

اي فاينانس لالستثمارات 

 املالية والرقمية 
EFIH 17.34 -1.42 14.54- 886,637 15,398,369 20.50 11.25 7.95% 

فوري لتكنولوجيا البنوك 

 واملدفوعات
FWRY 4.74 -1.66 63.00- 5,185,884 24,852,360 7.23 2.77 5.61% 

 EAST 13.85 -0.14 29.20 1,506,640 20,873,062 14.85 9.53 5.51% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.22 0.00 7.51- 73,742 89,631 1.46 1.15 5.39% القابضة املصرية الكويتية

ابوقير لالسمدة والصناعات 

 الكيماوية 
ABUK 32.50 1.34 51.16 884,648 28,615,460 32.50 17.90 5.27% 

املجموعه املاليه هيرمس 

 القابضه 
HRHO 14.09 -1.26 4.86- 6,987,603 98,586,760 16.67 9.33 5.03% 

مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة 
TMGH 8.48 -3.42 58.21- 2,855,755 24,509,050 9.99 6.50 3.95% 

 MFPC 132.98 -0.01 36.40 46,853 6,176,339 134.90 73.73 3.88% موبكو -مصر إلنتاج األسمدة 

القابضة املصرية الكويتية 

 بالجنية
EKHOA 29.60 -0.34 50.64 1,564,880 46,629,128 31.57 21.01 3.11% 

 SWDY 9.40 -0.84 52.16- 3,267,490 30,705,170 10.03 5.57 2.79% السويدى اليكتريك 

 ETEL 22.77 -2.06 35.78 1,811,495 41,542,588 24.79 12.77 2.75% املصرية لالتصاالت

القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
CIRA 12.61 -1.10 7.35- 32,828 414,447 14.85 9.51 1.83% 

مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير 
MNHD 2.98 -1.97 2.05 15,056,828 45,323,752 342.00 2.97 1.70% 

 CIEB 7.82 -1.14 7.13- 218,230 1,713,802 9.00 4.10 1.69% بنك كريدي اجريكول مصر

 AMOC 4.68 -0.43 27.87 8,233,634 39,073,236 4.87 3.21 1.67% االسكندرية للزيوت املعدنية

 HDBK 12.91 0.08 70.69- 726,070 9,377,386 13.71 8.86 1.62% بنك التعمير واالسكان

 CLHO 4.62 -0.86 5.71- 967,241 4,454,040 5.65 3.81 1.34% شركة مستشفي كليوباترا 

 ESRS 16.41 -1.20 9.47 1,458,490 24,131,690 18.00 10.68 1.27% حديد عز 

سيدى كرير للبتروكيماويات 

 سيدبك  -
SKPC 9.25 0.33 18.59 6,836,317 63,661,892 9.52 6.45 1.25% 

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 6.03 -2.58 10.13- 3,126,197 19,038,790 7.40 4.24 1.17% 

االسكندرية لتداول الحاويات 

 والبضائع 
ALCN 15.50 1.31 84.52 970,384 15,098,599 15.94 5.85 1.12% 

 JUFO 6.80 -2.30 11.11- 417,443 2,858,296 8.93 5.46 1.06% جهينة للصناعات الغذائية 

 RMDA 2.80 -1.41 16.67 1,064,621 2,996,774 3.17 1.80 0.96% راميدا 

اوراسكوم كونستراكشون بي  

 ال س ي 
ORAS 76.93 -0.74 1.22 96,848 7,483,535 86.00 50.00 0.96% 

 QNBA 17.00 -0.47 4.87- 73,899 1,263,727 20.00 11.66 0.96% بنك قطر الوطني االهلي 

 PHDC 1.75 0.40 11.99- 9,300,336 16,248,501 2.00 1.07 0.90% بالم هيلز للتعمير 

النساجون الشرقيون 

 للسجاد
ORWE 8.30 -0.60 4.49- 2,115,878 17,475,366 9.27 6.30 0.89% 

  -القلعة لالستشارات املاليه 

 اسهم عادية 
CCAP 1.45 2.18 20.56 64,032,628 92,613,256 1.58 0.98 0.81% 

 AUTO 4.67 -1.68 8.43- 5,428,071 25,476,352 6.06 2.26 0.80% جى بى اوتو 

 ISPH 1.96 -0.71 51.10- 10,806,277 21,051,448 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

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

 : 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 

املستهدف مقابل سعر  السعر 

 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

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

كون  سي 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 اسما
ً
ؤهم 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 ا
ً
 لبحثي 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 محلل استثماري  جهاد أبو هشيمة 

 nada.osama@premiere-securities.com باحث استثماري  ندا أسامة

 radwa-ramdan@premiere-securities.com باحث استثماري  رضوى رمضان 

 قسم التحليل الفني

 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  

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

 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  

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

 

 مسؤولي االتصال

 research@premiere-securities.comبريد الكتروني:     37627581 (202+)تليفون:    البحوث

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


