
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٣/٠١/٢٠٢٠  
  

التغیرمن أول    التغیر الیومي   قیمة المؤشر   مؤشرات السوق 
  القیمة السوقیة   حجم التداول   قیمة التداول   السنة 

 EGX 30 (  13,802.57 0.53% 5.88% 283,123,424 60,242,589 373,255,260,386مؤشر ( 

 EGX 50 (  1,915.58 0.70% -10.89% 309,144,832 86,049,899 446,899,940,255مؤشر ( 
 EGX 70 (  526.22 0.73% -24.16% 102,908,424 49,349,576 193,104,643,375مؤشر ( 
 EGX 100 (  1,371.48 0.61% -20.60% 386,031,872 109,592,165 566,359,903,760مؤشر ( 

  عناوین االخبار
   جنیھ ٠٫١٩٠أخر حق لمشتري سھم رایة القابضة في توزیع  
  الرقابة المالیة تفحص مستندات زیادة رأسمال التجاري الدولي  
  سبید میدیكال تكشف خطط زیادة رأس المال لتمویل التوسعات  
  أشھر  ٩ماریدیف تتحول للخسائر في  
   بدء إجراءات الفحص النافي للجاھلة لصفقة سیكا مصر و

  بیتومود 
   ٢٠١٩ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر    ٥٥٫٤العربیة لألدویة تربح   
 ٢٠١٩ألف جنیھ أرباح جینیال تورز بنھایة سبتمبر   ٩٥٫٢  
  ملیون دوالر من أسھمھا فى   ١٠٠ماكرو فارما تخطط لطرح

  البورصة 
 “S&P“ تؤكد تصنیف االقتصاد المصري عند مستوى ”B  ”

  بنظرة مستقبلیة مستقرة
   مجدي طلبة: خطة لرفع صادرات الغزل والمالبس ألسواق

  أمریكا وأوروبا 
   توقعات باستمرار التدفقات األجنبیة لسوق الدین المحلى رغم

  ت اإلقلیمیةالتوترا
  محمد البھي: الوضع الحالي مالئم إلصدار حزم تحفیزیة

  للمصنعین
   البیت األبیض: اتفاق التجارة بین أمریكا والصین في طریقھ

  ینایر  ١٥للتوقیع 
  میركل: محادثات السالم اللیبیة ستعقد في برلین  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض    سعرھا االسھم التي ارتفع    
  سعرھا 

االسھم التي لم  
  یتغیر سعرھا 

  ٣  ٥٣  ١١٠  

    

  انواع المستثمرین  
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  أخبار الشركات المقیدة 
 جنیھ ٠٫١٩٠أخر حق لمشتري سھم رایة القابضة في توزیع  

) أنھ قد تقرر RAYAأعلنت شركة رایة القابضة لالستثمارات المالیة (  
جنیھ للسھم الواحد وذلك اعتبارا    ٠٫١٩٠) بواقع  ١٤توزیع الكوبون رقم (

.وقالت الشركة في بیان للبورصة المصریة، بأن الحق  ١٥/٠١/٢٠٢٠من  
في التوزیع سیكون لمشتري السھم حتى نھایة جلسة یوم األحد  

  المصدر: البورصة المصریة.١٢/٠١/٢٠٢٠

  الرقابة المالیة تفحص مستندات زیادة رأسمال التجاري الدولي 

أعلنت الھیئة العامة للرقابة المالیة أنھ تم إیداع نموذج إفصاح البنك  
ملیار جنیھ إلى  ١٤٫٦٩التجاري الدولي لزیادة رأس المال المصدر من 

ز.وأوضحت الھیئة في ملیار جنیھ، لصالح نظام اإلثابة والتحفی ١٤٫٧٧
ٍ فحص تقریر اإلفصاح  بیان لبورصة مصر، یوم األحد، أنھ جار
والمستندات المرفقة بھ.وفي األسبوع الماضي، اعتمد مجلس إدارة البنك  

مصر تقریر زیادة رأس المال المصدر والمدفوع من  -التجاري الدولي 
تحفیز.وحقق  ملیار جنیھ لنظام اإلثابة وال ١٤٫٧٧ملیار جنیھ إلى  ١٤٫٦٩

ً بلغت  ٢٠١٩البنك خالل التسعة أشھر األولى من  ملیار  ٨٫٥٣٧أرباحا
ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من  ٧٫٠١٩جنیھ، مقابل أرباح بلغت 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وعلى مستوى األعمال ٢٠١٨
 ٣٫١٨إلى  ٢٠١٩الفصلیة، ارتفعت أرباح البنك خالل الربع الثالث من 

ملیار جنیھ في الربع المقارن من  ٢٫٥٩ملیار جنیھ، مقابل أرباح بلغت 
 ١٥٫٤العام الماضي. وارتفع صافي دخل البنك من العائد خالل الفترة إلى  

ملیار جنیھ في الفترة المقارنة من العام    ١٣٫٣ملیار جنیھ، مقابل دخل بلغ  
ً على  ملیار جنیھ، ١٤٫٦٩الماضي.ویبلغ رأسمال التجاري الدولي  موزعا

  ر: مباشردصمالجنیھات للسھم. ١٠ملیار سھم، بقیمة اسمیة  ١٫٤٦

  سبید میدیكال تكشف خطط زیادة رأس المال لتمویل التوسعات 

قالت شركة سبید میدیكال، إنھا تعتزم زیادة رأس المال النقدي بقیمة 
.وأضافت الشركة في بیان لبورصة ٢٠٢٠ملیون جنیھ خالل  ١٤٢٫٦

ملیون  ٧١٫٣األحد، أنھ سیتم زیادة رأس المال النقدي من مصر، یوم 
 ٢٠ملیون جنیھ بواقع سھمین لكل سھم بالقیمة االسمیة  ٢١٣٫٩جنیھ إلى 

ً للسھم، موزعة على  ملیون سھم.وأكدت الشركة أن ذلك   ٧١٣٫٢قرشا
؛ والمتمثلة في إنھاء ٢٠٢٠یأتي لتوفیر االحتیاجات التمویلیة للشركة خالل  

شفى سبید بطریق اإلسماعیلیة الصحراوي، إضافة للوصول أعمال مست
فروع، كما أنھا تدعم خطط الشركة لالنتقال  ١٠٥بعد فروع التحالیل إلى 

 ٢٠٢٠إلى جداول البورصة الرئیسیة.وأوضحت الشركة أن خطتتھا خالل  
تستھدف زیادة عدد المراكز التخصصیة إلى مركزین، مشیرة إلى أنھ سیتم  

ٍ حسب نسبة مساھمتھ في رأس  تخصیص الزیادة  لقدامى المساھمین كل
ً على أن  المال، ومن المقرر أن تتم زیادة رأسمال المصدر والمدفوع نقدا
یتم عقد مجلس إدارة خالل شھر ینایر الجار التخاذ قرار في ھذا  

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الفترة من  ١٦٫٤الصدد.وحققت الشركة أرباحا
ملیون جنیھ بالفترة   ١٠٫٩٩ي، مقابل أرباح بلغت  ینایر حتى سبتمبر الماض

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وعلى مستوى ٢٠١٨المقارنة من 
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل  ١٦٫٤١األعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من  ١٠٫٩٩الفترة، مقابل أرباح بلغت 
  المصدر: مباشر.٢٠١٨

  

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)   االغالق سعر   السھم 

   ١٠٫٠٠    ٥٫١٧  رایة لخدمات مراكز االتصاالت 
   ٩٫٩٩    ١٫٥٩  بیتومود
  ٩٫٥٢    ٩٫٢٠  الرواد 

  ٩٫٢٦    ١١٨٫٩٧  مطاحن وسط وغرب الدلتا 
  ٨٫٥٧    ٣٫٨٠  برایم القابضة 

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥اقل 
  التغیر (%)   سعر االغالق   السھم 

 -١٠٫٠٠    ٦٫٧٥   االھرام للطباعة والتغلیف 
 -٩٫٤٨    ٥٫٢٥  روبكس 

 -٨٫٥٠    ٥٫١٧  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة 
 -٧٫٨٥    ٠٫٤١  ثمار 

 -٥٫٥٦    ٨٫٥٠  العالمیة لالستثمار والتنمیة

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق   قیمة التداول  السھم 

  ٥٫٦٨    ٤٥،٧٢٢،٠٢٠  بایونیرز القابضة 
  ٨٫٧٧    ٣٩،٦١٣،٦٣٦  حدید عز 

  ٨٤٫٠١    ٣٠،٤٧٤،٥٨٤  البنك التجاري الدولي 
  ٢٫٣٦    ٢٥،٦٩٧،٤٦٠  بلتون المالیة القابضة

  ١١٫٢٠    ٢٢،٠٧٧،٧٣٢  السویدى الیكتریك 

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  االغالق سعر   كمیة التداول   السھم 

  ٠٫٢٧    ١٣،٩٢٥،٦٤٢  العربیة لالستثمارات 
  ١٫٦٦    ١١،٧٤٩،٥٠٧  بالم ھیلز 

  ٢٫٣٦    ١١،١٠٢،٥٣٤  بلتون المالیة القابضة
  ٠٫٥٤    ١٠،٥٤٨،٠٤٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة 

  ٥٫٦٨    ٨،١٨٥،٧٨٠  بایونیرز القابضة 

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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  أشھر  ٩ماریدیف تتحول للخسائر في 

 -أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة الخدمات المالحیة والبترولیة 
ماریدیف، خالل التسعة أشھر المنتھیة في سبتمبر الماضي، تحولھا  
للخسائر على أساس سنوي.وذكرت الشركة في بیان لبورصة مصر، یوم  

نایر إلى سبتمبر الماضي بقیمة األحد، أنھا حققت خسائر خالل الفترة من ی
ملیون  ١٨٫٢٨ملیون دوالر خالل الفترة، مقابل صافي ربح بلغ  ٢٢٫٢٢

، مع األخذ في اإلعتبار حقوق  ٢٠١٨دوالر بالفترة المقابلة من 
ملیون دوالر  ١٠٥٫٥األقلیة.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة إلى 

ن العام الماضي. حققت  ملیون دوالر بالفترة المقارنة م ١٥٦٫٣مقابل 
 ٩٫٥٥خسائر مستقلة خالل الفترة من ینایر إلى سبتمبر الماضي بقیمة 

ملیون دوالر  ١٫٠٤ملیون دوالر خالل الفترة، مقابل صافي ربح بلغ 
  المصدر: مباشر.٢٠١٨بالفترة المقابلة من 

  بدء إجراءات الفحص النافي للجاھلة لصفقة سیكا مصر و بیتومود  
)عن WATPمودرن (بیتومود) ( -حدیثة للمواد العازلة أعلنت شركة ال

.وأضافت  ٠٩/٠١/٢٠٢٠اجتماع مجلس اإلدارة یوم الخمیس الموافق 
الشركة في بیان للبورصة المصریة، أن المجلس وافق على السماح لشركة 
سیكا مصر لكیماویات مواد البناء (سیكا مصر) على البدء في إجراءات  

لزم المقدم منھا  الفحص النافي للجھالة وذل  ك في ضوء العرض غیر المُ
من أسھم الشركة، وكذلك البدء في إجراءات التعاقد مع   ٪١٠٠لشراء 

ً عن اعتماد القوائم   مستشارین قانونیین او مالیین في ھذا الصدد، فضال
  .٣٠/٠٩/٢٠١٩-٣٠/٠٦/٢٠١٩-٣١/٠٣/٢٠١٩المالیة المجمعة 

    ٢٠١٩ایة دیسمبر ملیون جنیھ بنھ ٥٥٫٤العربیة لألدویة تربح 
)عن اجتماع ADCIأعلنت شركة العربیة لألدویة والصناعات الكیماویة (

.وأضافت الشركة في ٠٩/٠١/٢٠٢٠مجلس اإلدارة یوم الخمیس الموافق 
بیان للبورصة المصریة، أن المجلس اعتمد المؤشرات المالیة الخاصة 

والتي ،  ٣١/١٢/٢٠١٩حتى    ١/٠٧/٢٠١٩بنشاط الشركة خالل الفترة من  
ملیون جنیھ،   ٥٥٫٤٧٤أظھرت تحقیق صافي ربح قبل الضرائب بلغ 

ملیون جنیھ خالل الفترة المقارنة من العام    ٢٨٫٨٥٠مقابل صافي ربح بلغ  
  المالي السابق للفترة المذكورة. 

 ٢٠١٩ألف جنیھ أرباح جینیال تورز بنھایة سبتمبر   ٩٥٫٢
القوائم المالیة للفترة من ) عن GETOأعلنت شركة جینیال تورز ( 

، حیث أظھرت النتائج تحقیق صافي ٣٠/٠٩/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩
جنیھ.في مقابل تحقیق الشركة لصافي ربح  ٩٥،٢٣٨ربح مجمع 

  . ٣٠/٠٩/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨جنیھ خالل الفترة من  ١٩٦،١٧٢

  

  

  

  

  

  

  

  

ملیون دوالر من أسھمھا فى   ١٠٠ماكرو فارما تخطط لطرح 
  البورصة 

تعتزم شركة ماكرو فارما لألدویة طرح حصة من أسھمھا  
، وذلك  ٢٠٢٠بالبورصة المصریة خالل الربع األخیر من عام 

عقب ارتفاع حصتھا فى السوق المحلیة.وكشف أحمد راضى، مدیر  
من أسھم   ٦٠تمتلك % بشركة ألتا سمبر لالستثمار المباشر، التى

ماكرو فارما لألدویة، أن شركتھ تعتزم طرح حصة من أسھمھا فى  
أو الربع األول   ٢٠٢٠“ماكرو فارما” خالل الربع األخیر من عام 

ا لخطة االستثمار الموضوعة عند  ٢٠٢١من  ً ، بعد نمو أعمالھا وفق
.یُذكر أن «المال» كانت قد نشرت فى  ٢٠١٦االستحواذ علیھا فى 

خبرا عن اتفاق بین «ماكرو القابضة» و«ألتا سمبر   ٢٠١٦ر  دیسمب
اإلنجلیزیة»، استحوذت بمقتضاه األخیرة على حصة من «ماكرو  
فارما» فى صفقة تمت تحت إدارة “سى آى كابیتال” القابضة  
لالستثمارات المالیة.وأضاف راضى، فى تصریحات خاصة  

  ١٥إلى %لـ«المال»، أن «ماكرو فارما» رفعت حصتھا السوقیة 
ا إلى أن حجم أعمالھا یتخطى   ً من سوق المستحضرات الطبیة، الفت

ملیون جنیھ.وأوضح مدیر االستثمار المباشر فى «ألتا    ٧٥٠حاجز  
ملیون دوالر،   ١٠٠سمبر»، أن حجم الطرح المحتمل سیصل إلى 

ا إلى أن شركتھ ستنتھى من تعیین أحد بنوك االستثمار كمدیر   ً مشیر
 ٦٤فبرایر المقبل.وتنتج شركة ماكرو نحو  لعملیة الطرح خالل

دول بإفریقیا والشرق   ٩مستحضر تجمیل، وتصدر منتجاتھا لنحو 
موظفا، وأسسھا دكتور أحمد النایب ودكتور   ٧٥٠األوسط، ولدیھا 

محمد صبحى.وأشار راضى إلى أن استراتیجیة «ألتا» االستثماریة 
قطاعى  تعتمد على شراء حصص أغلبیة بالشركات المنتمیة ل

الرعایة الصحیة واالستھالكى، وتطویرھا بشكل یحقق عوائد  
ا. جدیر بالذكر أن «ألتا   ً استثماریة جیدة، مع التخارج منھا الحق
سمبر كابیتال» شركة متخصصة فى االستثمار المباشر بقطاع  
الرعایة الصحیة والقطاع االستھالكى بعدد من األسواق النامیة،  

  المصدر: المال.٢٠١٨تبھا بالقاھرة فى مایو  خاصة أفریقیا، وافتتحت مك

   

  

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
“S&P“ تؤكد تصنیف االقتصاد المصري عند مستوى ”B  بنظرة ”

  مستقبلیة مستقرة
”، على S&Pأبقت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنیفات اإلئتمانیة “

الحفاظ على النظرة ” مع Bتصنیف االقتصاد المصري عند درجة “
المستقبلیة المستقرة، بحسب ما ذكرتھ وزارة المالیة المصریة، مشیرة إلى 
ًا رحبة  أن ذلك التصنیف یمنح االقتصاد المصري شھادة ثقة جدیدة تفتح آفاق

.وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن یحقق  ٢٠٢٠لالستثمارات األجنبیة خالل  
خالل العام المالي الحالي،  ٪ ٥٫٧االقتصاد المصري معدل نمو نسبتھ 

 ٢٠٢٠٪ خالل عام ٧٫٥وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 
  . ٢٠٢٢٪ عام ٨٠٫٥وتراجع معدل الدین العام للناتج المحلي إلى 

  التضخم وأسعار الفائدة 
كما تتوقع أن یؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزیز االستثمار 

وأن تحافظ المشروعات القومیة مثل قناة الخاص وإنعاش االستھالك، 
السویس الجدیدة والمنطقة االقتصادیة، والعاصمة اإلداریة، وتوسیع  
شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشیید والبناء.وتعلیقا على 
ذلك، قال وزیر المالیة الدكتور محمد معیط، في بیان صادرة عن الوزارة،  

، رغم التباطؤ العالمي لالقتصاد والتجارة إن صالبة االقتصاد المصري
الدولیة، وزیادة توترات االقتصاد العالمي، ھو انعكاس حقیقي لنجاح 
البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي، في تحقیق النتائج المستھدفة على 
النحو الذي یُسھم في خفض معدالت عجز الموازنة العامة للدولة، والدین 

سبة النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى األنشطة للناتج المحلي، ورفع ن
اإلنتاجیة، وتوسیع القاعدة التصدیریة، وتعظیم اإلیرادات العامة، وزیادة 
أوجھ اإلنفاق على الصحة والتعلیم، وتحسین األجور، باإلضافة إلى 
قدمة للمواطنین وتحسین مستوى  االرتقاء بمستوى الخدمات المُ

ة، على التزام الحكومة باستكمال برنامج معیشتھم.وشدد وزیر المالی
اإلصالح االقتصادي، وتنفیذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدل الدین،  
وفاتورة خدمة الدین، والوصول بھما إلى مستویات أقل على نحو مستدام،  
بما یسھم في ترسیخ استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي، وزیاد ثقة 

نمیة المستدامة إلى كل أفراد المجتمع  المستثمرین، بحیث تصل عوائد الت
  خاصة الفئات األولى بالرعایة، والطبقة المتوسطة. 

  إجراءات لزیادة إیرادات الدولة وترشید اإلنفاق 

من جانبھ، قال نائب الوزیر للسیاسات المالیة والتطویر المؤسسي، أحمد  
كجوك، إن تحسن المؤشرات المالیة لالقتصاد المصري یعكس نجاح 

ج اإلصالح االقتصادي، الذي تضمن سلسلة من اإلجراءات لزیادة برنام
ا أن تحقیق   ً إیرادات الدولة وترشید اإلنفاق وخفض المدیونیة، مؤكد
المستھدفات االقتصادیة خالل العام المالي الماضي یُشجع الوزارة على 
ا في استكمال مسیرة اإلصالح االقتصادي، والحفاظ على  المُضي قدمً

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي واستمرار ٢لى الذي وصل إلى  الفائض األو
االتجاه النزولي للدین الحكومي بالنسبة للناتج المحلي.وأوضح البیان، أن 
تقریر مؤسسة “ستاندرد آند بورز” یعكس تحسن مؤشرات االقتصاد  
ا واستدامة،   المصري، من خالل تحقیق معدالت نمو أعلى وأكثر تنوعً

حات المالیة ومنھا، رفع كفاءة منظومة اإلدارة والمضي في اإلصال
الضریبیة، الذي أسھم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة، وتحقیق  

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي، وخفض نسبة الدین ٢فائض أولى نسبتھ 
العام من الناتج المحلي.كما أشادت المؤسسة بجھود الحكومة المستمرة في 

  

الغزل والمالبس ألسواق أمریكا  مجدي طلبة: خطة لرفع صادرات 
  وأوروبا 

زیادة في صادرات القطاع والوصول بالمعدالت إلى   ٪٢٠نستھدف 
یستھدف المجلس التصدیري للغزل والنسیج والمالبس  .ملیار جنیھ  ٣٫٧

والمفروشات، رفع صادراتھ إلى أسواق أوربا وأمریكا، من خلل الخطة  
رة والصناعة، مع زیادة  التي تم عرضھا على نیفین جامع وزیرة التجا

ملیار دوالر خالل   ٣٫٧، للوصول إلى ٪٢٠صادرات القطاع بنسبة 
العام الجاري، وفق مجدي طلبة، رئیس المجلس ورئیس شركة كایرو 
قطن سنتر.وأضاف طلبة في تصریحات لجریدة «حابي»، أن حصة  

،  ٪٠٫٥صادرات مصر في ھذه األسواق، محدودة للغایة وتمثل نحو 
أمریكا ھي أكبر سوق منسوجات في العالم، وھو ما یحتم  خاصة وأن 

علینا ضرورة وضع خطط وآلیات تستھدف النھوض بصناعة القطن  
  والمنسوجات حتى تكون قادرة على المنافسة في مثل ھذه األسواق. 

ملیار    ٢طالبنا وزارة التجارة بصرف متأخرات شركات القطاع البالغة  
  جنیھ

رؤساء المجالس التصدیریة مع وزیرة وأشار طلبھ إلى أن اجتماع 
التجارة والصناعة، خلص إلى سرعة البت في مشاكل المصدرین 
وضرورة نمو العملیة التصدیریة، وتفعیل سرعة سداد المتأخرات  
الضریبیة، والتي كانت ناتجة عن أخطاء تراكمیة سابقة، وھو السبب  

ا إلى   الرئیسي في ضخامة ھذه األموال وتعھد الحكومة بسدادھا، ً الفت
أن متوسط مستحقات المجلس التصدیري للغزل والنسیج والمالبس  

ملیار جنیھ.وأعلنت وزارة الصناعة عن  ٢والمفروشات تبلغ نحو 
 ٦بقیمة  ٢٠٢٠-٢٠١٩برنامج جدید لدعم الصادرات في العام المالي 

ملیار جنیھ كمساندة نقدیة،  ٢٫٤ملیارات جنیھ، على أن یتم تخصیص 
باقي المبلغ كدعم معنوي للشركات المصدرة من خالل   ویتم تخصیص

التوسع في إنشاء خطوط شحن جدیدة لھم، وافتتاح معارض في مختلف  
بالد العالم.وقال طلبة إن الفترة الحالیة تتطلب ضخ استثمارات جدیدة  
وزیادة عجلة اإلنتاج، لتحقیق ما ھو مستھدف سواء على صعید تنمیة 

المحلیة.ووفق آخر تقریر صادر عن  الصادرات أو تنشیط السوق
المجلس التصدیري للغزل والنسیج والمالبس الجاھزة والمفروشات  
المنزلیة، ارتفعت صادرات المالبس الجاھزة، خالل الفترة من ینایر 

  ١٫٤٥ملیار دوالر في مقابل    ١٫٥٤، لتسجل نحو  ٢٠١٩وحتى نوفمبر  
ا بنسبة ، مسجلة ار ٢٠١٨ملیار دوالر خالل نفس الفترة من  تفاعً

ا بنسبة ٪٦ ً .ولفت التقریر إلى أن صادرات شھر نوفمبر سجلت تراجع
ملیون   ١٤١ملیون دوالر في مقابل  ١٣٦؛ لتسجل نحو ٪٤

دوالر.وبلغت صادرات المالبس الجاھزة للوالیات المتحدة األمریكیة 
ا من العام الماضي، في   ٨٦٦ ً ملیون دوالر خالل إحدى عشر شھر

، وارتفعت صادرات  ٪٢١دوالر، مرتفعة بنحو ملیون  ٧١٨مقابل 
 ٥٧ملیون دوالر، مقابل    ٧٢لتسجل    ٪٢٧القطاع للدول العربیة بنسبة  

، ٪٥ملیون دوالر، فیما تراجعت الصادرات للدول األوربیة بنحو 
ملیون دوالر خالل   ٤٩٤ملیون دوالر، في مقابل  ٤٦٧لتسجل نحو 

للدول اإلفریقیة  .وانخفضت صادرات القطاع ٢٠١٨نفس الفترة من 
ملیون دوالر خالل نفس    ٢٫٩ملیون دوالر في مقابل    ١٫٨لتسجل نحو  

ملیون    ١٧٨ملیون دوالر في مقابل    ١٣٦الفترة، وإلى باقي دول العالم  
ا بقیمة  ً   المصدر: أموال الغد.٪٢٤دوالر مسجلة تراجع



 

 

عبر حزمة من اإلجراءات الھیكلیة منھا، قانون تحسین بیئة األعمال 
المشتریات العامة الجدید، وآلیة تخصیص األراضي الصناعیة، وبرنامج 
تشجیع ومساندة الصادرات، وبرنامج الطروحات العامة لبعض الشركات  
المملوكة للدولة، باإلضافة إلى خفض سعر الفائدة في ظل انخفاض  

تمكین الحكومة من إصدار أوراق   الضغوط التضخمیة، بما یساعد على
مالیة ذات آجال أطول خالل الفترة المقبلة وكذلك تشجیع االستثمار.وأشار 
ا   بیان وزارة المالیة، إلى أن تقریر مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أشاد أیضً
بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستویات الدین 

ا بدءً  ا من العام المالي الحالي، بینما ستتعافى تدفقات  الخارجي للبالد تدریجیً
ُغطي، إلى حد كبیر العجز في الحساب   االستثمار األجنبي المباشر لت
الجاري.وأشاد التقریر بإجراءات الضبط المالي التي قامت بھا الحكومة 
المصریة خالل الفترة السابقة مثل ترشید دعم الطاقة، وتنفیذ آلیة التسعیر 

واد البترولیة، وتبني استراتیجیة للتحوط ضد تغیر أسعار المواد  التلقائي للم
  المصدر: إیكونومى بلسالبترولیة.

توقعات باستمرار التدفقات األجنبیة لسوق الدین المحلى رغم التوترات  
  اإلقلیمیة

توقع محللون ومتعاملون فى سوق الدین المحلى، استمرار جاذبیة سوق  
الستثمارات األجانب فى أدوات الدین الحكومى، رغم  الدین المحلى 

التوترات اإلقلیمیة، فى ظل أسعار الفائدة الحقیقیة واستقرار قیمة العملة 
الذى تكفلھ البالد، لكنھم لم یستبعدوا بعض التأثیرات المؤقتة حال وجود  
تصعیدات على المستوى اإلقلیمى، وھو ما دفع مودیز العتماد نظرة 

بیة لبالد الشام وشمال أفریقیا.وشھد عطاء أذون الخزانة لألجل مستقبلیة سل
ً من المستثمرین، وتم تغطیة العطاء بنسب    ٦ ً واسعا  ٣٫٦أشھر وعام إقباال

مرة على الترتیب.وقال محمود نجلة، المدیر التنفیذى ألسواق   ٥مرة و
إلدارة االستثمارات المالیة، إن خفض   ألھلى النقد والدخل الثابت بشركة ا

بنوك األھلى ومصر ألسعار الفائدة على الشھادات البالتینیة الخمیس  
الماضى قاد توقعات السوق نحو خفض الفائدة وتسبب فى موجة اكتتابات  

أن سعر الفائدة الحالى  أضافواألجانب.  ینموسعة للمستثمرین المحلی
ا لمؤش ً ر التأمین ضد مخاطر عدم السداد أجل جاذب للمستثمرین، وأنھ وفق

سنوات، التى ارتفعت بنسب بسیطة فإن مخاوف التوترات السیاسیة  ٥
لیست كبیرة، وھو ما یسمح للمركزى بإجراء خفض جدید للفائدة، دون 

االنعكاس على التكلفة   وجاءالتسبب فى تقلیل جاذبیة أوراق الدین المحلیة.
ا، حیث ار  نقطة  ١٥دیسمبر  ٣١تفعت فى ضد مخاطر االئتمان لحظیً

سنوات، قبل أن تتراجع إلى  ٥نقطة أساس لألجل  ٢٩١أساس لتسجیل 
نقطة أساس فى ختام   ٢٧٠نقطة أساس فى الیوم التالى، ثم إلى  ٢٧٧

نقطة أساس منتصف  ٢٦٥تداوالت األسبوع الماضى وذلك مقابل 
  المصدر: جریدة البورصةدیسمبر.

  محمد البھي: الوضع الحالي مالئم إلصدار حزم تحفیزیة للمصنعین

الدكتور محمد البھي، رئیس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد  أكد 
  ً الصناعات، أن الفترة المقبلة تتطلب تكثیف التعاون بین القطاع الخاص ممثال
في االتحادات وجمعیات األعمال ووزارة التجارة والصناعة لتحدید األولویات  

عون الستصدارھا  التي سیتم العمل علیھا والقرارات التي یحتاج إلیھا المصن
في أقرب وقت ممكن.وأضاف في تصریحاتھ لجریدة «حابي» أن االجتماع  
األخیر مع وزیرة التجارة والصناعة نیفین جامع تناول العدید من الملفات التي  
تخص القطاع الصناعي، مع تحدید الرؤیة المستقبلیة والسیاسات التي سیتم 

ا إلى أن مراجعة آلیا  ً ت تطبیق قانون التراخیص الصناعیة  التركیز علیھا، الفت
لتقنین أوضاع المصانع الحاصلة على الترخیص وكذا إشراك االتحاد وغرفھ  
ً أھم ملفین تمت مناقشتھما   الصناعیة في منظومة المعارض الخارجیة، مثال

للمشروعات الصغیرة   ٪٥خالل االجتماع إلى جانب تفعیل مبادرة «
لصناعات خالل االجتماع تركزت على  والمتوسطة».وتابع أن مطالب اتحاد ا

والخاص بتفضیل المنتج المحلي في المشتریات   ٥ضرورة تفعیل قانون رقم 
ا تفعیل بند العقوبات للجھات المخالفة، األمر الذي سیزید من   الحكومیة، وأیضً
ا إلى أن تفضیل المنتج المحلي   ً الرقابة على السوق ویمنع أي تجاوزات، الفت

ثر في زیادة الطلب من جانب ویقلل الضغط على العمالت  سیكون لھ كبیر األ
  األجنبیة من جانب آخر. 

قانون التراخیص الصناعیة والمعارض الخارجیة أھم الملفات المعروضة  
  على الحكومة 

وأوضح رئیس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن العمل على تحفیز القطاع  
الصعید النقدي والمالي،  الصناعي یتم من خالل ضخ أداوت لیس فقط على 

بل أدوات أخرى تتمثل في تبسیط إجراءات أو خفض ضرائب، إلى جانب  
وضع منظومة خاصة بضم االقتصاد غیر الرسمي إلى االقتصاد الرسمي،  
ا على التخلص مما یسمى باالقتصاد الخبیث الذي یدخل بھدف   وتعمل أیضً

خالل الفترة الحالیة  الربح فقط لیس إلحداث نمو.وأكد أن ما یتم مناقشتھ 
والمباحثات التي تجري مع وزارة الصناعة تمثل بناء على ما تم خالل الفترة  
الماضیة، وخاصة مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي التي تم  
ا إلى أن استغالل تلك المبادرة بالصورة األمثل سیؤدي   ً اإلعالن عنھا، مشیر

إذا ما تمت إعادة المصانع المتعثرة إلى   ٪ ٣٠إلى رفع الطاقة اإلنتاجیة بنحو 
اإلنتاج مرة أخرى.وأضاف البھي أن مجلس إدارة اتحاد الصناعات والوزارة  
یخططان الستكمال اإلجراءات التحفیزیة التي تم منحھا للقطاع االستثماري  
على مدار األشھر الماضیة، سواء االنخفاضات المتتالیة في أسعار الفائدة أو  

ا إلى أن الوقت الحالي  تثبیت الدو ً الر الجمركي، وخفض أسعار الغاز، مشیر
ھو األنسب إلصدار حزم تحفیزیة جدیدة للقطاع الصناعي، خاصة مع عدم  

سنوات، من أزمة   ٤وجود ضغوط على الحكومة مثلما كان علیھ الوضع قبل 
في الطاقة ونقص في العمالت الصعبة.ولفت إلى أن القطاع الصناعي تضرر  

ا  ً من ارتفاع تكلفة اإلنتاج، نتیجة صعود الدوالر في ظل استیراد جزء   كثیر
كبیر من مكونات وخامات اإلنتاج، األمر الذي أدى إلى تآكل أرباحھ، وإذا ما  
أضفنا لذلك الفائدة المرتفعة، فإن القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تیسیر نقدي  

ا قرارات تحفیزیة  خاص، وھو ما تبناه البنك المركزي بالفعل، ویتطلب أی ضً
من وزارة التجارة والصناعة.وفي تصریحات لھ األسبوع الماضي أكد  
الدكتور محمد البھي أن إسقاط مدیونیات المصانع المتعثرة والذي سیدخل حیز  
التطبیق خالل العام الجاري یعد المرحلة األھم في خطط إنقاذ القطاع  

ًا   ا ظل لسنوات عائق ً ّ ا إلى ضرورة  الصناعي، ألنھ یغلق ملف أمام االستثمار، داعیً
أن یصاحب ذلك حزمة من القرارات األخرى من وزارة المالیة بالتعامل مع  
مستحقاتھا المتأخرة لدى ھذه المصانع سواء بإسقاطھا أو تقسیطھا مثل  
التأمینات االجتماعیة والضرائب المتأخرة حتى تقدر ھذه المصانع على  

  التشغیل.  الحصول على قروض توجھھا إلعادة 

  
  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
  ١٥البیت األبیض: اتفاق التجارة بین أمریكا والصین في طریقھ للتوقیع  

  ینایر 
قال المستشار االقتصادي للبیت األبیض الري كودلو لشبكة فوكس بیزنس  

التجاري األمریكي الصیني في طریقھ  ١یوم الجمعة، إن اتفاق المرحلة 
ینایر كانون الثاني.وقال كودلو في مقابلة إن  ١٥توقیعھ في ألن یجري 

ترجمة نص االتفاق ”جرت بشكل جمیل. إنھا شبھ مكتملة“ مضیفا أنھ 
المصدر: تحدث مع الممثل التجاري األمریكي روبرت الیتھایزر یوم الخمیس.

  رویترز

 میركل: محادثات السالم اللیبیة ستعقد في برلین 
المستشارة األلمانیة أنجیال میركل، إن محادثات السالم اللیبیة ستعقد  قالت  

في برلین، وسط دعوات تركیة وروسیة ألطراف الصراع بوقف إطالق  
النار.وأوضحت المستشارة األلمانیة في مؤتمر صحفي مع الرئیس  
الروسي فالدیمیر بوتین في موسكو أمس السبت انھا تأمل في نجاح الجھود  

ً  المشتركة  لروسیا وتركیا وسترسل قریبا دعوات لمؤتمر في برلین، وفقا
لرویترز.كان القائد العام للقوات المسلحة اللیبیة، المشیر خلیفة حفتر،  
رحب أمس الجمعة، بالدعوة التي وجھتھا تركیا وروسیا لوقف إطالق  
النار.وقال الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین ردا على سؤال بشأن المرتزقة 

عین لشركة فاجنر الروسیة الذین یقاتلون في لیبیا إنھ إذا كان ھناك  التاب
مثل ھؤالء فإنھم “ال یمثلون الدولة الروسیة وال تمولھم الدولة”، بحسب  

  رویترز.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 TASI 4,184.00  -0.66% السعودیة 

 DFMGI 2,756.00 0.12%  دبي
 ADI 8,371.00 0.30% ابوظبي
 MARKET-IXP 12,322.00 0.53% الكویت 

 BSEX 375,650.00 4.40% البحرین 
 GENERAL 43,260.00 0.12% قطر 

 MASI 51,245.00 0.65% المغرب 
 TUN20 171.00 0.24% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر   الدولة
 Dow Jones  3,265.35  -0.29% أمریكا 
 S&P 500 41,861.81  0.63% أمریكا 
 NASDAQ 28,823.77 -0.46% أمریكا 

 FTSE 100 17,234.49 -0.01% لندن 
 DAX 7,587.85  -0.14% أمانیا 

 Nikkei 225 3,106.54  0.46% الیابان 
 %0.32- 1,552.86 سعر األوقیة  الذھب (دوالر) 

 %0.06 65.11 البرمیل  خام برنت (دوالر) 
   %0.08  59.06 البرمیل  نایمكس (دوالر) 



 

 

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  ٢٠٢٠/ ١٤/٠١  ٢٠٢٠/ ١٣/٠١  سھم مجاني لكل سھم اصلي  ٠٫١٢٥  مصر لصناعة الكیماویات 
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠١٩/ ٠٨/١٢  جنیھ مصرى  ٠٫٢٥٩١القسط الثانى   قناة السویس للتأمین 
  ٢٠٢٠/ ١٥/٠١  ٢٠٢٠/ ١٢/٠١  جنیھ للسھم  ٠٫١٩٠  رایة القابضة لالستثمارات المالیة 

  ٢٠٢٠/ ١٦/٠١  ٢٠١٩/ ١١/١١  جنیھ مصرى  ٠٫٤٠الدفعة الثانیة   كومباني ایسترن   - الشرقیة 
  ٢٠٢٠/ ٢٨/٠١  ٢٠١٩/ ٢٤/٠٦  جنیھ مصرى   ٠٫٦٣٠٣القسط الثامن    العربیة لمقاوالت حفر االبار 

  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٣/١٢  جنیھ للسھم  ١٫٢٥القسط الثانى   قناة السویس لتوطین التكنولوجیا 

  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠١٩/ ٢٥/٠٨  جنیھ مصرى  ٠٫١٦٨٨القسط السادس   لالستثمار و التنمیة الوادى االخضر 
  ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١  ٢٠٢٠/ ٢٧/٠١  جنیھ مصرى  ١٫٠٠القسط األول   باكین  - البویات والصناعات الكیماویة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  القاھرة  - میدان السواح  ١الشركة القابضة للصناعات الغذائیة  بمقر   عادیة   مطاحن مصر الوسطي   ٢٠٢٠/ ١٣/٠١

غیر  و  عادیة  مطاحن ومخابز شمال القاھرة   ٢٠٢٠/ ١٣/٠١
  ش السواح سراي القبة القاھرة  ١بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائیة    عادیة 

وثائق شركة صندوق استثمار المصریین    ٢٠٢٠/ ١٥/٠١
  لالستثمار العقارى 

  الجیزة  – اكتوبر   ٦  –القریة الذكیة   –الحي المالي   –١٣٥Bبمقر الشركة بالمبني رقم   عادیة 

  محافظة الجیزة  –غرب طریق مصر اسكندریة الصحراوى   ٤٣بمقر الشركة الكیلو   عادیة   اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٠٢٠/ ١٦/٠١

طریق المعادي العین السخنة (بمصنع القطامیة التابع لشركة    ٣٠  بمقر الشركة الكائن في ك   عادیة   السویس لالكیاس   ٢٠٢٠/ ١٦/٠١
  السویس لألسمنت ) 

  القاھرة  – القاھرة الجدیدة  – بفندق تریومف بالتجمع الخامس   عادیة   المصریة للمنتجعات السیاحیة   ٢٠٢٠/ ١٦/٠١
  دقھلیة  - المنصورة   – المشایة السفلیة  –بفندق مارشال الجزیرة    عادیة   الدولیة لألسمدة والكیماویات   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١
  الجیزة  - الدقي   - بمقر الشركة اول ش نادي الصید   عادیة   العربیة الستصالح االراضي   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١
  القاھرة   –رملة بوالق  – كورنیش النیل  ٢٠٠٥ – بفندق فیرمونت ابراج نایل سیتى   عادیة   نایل سیتي لالستثمار   ٢٠٢٠/ ١٨/٠١

ید للتنمیة واالنتاج الزراعى  شمال الصع  ٢٠٢٠/ ١٩/٠١
  (نیوداب) 

  الجیزة  - بنادى الزراعین بالدقى خلف نادى الصید   غیر عادیة 

  المنوفیة   -  ١٢٠قطعة رقم  –مدینة السادات المنطقة الصناعیة الرابعة    عادیة   فیركیم مصر لالسمدة والكیماویات   ٢٠٢٠/ ٢١/٠١

  -مركز مدینة القاھرة الجدیدة   –القطاع األول    - ١٤٠مقر الشركة الكائن بالعنوان القطعة رقم    غیر عادیة   المالیة اولیمبك جروب لالستثمارات   ٢٠٢٠/ ٢٢/٠١
  القاھرة 

  ش التسعین التجمع الخامس  ٨٦مقر مبنى فندق ھلنان الند مارك ,   غیر عادیة   البنك المصري لتنمیة الصادرات   ٢٠٢٠/ ٢٧/٠١
  محافظة الجیزة  –غرب طریق مصر اسكندریة الصحراوى   ٤٣بمقر الشركة الكیلو   غیر عادیة   لالستثمار والصناعات الغذائیةاطلس   ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١
  الجیزة  -اكتوبر   ٦ – طریق القاھرة اسكندریة الصحراوى   ٢٩الكیلو   – بالقریة الذكیة   غیر عادیة   اورنج مصر لالتصاالت   ٢٠٢٠/ ٣٠/٠١

  
  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لمؤشر إي جي إكس لشركات المكونة ا

  آخر سعر   الكود   اسم الشركة 

نسبة 
التغیر  
الیومي  

 %  

التغیر من  
  قیمة التداول  كمیة التداول   أول العام % 

أعلى سعر  
  ٥٢في 

  اسبوع 

أقل سعر  
  ٥٢في 

  أسبوع 

الوزن في  
المؤشر  

 (%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 84.0 0.38 12.03 362,646 30,474,584 85.00 58.60 38.11% 

 ایسترن كومباني -الشرقیة 
EAST 

15.05 0.13 8.23- 39,428 591,184 18.78 14.31 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 

8.29 2.98 16.43- 2,278,235 18,648,568 12.17 7.14 5.68% 

 القابضة المصریة الكویتیة
EKHO 

1.26 0.64 17.41 164,619 207,626 1.59 1.08 5.67% 

 السویدى الیكتریك
SWDY 

11.20 1.82 38.12- 1,997,924 22,077,732 19.09 10.23 4.84% 
المجموعھ المالیھ ھیرمس 

 القابضھ
HRHO 

16.30 0.37 8.31 97,055 1,578,631 20.60 15.01 4.39% 

 بنك كریدي اجریكول مصر
CIEB 

42.51 -2.28 3.66 150 6,377 48.10 40.00 2.83% 

 المصریة لالتصاالت
ETEL 

9.70 1.04 22.95- 310,186 2,992,168 15.84 8.80 2.54% 

 جھینة للصناعات الغذائیة
JUFO 

8.88 1.14 21.07- 141,439 1,245,365 14.50 7.80 2.47% 
مدینة نصر لالسكان 

 والتعمیر
MNHD 

4.80 3.90 28.46- 3,158,342 15,021,057 6.42 4.00 2.37% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 

2.34 0.86 33.90- 4,078,898 9,456,248 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر للتنمیھ 

 سودیك -واالستثمار
OCDI 

13.40 4.04 - 1,048,132 13,918,970 18.00 11.40 1.84% 

 ابن سینا فارما
ISPH 

9.22 -0.86 9.61- 102,989 956,395 11.97 8.27 1.68% 
القاھره لإلستثمار و التنمیة 

 العقاریھ
CIRA 

13.50 0.00 55.17 - - 13.90 8.30 1.62% 

 شركة مستشفي كلیوباترا
CLHO 

6.00 -0.99 30.72 958,682 5,799,128 7.06 4.60 1.60% 

 بالم ھیلز للتعمیر
PHDC 

1.66 -0.48 23.32- 11,749,507 19,484,994 3.00 1.45 1.50% 
مصر الجدیدة لالسكان 

 والتعمیر
HELI 

23.10 2.62 26.64 548,551 12,637,946 29.20 17.00 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 

94.95 -0.18 19.53- 24,250 2,291,583 119.62 80.80 1.47% 

 النساجون الشرقیون للسجاد
ORWE 

10.40 -1.14 - 24,071 253,154 12.94 9.00 1.38% 

 االسكندریة للزیوت المعدنیة
AMOC 

3.53 1.73 43.34- 928,472 3,246,441 6.66 3.10 1.19% 

 سیدى كریر للبتروكیماویات
SKPC 

8.82 3.04 48.72- 747,350 6,533,735 21.30 7.80 1.13% 
بایونیرز القابضة 

 المالیةلألستثمارات 
PIOH 

5.68 4.60 7.19- 8,185,780 45,722,020 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمیة مصر
ORHD 

6.28 -0.63 10.03- 973,043 6,134,258 7.94 5.84 0.88% 

 إعمار مصر للتنمیة
EMFD 

2.91 1.39 11.82- 1,855,147 5,388,323 3.79 2.63 0.84% 

 حدید عز
ESRS 

8.77 4.78 51.47- 4,552,003 39,613,636 22.20 7.74 0.77% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 

0.54 1.88 6.55- 10,548,040 5,669,247 0.85 0.50 0.70% 
المصریة للمنتجعات 

 السیاحیة
EGTS 

2.31 -0.43 32.61 690,013 1,593,348 3.25 1.72 0.57% 
مصرف أبو ظبي 

 مصر -األسالمي
ADIB 

12.13 -0.33 7.06 14,500 177,182 14.80 10.21 0.45% 
الصناعات الكیماویة 

  كیما -المصریة 
EGCH 

5.48 1.67 18.33- 365,470 1,998,205 7.45 4.40 0.36% 

 الحدید والصلب المصریة
IRON 

2.19 4.29 58.68- 4,297,667 9,405,340 6.19 1.88 0.22% 
  * السھم یتداول بالدوالر 

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

  المالیة األوراق  بیع  أو شراء  عرض یعتبر  ال  كما  ،  بیع  أو  شراءب توصیة ذا التقریر بھ یُقصد  ال . للجمھور  المتاحة  المعلومات  إلى  التقریر  ھذا  یستند
  وقت في  موثوق فیھا  أنھا  یعتقد  مصادر  بریمییر منشركة  أبحاث   إدارة قبل من التقریر  ھذا  في  الواردة واآلراء  المعلومات  إعداد تم لقد .  فیھ المذكورة

 یحق. محتویاتھ أو المنشور  ھذا استخدام عن الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر 
  . مسبق إشعار   دون التقریر   ھذا في الواردة  اآلراء لـشركة بریمییر تغییر 

  لھذا  المتلقي   أو القارئ  یكن لم   إذا  ،  المقصودین  المستقبلین   إلى فقط  نقلھا  یُقصد معلومات  على ) المالحق جمیع  ذلك  في  بما( البحثي التقریر   ھذا  یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ  دون البحثي التقریر  ھذا  ویجب مسح ، الفور  على بریمییر  إخطار  یرجى ،  المقصود  المتلقي ھو البحثي التقریر 

 محظور  المقصود   المتلقي   بخالف شخص  أي  قبل من  إنتاجھ  إعادة  أو توزیعھ  أو  نشره أو   البحثي التقریر  لھذا  بھ  المصرح غیر  االستخدام  إن .  األشكال
ا   . تمامً

  وأوراقھم) الشركات أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر  ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 . بدقة عنھا التعبیر   تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث 

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث 
   


