
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

09/03/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 11,849.39 -4.04% -9.10% 264,324,736 95,850,513 331,109,972,460 ( EGX 30مؤشر )

 1,632.86 -3.78% -24.04% 292,028,544 115,685,767 406,300,715,503 ( EGX 50مؤشر )

 1,140.94 -2.72% -10.69% 65,817,584 36,404,355 191,262,110,804 ( EGX 70مؤشر )

 1,237.91 -2.28% -28.33% 330,142,336 132,254,868 522,372,083,265 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

مليون  221الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال سبيد ميديكال لـ ▪
 جنيه

 %15ارتفاع التكاليف يهبط بأرباح الجيزة للمقاوالت السنوية  ▪

  2019% بنهاية ديسمبر 400أسباب تصعد بأرباح سبأ لألدوية  4 ▪

 مليون جنيه 122أراٍض بـ  3مصر الجديدة تعلن بيع  ▪

 أشهر 7خالل  %25أرباح اإلسكندرية لألدوية ترتفع  ▪

 2019"المصريين لالستثمار" تتحول للربحية خالل  ▪

 2019خالل  %22تراجع أرباح "األخوة المتضامنين"  ▪

 2019خالل  %86التعمير واالستشارات الهندسية تتراجع أرباح  ▪

 جنيًها 114»حديد عز« ترفع أسعار الطن بقيمة  ▪

توقيع أول عقد شراكة للصندوق السيادي مع مستثمر محلي خالل  ▪
 أسابيع 

القابضة للغزل والنسيج تنتهي من خطة التطوير خالل عامين بتكلفة  ▪
 مليار جنيه  21

 بطلبات للحكومة لخفض أسعار الغاز  القطاعات الصناعية تتقدم ▪

 ملف طلبات تراخيص البليت أمام التنمية الصناعية ▪

نموا متوقعا بمبيعات السوق المصرى خالل  %10شعبة األدوية:  ▪
2020   

 من الحجوزات الجديدة بسبب كورونا  %80: السياحة تفقد 19-كوفيد ▪

ريل بعد ماليين ب/ي في اب 10السعودية ترفع إنتاج النفط ألكثر من  ▪
 انهيار اتفاق أوبك+

انكماش العجز التجاري األمريكي في يناير وانخفاض الصادرات  ▪
 والواردات 

بأول شهرين  %11انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة  ▪
  2020من 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 29 124 11 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
;  عرب 64.23%

1.93%

;  أجانب
33.85%

;  مؤسسات
79.05%

;  أفراد
20.94%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

مليون   221الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال سبيد ميديكال لـ
 جنيه

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إنها وافقت على زيادة رأس  
(.وأضافت الهيئة في بيان SPMDالمصدر لشركة سبيد ميديكال )المال 

لبورصة مصر، يوم األحد، أنها وافقت على زيادة رأس المال المصدر  
 150.5مليون جنيه، بزيادة قدرها    221.82مليون جنيه إلى    71.32من  

قرشاً للسهم،  20سهم لكل سهم بالقيمة االسمية  2.11مليون جنيه بواقع 
مليون سهم.أوضحت الهيئة، أن الزيادة تخصص   752.5موزعة على 

لقدامى المساهمين كلٍّ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، ويتم سداد  
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً أو من حساب األرصدة  

فبراير  19الدائنة.وكان مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، وافق في 
بالمائة.وتشمل   211المصدر بنسبة  الجاري على زيادة رأسمال الشركة 

الخطة، إنهاء أعمال مستشفى سبيد بطريق اإلسماعيلية الصحراوي، 
فروع، وعدد مراكز العيادات    110وزيادة عدد معامل التحاليل الطبية إلى  

التخصصية إلى مركزين، واالنتقال إلى جدول البورصة الرئيسية.وحققت  
، 2019مليون جنيه خالل  17.09أرباحاً بلغت  2019الشركة خالل 

، مع األخذ في االعتبار  2018مليون جنيه في  12.7مقابل أرباح بلغت 
حقوق األقلية.وفي العام الماضي ارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى  

مليون جنيه    63.16، مقابل إيرادات بلغت  2019مليون جنيه في    83.89
 المصدر: مباشر.2018في 

 % 15اح الجيزة للمقاوالت السنوية  ارتفاع التكاليف يهبط بأرب

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار  
على أساس سنوي، مع   %15، تراجع أرباحها بنسبة  2019العقارى خالل  

زيادة تكلفة النشاط.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، 
بل  مليون جنيه في العام الماضي، مقا 53.46أنها حققت أرباحاً بلغت 

، مع األخذ في االعتبار حقوق  2018مليون جنيه في  62.8أرباح بلغت 
مليار   1.11األقلية.وخالل العام الماضي، ارتفعت إيرادات النشاط إلى 

، وفي المقابل  2018مليار جنيه في    973.14جنيه، مقابل إيرادات بلغت  
مليار جنيه، مقابل   1.03إلى  2019ارتفعت تكلفة نشاط الشركة خالل 

مليار جنيه في العام السابق له.وعلى مستوى األعمال    872.7تكلفة بلغت  
مليون جنيه في العام   53.73المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 

.وفي التسعة  2018مليون جنيه في  62.7الماضي، مقابل أرباح بلغت 
مليون جنيه، مقابل   47.999أشهر األولى من حققت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي،  47.792أرباح بلغت 
 المصدر: مباشرمع األخذ في االعتبار حقوق األقلية. 

   2019% بنهاية ديسمبر 400أسباب تصعد بأرباح سبأ لألدوية  4

( عن SIPCأعلنت شركة سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية )
قرارات مجلس اإلدارة المنعقد يوم السبت الموافق  

.وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن 07/03/2020
المجلس مؤشرات نتائج األعمال غير مدققة عن السنة المالية المنتهية في  

 8،589،882، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 31/12/2019
جنيه خالل الفترة المقارنة من  1،717،772جنيه، نظير أرباح بلغت 

.وعلقت  %400.06العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت  

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر  5أعلى  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  9.99   21.47  فوديكو

  9.97   20.84  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

الخليجية الكندية لالستثمار العقاري  

 العربي
 8.78   9.89  

  9.84   4.80  االسماعيلية للدواجن
  9.75   3.49  جولدن كوست 

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر  5اقل  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -10.00   1.75  اجواء 

 -9.96   87.41  مطاحن شرق الدلتا

 -9.76   1.85  المصرية للمنتجعات السياحية

 -9.75   6.11  االهرام للطباعة والتغليف 

 -9.67   22.43  الوطنية لالسكان 

   

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  73.40   57,949,068  البنك التجاري الدولي
  4.52   20,608,912  مصر الجديدة لالسكان

  3.99   19,043,870  مدينة نصر لالسكان
  3.72   15,933,079  اوراسكوم للتنمية مصر 

  1.34   15,059,585  هيلز بالم 

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  كمية التداول السهم

  0.48   26,600,059  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.62   17,589,482  بورتو القابضة
  1.34   11,257,311  بالم هيلز 

  0.25   10,784,474  العربية لالستثمارات 
  1.63   8,677,319  القلعة 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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الشركة على نتائج األعمال موضحة أسباب ارتفاع األرباح والتي لٌخصت  
 - في التالي: 

 %34بنسبة  2018مقارنة بـ  2019ارتفاع مبيعات الشركة خالل  -
 تقريًبا.

لتسويقية التي كانت ترتكز على تسويق منتجات الشركة  نجاح السياسة ا -
لدي مؤسسات وهيئات جديدة مع التوسع الجغرافي على وجهه الخصوص  
صعيد مصر مما كان له األثر في النجاح في الحصول على العديد من 

 المناقصات وارتفاع المبيعات خاصة في الربع األخير من العام. 

الر الذي ساهم في انخفاض تكاليف  االنخفاض الملحوظ في سعر الدو -
 المبيعات.

 انخفاض المصروفات العمومية واإلدارية هذا العام.  -

 أشهر   7خالل   %25أرباح اإلسكندرية لألدوية ترتفع  

أشهر   7ارتفعت أرباح شركة اإلسكندرية لألدوية والصناعات الكيماوية، خالل الـ  
بالمائة على أساس  24.85بنسبة  2020-2019األولي من العام المالي 

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، أن صافي الربح 
 82.6مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل    103.12بلغ  

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت اإليرادات 
مليون جنيه،  623.31بالمائة، حيث سجلت  17.83خالل نفس الفترة بنسبة 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.يشار إلى أن  529مقابل 
مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية  85.26الشركة سجلت صافي الربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام  72.26ديسمبر الماضي، مقابل 
 531.4لي الماضي.وارتفعت اإليرادات خالل النصف األول حيث سجلت الما

مليون جنيه خالل نفس  457.07مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 
 المصدر: مباشرالفترة من العام المالي الماضي.

 2019خالل   %22تراجع أرباح "األخوة المتضامنين" 

األخوة المتضامنين لالستثمار العقاري واألمن أظهرت المؤشرات المالية لشركة 
بالمائة،  21.88(، تراجع أرباحها خالل العام الماضي بنسبة BSRFالغذائي )

وم األحد، أنها يعلى أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، 
مليون جنيه خالل   243.79مليون جنيه، مقابل    190.45حققت صافي ربح بلغ  

 3.11لتسجل    2019بالمائة خالل    31يرادات الشركة بنسبة  .وتراجعت إ2018
.يشار إلى أن الشركة 2018مليون جنيه خالل  4.511مليون جنيه، مقارنة بـ 
ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر  164.43سجلت صافي ربح بلغ 

ألف جنيه خالل الفترة نفسها من العام  261.92الماضي، مقابل 
مليون  2.76عت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر لتصل إلى الماضي.وتراج

مليون جنيه خالل الفترة نفسها من  3.58جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 
.وأرجعت الشركة انخفاض المبيعات إلى تراجع عدد العجول المبيعة 2018

 المصدر: مباشروانكماش عملية البيع والشراء.

 جنيًها  114حديد عز« ترفع أسعار الطن بقيمة »

جنيها في الطن، تسليم  114أعلنت شركة حديد عز عن زيادة أسعارها بقيمة 
المصنع.وقال تامر عفيفى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا ستيل إن أسعار حديد 

جنيها للطن شاملة ضريبة  10214عز بدءا من اإلثنين ستصل إلى 
د ركودا فى المبيعات المبيعات.وأضاف عفيفي لـ “المال” أن السوق ال يزال يشه

، مشيرا إلى أن المعروض أكثر من الطلب.وتعانى سوق الحديد من تضخم 
المعروض نتيجة دخول طاقات إنتاجية في ظل ضعف طلب متنام .ويعمل فى 
السوق المصرية العديد من شركات حديد التسليح ، بطاقات انتاجية متنوعة ، 

 المصدر: المالسليح .تتصدرها شركة حديد عز كأكبر منتج لحديد الت

 مليون جنيه  122أراٍض بـ   3مصر الجديدة تعلن بيع  

(، إنها قامت  HELIقالت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير )
قطع بمدينة هليوبوليس الجديدة   6قطع أراٍض من أصل  3ببيع 

مليون   122المظاريف المغلقة، بقيمة خالل مزاد علني بنظام 
جنيه.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، أنها  

أفدنة بمدينة نيو هليوبوليس   7قامت ببيع قطعة أرض على مساحة 
ماليين جنيه، باإلضافة إلى قطعتي أرض بمنطقة شيراتون   109بـ

  3مليون جنيه.وكانت الشركة طرحت في  13مصر الجديدة بـ
قطع أراٍض فضاء بمدينة هليوبوليس   6ارس/ آذار الجاري، م

الجديدة للبيع بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة.وبحسب  
كراسة شروط البيع التي اطلع عليها "مباشر"، تتنوع أنشطة قطع  
األراضي بين سكني عمارات وسكني متكامل الخدمات  

الي الماضي،  وتجاري.وخالل الستة أشهر األولى من العام الم
مليون جنيه، مقابل أرباح   351.34حققت الشركة أرباحاً بلغت 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي   48.6بلغت 
  29.39الماضي.وحققت مصر الجديدة لإلسكان أرباحاً بلغت 

مليون جنيه خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل  
يه في الفترة المقارنة من العام المالي  مليون جن  8.7أرباح بلغت 

 المصدر: مباشر الماضي.

 2019المصريين لالستثمار" تتحول للربحية خالل  "

أظهرت البيانات المالية لشركة المصريين لالستثمار والتنمية 
، على 2019(، تحولها للربحية خالل عام EIUDالعمرانية )

، يوم األحد،  أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر
ألف جنيه، مقابل    18.976أنها حققت صافي ربح خالل الفترة بلغ  

ألف جنيه خالل العام المنصرم   233.413صافي خسائر بلغ 
  7.562له.وارتفعت إيرادات الشركة خالل نفس العام لتصل إلى 

.يشار  2018مليون جنيه خالل عام  1.915مليون جنيه، مقابل 
 801.766خسائر خالل الفترة بلغت  إلى أن الشركة حققت صافي  

ألف جنيه خالل نفس   25.012ألف جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 
الفترة من العام الماضي.وأوضحت الشركة أنها لم تحقق إيرادات  

  1.915أشهر من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت  9خالل الـ
 رالمصدر: مباش مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 2019خالل    %86أرباح التعمير واالستشارات الهندسية تتراجع  

أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة التعمير واالستشارات الهندسية 
(DAPH تراجع أرباحها خالل العام الماضي بنسبة ،)بالمائة،  85.53

على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم األحد، 
مليون  330.75مليون جنيه، مقابل  47.86حققت صافي ربح بلغ أنها 

لتسجل  2019.وتراجعت مبيعات الشركة خالل 2018جنيه خالل 
مليون جنيه خالل  742.355مليون جنيه، مقارنة بـ  204.587

.وعلي مستوى األعمال المستقلة; ارتفعت أرباحها خالل العام 2018
مليون جنيه خالل  27.547 مليون جنيه، مقابل 49.019الماضي لـ 

مليون جنيه  14.3.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 2018
مليون جنيه  69.3منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 
مليون جنيه،  115.1 األقليةوارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى

المصدر:   مليون جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضي.  167.9مقارنة بنحو  

 مباشر



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

 توقيع أول عقد شراكة للصندوق السيادي مع مستثمر محلي خالل أسابيع  

أنه سيتم  كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي ثراء، عن  
توقيع أول عقد شراكة مع مستثمر محلي خالل أسابيع، حسبما ذكرت  
حابي.أضاف في تصريحات لجريدة حابي، أن هناك مستثمرون عدة  
يرغبون في التعاون مع الصندوق، ونحن اآلن في مرحلة ترجمة هذه  
الرغبات إلى شراكات فعلية، ولكنها تتطلب المزيد من الوقت.وقال أيمن 

قاعدة األصول المتاحة لالستثمار في الصندوق في حالة تمدد   سليمان إن
مستمر.وأكد على أن حجم المستهدف تحويله من هذه األصول إلى  

مليار    80و  70شراكات، والذي يتم التحرك عليه اآلن يتراوح ما بين إلى  
 المصدر: حابىجنيه.

 القطاعات الصناعية تتقدم بطلبات للحكومة لخفض أسعار الغاز  

يسعى مركز تحديث الصناعة لالنتهاء من الدراسات القطاعية، بشأن تأثير  
أسعار الغاز على الصناعات المختلفة، على أن يتم تقديمها للدكتورة نيفين 

أشهر، وفق   6جامع قبل المراجعة الدورية ألسعار الغاز، والتي تتم كل 
تنسيق مع ما ذكرته صحيفة اليوم السابع.ويجرى إعداد هذه الدراسات بال

الغرف الصناعية المختلفة، منها غرفة مواد البناء والكيماويات وكافة  
الغرف الصناعية، التي لها عالقة وتعامل مباشر مع ملف أسعار  
الغاز.وكانت شعبة السيراميك، أعلنت األسبوع الماضى، انتهاء مركز  
تحديث الصناعة من دراسة قطاعية حول التحديات التى تواجه صناعة  

يراميك المصرية، وأثرها على الصادرات المصرية، أوصت بسرعة  الس
إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد  
البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة تضمنت ثالثة حلول عاجلة  
النقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها اإلنتاجية كما 

ألف فنى وعمالة   30رت األثار االيجابية من تنفيذها فى تشغيل نحو أظه
مباشرة.وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت باإلسراع فى إعادة تسعير  

دوالرات للمليون وحدة حرارية مقارنة باألسعار الحالية بواقع  3الغاز لـ
لطاقة  دوالرات، مشيرة إلى أن المدة القانونية إلعادة النظر فى أسعار ا  5.5

أشهر،   6للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل  
ومن المقرر أن تصدر قرارتها في أبريل المقبل.وأضافت، أن المقترح  
األول يقضى بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعى  

ية على  مليارات جنيه، والتى يمثل ثلثيها فوائد تراكم 6المقدرة بنحو 
الشركات خالل السنوات السابقة.من المقرر إرسال توصيات وطلبات  
القطاعات الصناعية، إلى وزارة الصناعة، لتقديمها للجنة تسعير الغاز  
المقرر انعقادها خالل الشهر الجارى.فى نفس السياق، تستعد نيفين جامع، 

رئاسة  وزيرة التجارة والصناعة، حضور اجتماعات لجنة تسعير الطاقة، ب 
مجلس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس الجارى، إلعادة النظر  
فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء، وتنتظر جميع 
المصانع والشركات المصرية الكبرى الدور الفاعل لوزيرة الصناعة في  

ها مع حمايتهم ، من خالل تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها خالل اجتماعات 
رجال األعمال بتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة االستخدام  

  المصدر: اليوم السابعللطاقة.

   2020نموا متوقعا بمبيعات السوق المصرى خالل    %10شعبة األدوية:  

توقعت شعبة األدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تحقق سوق األدوية فى  
بمبيعات العام الجارى، وقال على عوف   %10مصر نمواً بنسبة تصل 

رئيس شعبة األدوية، إن سوق الدواء المصرى مستقر خالل الفترة الحالية  

 

ل عامين بتكلفة  القابضة للغزل والنسيج تنتهي من خطة التطوير خال
 مليار جنيه   21

قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج في مصر،  
إن خطة تطوير القطاع ستنتهي خالل عامين، هكذا ذكرت أموال  
الغد.وأكد مصطفى، في كلمته نيابة عن وزير قطاع األعمال في حفل  

والمالبس  تدشين المؤتمر التأسيسي لالتحاد الدولي للغزل والنسيج 
مليار جنيه   21الجاهزة والجلود بالقاهرة أول أمس، أنه تم رصد 

مصري لتنفيذ خطة شاملة لتنشيط صناعة الغزل والنسيج، وفقاً لوكالة  
أنباء الشرق األوسط.وأوضح، أن الخطة دخلت بالفعل حيز التنفيذ منذ 

أشهر وستنتهي خالل عامين، وبعدها ستنتقل هذه   6ما يقرب من 
ة من حالها المتردي إلى كونها صناعة قومية في  الصناع

مصر.وأضاف أن مصر مرت بفترات لم يكن هناك اهتمام بهذا قطاع  
الغزل والنسيج، وال بهذه الصناعة نتيجة االنفتاح واالتجاه نحو السوق  
االستهالكي، مشددا على أنه من خالل الدعم الذي قدمته القيادة السياسية  

تاح السيسي، تم إعداد خطة شاملة محددة  متمثلة الرئيس عبد الف
الجوانب لتنشيط صناعة الغزل والنسيج.حضر حفل التدشين وزير  
القوى العاملة محمد سعفان، وجبالي المراغي رئيس االتحاد العام  
لنقابات عمال مصر، وغسان غصن األمين العام لالتحاد الدولي للعمال  

لالتحاد العربي للغزل  العرب، وعبد الفتاح إبراهيم األمين العام 
والنسيج.وصرح عبد الفتاح إبراهيم، األمين العام لالتحاد العربي للغزل  
والنسيج، إن اختيار القاهرة لعقد المؤتمر التأسيسي األول لالتحاد  
العالمي للغزل يأتي في إطار الدور المحوري والريادي لمصر في كافة  

ح التي تنفذها المجاالت، ودعم مباشر وغير مباشر لخطة اإلصال
 أموال الغدالمصدر:  الحكومة المصرية.

 ملف طلبات تراخيص البليت أمام التنمية الصناعية 

أحالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ملف رخص الحديد  
الجديدة التي طلبتها شركات الدرفلة إلى هيئة التنمية الصناعية للبت  
فيها، وذلك بعدما انتهت الوزارة من دراستها بالكامل دون االعتراض  
عليها، وفق مصادر بالوزارة، مشيرة إلى أن الهيئة اقتربت من إصدار  

الل أسابيع قليلة.وأضافت المصادر لجريدة »حابي« أن قرار  قرارها خ
البت في الرخصتين اللتين طلبتهما شركتا العشري والجارحي سيتم  
البت فيهما من قبل الهيئة، كما سيتم عرضها مرة أخرى على اللجنة  
االستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لبحث تأثير دخول تلك  

ديد والبليت، مشيرة إلى أن العرض األولي على  الطاقات على سوق الح
اللجنة لم يلَق أي اعتراض ما دفع الوزارة إلى إرسال الملف إلى  
الهيئة.واألسبوع الماضي خاطبت شركتا الجارحي والعشري العاملتان  
في مجال حديد التسليح وزارة التجارة والصناعة بسرعة البت في  

نعين للبليت، حيث تقدمت  طلبهما الحصول على رخصتين إلنشاء مص
مجموعة حديد العشري بطلب للحصول على رخصة إلنشاء مصنع  

مليارات جنيه، كما تقدمت في    3لصب وصهر خام البليت باستثمارات  
سبتمبر الماضي شركة الجارحي بطلب للحصول على رخصة وجددت  
مطلبها مع بداية العام الجاري.وتنقسم شركات إنتاج الحديد في مصر  

فئات، األولى تتضمن مصانع الدورة المتكاملة، والتي يبدأ   3إلى 
إنتاجها من الخامات االستخراجية وحتى المنتج النهائي، والثانية نصف  
متكاملة، وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد األسفنجي، وأخيًرا  
مصانع الدرفلة، والتي تشتري البيليت من مصدر محلي أو مستورد  



 

 

وينمو بمعدل طبيعى سنوياً، وفقا لما نشرته صحيفة البورصة.وحققت  
مليار جنيه، خالل   77.5األدوية العاملة فى مصر مبيعات بقيمة  شركات
« العالمية للمعلومات  imsوفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة » 2019

، مقارنة بالعام قبل الماضى.أضاف عوف خالل  %16الصيدالنية، بنمو 
مشاركته بالمعرض والمؤتمر السابع للصيدلة “فارمسى اكسبو”، أن 

ول للمواد الخام لألدوية وكذلك مواد التعبئة والتغليف  الصين تعد المورد األ 
وانتشار فيروس كورونا سيؤدى إلى ارتباك سوق األدوية على مستوى  
العالم.أوضح أن شركات األدوية المصرية تستورد المواد الخام من الصين 
والهند وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتأثر شركات  

أشهر المقبلة، نظراً لنقص المواد الخام.وطالب عوف   6الـ األدوية خالل 
وزارة الصحة بتسهيل إجراءات تغيير الموردين لمصانع األدوية حتى  
تتمكن الشركات من إيجاد أسواق بديلة لتوفير المواد الخام تجنباً لحدوث  
نقص فى األدوية.وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر  

ظمة لفارمسى اكسبو، إن المعرض شهد خالل العام  بزنس جروب المن 
الجارى طفرة فى عدد الشركات العارضة، ما يدل على نمو وتطور السوق  

  المصدر: جريدة البورصة المصرى، مقارنة باألعوام السابقة.

 من الحجوزات الجديدة بسبب كورونا   %80: السياحة تفقد 19-كوفيد 

متكاملة عن تأثير فيروس كورونا على  تنتهى الحكومة من إعداد دراسة 
االقتصاد المصرى خالل أسبوع، بحسب ما أكدته هالة السعيد وزيرة  
التخطيط والتنمية االقتصادية، هكذا قالت المال.قالت الوزيرة أنها ستعقد  
قريباً جلسة مع خالد العناني، وزير السياحة واآلثار، لتحديد التداعيات  

ل حالة الذعر التى يعانى منها العالم نتيجة  السلبية على السياحة، فى ظ 
الفيروس الجديد.وأضافت أن حجم التجارة العالمية يتأثر بالتأكيد بتباطؤ  

من تجارة العالم، لكن كما  20االقتصاد الصيني، الذى يستحوذ على %
يوجد أضرار من المتوقع أن تظهر نقاط إيجابية يمكن االستفادة منها.قال  

غرفة شركات السياحة، إن هناك انخفاضا بنسب   حسام الشاعر، رئيس 
فى حجم الحجوزات الجديدة للمقصد المصري، خالل   80إلى % 70بين 

هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس  
كورونا.أضاف الشاعر لـ«المال«، أن تباطؤ معدل الحجوزات تشهده  

جنًبا للعدوى، منوًها أنه ال  جميع دول العالم بسبب التخوف من السفر ت 
توجد أى إلغاءات فى الحجوزات الحالية.أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة  
تنشيط السياحة، أن هناك اجتماعات مستمرة لمجلس إدارة الهيئة بمشاركة  
االتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء الغرف، للتباحث بشأن هذا  

اإلدارة األخير، تقرر  الملف.نوه يوسف إلى أنه خالل اجتماع مجلس 
االستمرار فى األنشطة الترويجية التى تقوم بها الهيئة وعدم االنسحاب، 
نظراً ألن الوضع »مؤقت« بحسب رأيه.أشار إلى أن التباطؤ فى  
الحجوزات السياحية لجميع دول العالم، وليس لمصر فقط، موضحاً أنه  

فر مرة أخري، بمجرد انحسار األزمة سيعود اإلقبال على السياحة والس
قائالً: »السياحة أصبحت مثل الطعام والشراب«.كان أحمد الوصيف،  
رئيس االتحاد المصرى للغرف السياحية، أكد أن الحركة السياحية الوافدة  
لمصر تعمل بشكل منتظم، وال توجد أى قيود أو حظر على سفر السائحين 

منشآت السياحية  للمقصد المصري.أشار إلى أن نسبة اإللغاءات بالفنادق وال
ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن االتحاد وغرفه المختلفة على تواصل دائم مع 
جميع المنشآت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحة  

 المصدر: المالالوافدة إلى مصر، مؤكدين انتظامها وسيرها بشكل طبيعي.

 

 

لتسليح، وتعمل بنسبة استغالل محدودة للطاقة  ودرفلتها إلى حديد ا
ألسباب اقتصادية وتمويلية.وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراًرا  
في أكتوبر العام الماضي، بفرض رسوم وقائية على واردات حديد  

ولمدة ثالث سنوات،    2022التسليح وخامات الحديد البليت حتى أبريل  
للبليت.وقررت   % 16سليح، ولحديد الت  % 25بنسب متدرجة تبدأ من 

دائرة االستثمار بمحكمة القضاء اإلدارى، مؤخًرا حجز دعوى وقف  
تنفيذ القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من  
صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح ألغراض  

ع درفلة  مايو المقبل، والتي تقدمت بها مصان  23البناء، للحكم بجلسة 
مليارات جنيه ضرائب ُتدرها مصانع الدرفلة    6الحديد.أيمن العشري :  

لخزانة الدولة وقال أيمن عشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد  
العشري، إن المجموعة تعتزم إقامة مصنع البليت في محافظة السويس،  
وجهزت الشركة قطعة األرض الخاصة بالمشروع، وتنتظر موافقة  

ية الصناعية على الرخصة، مشيًرا إلى أنه فور الحصول  هيئة التنم
 على الموافقة سيتم بدء إنشاء المشروع. 

  800أيمن عشري: مستعدون إلقامة المصنع في السويس بطاقة إنتاجية  
 ألف طن 

ألف طن   800وقال إن المصنع الجديد ستصل طاقته اإلنتاجية إلى 
سنوي ًا، ومن المخطط أن يلبي احتياجات مصانع الدرفلة، إلى جانب  
المصنع اآلخر الذي تعتزم مجموعة الجارحي إقامته.وأعلنت  
المجموعة أنها تستهدف من المصنع توفير احتياجات مصانع  

لبليت« بداًل من استيراده من  المجموعة لدرفلة الحديد من خام »ا
الخارج وعدم توفره محلي ًا، باإلضافة إلى تخصيص جزء منه لتوفير  
احتياجات المصانع الصغيرة المستخدمة للبليت في التصنيع، وتبحث  

  22حالًيا عن األرض التي ستنشئ عليها المصنع.ويعمل في مصر 
يسجل حجم  مليون طن حديد سنوي ًا، في حين  11.8مصنًعا تنتج نحو 

 3.2ماليين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى    8.6االستهالك  
ماليين طن من الطاقة اإلنتاجية، وتبلغ احتياجات السوق من البليت  

ماليين هي طاقة إنتاج المصانع   4ماليين طن، منها  6سنوي ًا نحو 
فقط، فيما    4مصانع يعمل منها    10المحلية التي يصل عددها إلى نحو  

م توفير باقي االحتياجات عبر االستيراد.وفي أغسطس الماضي  يت 
رخص لصهر ودرفلة الصلب   3أصدرت هيئة التنمية الصناعة 

بطاقات إنتاجية تتجاوز مليون طن سنوي ًا، لشركات مصر ستيل  
وطلعت الصغير للحديد، فضاًل عن مصنع ثالث بطاقات إنتاجية لكل  

يما يتعلق برخص البليت  ألف طن سنوي ًا، وف 350رخصة تصل إلى 
فإنها ال تزال معلقة.ومنتصف العام الماضي كشفت جريدة »حابي« أن  

رخص استثنائية للحديد عبر   4وزارة التجارة والصناعة تدرس طرح  
اشتراطات جديدة تم وضعها للحصول على تلك الرخص ستساعد في  

أو على األقل   حل األزمة تتمثل في أن يكون المصنع الذي يتم إنشاؤه متكاماًل، 
يعمل في البليت والدرفلة، والثاني أن يكون اإلنتاج موجًها للسوق المحلية ما 
لم تطرأ تغييرات على السوق تفتح الباب أمام التصدير، والثالث أن يتولى 
المستثمر توفير الطاقة الخاصة بالمنشأة وفًقا لما تحدده القوانين.واقترحت هيئة 

الصناعة حينها المهندس عمرو نصار رفع سعر   التنمية الصناعية على وزير
مليون جنيه، إال أنه  300الرخصة للمصانع ذات المرحلتين إلى أكثر من 

طالب الهيئة بإعادة النظر في السعر ودراسته مجدًدا عبر لجنة داخلية تم 
تشكيلها بالتعاون بين الهيئة وغرفة الصناعات المعدنية، موضًحا أن الوزارة 

 280يزيد سعر الرخصة للمصنع الذي يعمل على مرحلتين عن    ترغب في أال
مليون جنيه، أما مصانع الدورة المتكاملة فاقترح الوزير أن يكون سعرها في 

 حابىالمصدر: مليون جنيه، ولكن تم غلق هذا الملف بالكامل. 140حدود 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

يين ب/ي في ابريل بعد  مال 10السعودية ترفع إنتاج النفط ألكثر من 
 انهيار اتفاق أوبك+ 

أبلغ مصدران رويترز يوم األحد أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في  
العالم، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من عشرة ماليين برميل  
يوميا في ابريل نيسان، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك 

وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن وروسيا.وقالت المصادر إن 
سلمان زار شركة النفط الوطنية العمالقة أرامكو يوم السبت وطلب من 
الشركة تعزيز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي في  

 مصدر: رويترزالنهاية مارس.

انكماش العجز التجاري األمريكي في يناير وانخفاض الصادرات  
 واردات  وال 

انكمش العجز التجاري األمريكي أكثر من المتوقع في يناير مع تراجع 
الواردات، ومن المرجح حدوث انخفاضات أخرى في الوقت الذي يعطل  
فيه تفشي فيروس كورونا تدفق السلع والخدمات، حسبما ذكرت  
رويترز.وقالت وزارة التجارة األمريكية يوم الجمعة إن العجز التجاري  

مليار دوالر مع انخفاض الصادرات أيضا.    45.3بالمئة إلى    6.7انخفض  
 48.6وجرى تعديل بيانات ديسمبر قليال لُتظهر اتساع عجز التجارة إلى 

مليار دوالر في التقديرات السابقة.وكان خبراء    48.9مليار دوالر بدال من  
اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى  

مليار دوالر في يناير كانون الثاني.وعند التعديل في ضوء التضخم،   46.1
مليار دوالر    77.4مليار دوالر إلى    2.3يكون عجز تجارة السلع انخفض  

في يناير. وزاد العجز التجاري للسلع مع الصين، الذي ينطوي على  
مليار دوالر في يناير مع تراجع  26.1بالمئة إلى  5.1حساسية سياسية، 

بالمئة.وأضافت التجارة    1.2بالمئة وانخفاض الواردات    18.7صادرات  ال
نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الرابع بما  1.5

نقطة مئوية من اإلنفاق االستهالكي، الذي    1.17يتجاوز المساهمة البالغة  
بوتيرة    يمثل ما يزيد عن ثلثي النشاط االقتصادي األمريكي.ونما االقتصاد

بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن الوتيرة التي سجلها في    2.1سنوية  
 المصدر: رويترز الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر.

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,385.00 -5.69% السعودية

 DFMGI 5,822.00 -6.62% دبي

 ADI 2,246.00 -0.88% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,822.00 -7.40% الكويت 

 BSEX Price Day البحرين

 GENERAL 662.00 0.00% قطر 

 MASI 1,137.00 -3.64% المغرب 

 TUN20 0.00 0.00% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 25,864.78 -0.98% أمريكا 

 S&P 500 2,972.37 -1.71% أمريكا 

 NASDAQ 8,575.62 -0.98% أمريكا 

 FTSE 100 6,462.55 -3.62% لندن

 DAX 11,541.87 -3.37% أمانيا

 Nikkei 225 19,698.76 -5.07% اليابان

 %5.62- 0.37 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %0.00 0.00 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.00 0.00 البرميل  نايمكس )دوالر( 

بأول شهرين   % 11انخفاض حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 
   2020من 

على أساس   %11انخفض حجم التجارة الخارجية الصينية، بنسبة 
مليار   591ر99ليصل إلى  2020سنوي خالل أول شهرين من عام 

للجمارك أمس السبت،  دوالر، وفقا إلحصاءات أظهرتها اإلدارة العامة  
وفقا لما جاء بمصراوي.وهذه هي المرة األولى التي تكشف فيها اإلدارة  
عن مثل هذه األرقام منذ نفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في  

والواردات   %17.2ديسمبر الماضي.وانخفضت الصادرات بنسبة 
ر عند  مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي، لتستق  %4بنسبة  
دوالر على الترتيب.وأفاد بيان من    299ر54مليار دوالر و  292ر45

إدارة الجمارك بأن االنخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشي  
 المصدر: مصراوى. فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية 

 سعر السهم  اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

 المستهدف 

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
 0.7 0.6 غ.م. 114.0 %78.2 7.36 شراء  3,688.0 4.13

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %198.8 20.23 شراء  3,677.9 6.77 شركة حديد عز 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 19/03/2020 18/03/2020 سهم مجاني لكل سهم   0.50000000112 النساجون الشرقيون للسجاد 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق النقديقيمة التوزيع  أسم الشركة 
 12/03/2020 04/12/2019 جنيه للسهم القسط الثانى 0.35 مصر لالستثمار العقارى والسياحي 

 18/03/2020 15/12/2019 جنيه مصرى 0.45القسط الثانى  المهندس للتأمين

 18/03/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الرابع  قناة السويس للتأمين 

 25/03/2020 22/03/2020 جنيه للسهم  0.500 عبور الند للصناعات الغذائية

 26/03/2020 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الثامن  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 26/03/2020 24/06/2019 جنيه مصرى 1.2606القسط العاشر العربية لمقاوالت حفر االبار

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

 مدينة نصر لالسكان والتعمير  10/03/2020
غير عادية و

 عادية

امام مدخل مطار   –بمركز مبيعات الشركة بموقع تاج سيتى على امتداد شارع الثورة 

 القاهرة -القاهرة 

 االلبانالفيوم الوطنية لمنتجات  11/03/2020
 -مدينة نصر  –بمقر الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة الكائن فى حى السفارات  عادية

 القاهرة

 مصر  -بنك الكويت الوطني  11/03/2020
غير عادية و

 عادية

شارع التسعين   – مركز المدينة    -القطاع االول  -155بمقر االدارة العامة للبنك بالقطعة رقم  

 دةالقاهرة الجدي –

 القاهرة -مصر الجديدة  -شارع عبد الحميد بدوي  - قاعة زيورخ  -بفندق كونكورد السالم  عادية مصر  -بنك االتحاد الوطنى  12/03/2020

14/03/2020 
المصرية لتطوير صناعة البناء )ليفت 

 سالب مصر ( 

 غير عادية
 القاهرة   –  يدةمصر الجد  - المطار  شيراتون    –بفندق تيوليب الجالء الكائن فى شارع العروبة  

 مدينة السادس من اكتوبر -طريق الواحات  –بمقر الشركة   عادية المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات( 14/03/2020

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 آخر سعر الكود  اسم الشركة

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من 

العام  أول 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي   
 )مصر(

COMI 73.4 -4.70 11.57- 788,956 57,949,068 87.10 66.15 43.47% 

 EAST 13.55 -2.31 10.38- 79,086 1,073,482 18.78 12.31 7.34% ايسترن كومباني -الشرقية 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة 
EKHO 1.17 -2.73 8.99- 152,912 177,626 1.59 1.03 5.25% 

 TMGH 6.88 -2.41 15.06- 502,355 3,418,250 12.00 6.75 4.31% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.54 -6.97 25.18- 1,098,632 13,611,741 20.60 12.21 4.03% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه هيرمس 

 القابضه 
SWDY 8.81 -1.67 21.41- 786,436 6,810,451 17.80 8.34 3.98% 

 CLHO 5.10 -1.92 12.37- 381,739 1,946,943 7.06 4.75 2.94% بنك كريدي اجريكول مصر 

 CIEB 41.50 -2.35 4.60- 46,035 1,911,243 48.10 39.00 2.68% المصرية لالتصاالت 

 JUFO 7.34 -2.65 14.65- 3,635 26,195 14.20 7.10 2.20% جهينة للصناعات الغذائية
مدينة نصر لالسكان  

 والتعمير
MNHD 3.99 0.76 17.56- 4,889,705 19,043,870 6.40 3.71 2.20% 

  -القلعة لالستشارات الماليه 

 اسهم عادية 
ETEL 11.50 -4.17 12.75 548,056 6,303,490 15.30 8.80 2.10% 

السادس من اكتوبر للتنميه  

 سوديك  -واالستثمار
ISPH 7.62 -5.34 19.79- 636,625 5,048,064 11.75 7.60 1.99% 

 CIRA 13.60 -1.95 2.02- 770,750 10,482,200 14.00 9.32 1.85% ابن سينا فارما
القاهره لإلستثمار و التنمية 

 العقاريه
ORAS 82.48 -0.82 17.54- 13,450 1,108,505 112.90 80.80 1.68% 

 OCDI 10.57 -5.71 20.11- 1,270,528 13,544,220 18.00 10.50 1.62% شركة مستشفي كليوباترا 

 CCAP 1.63 -7.39 33.74- 8,677,319 14,150,249 4.30 1.60 1.49% بالم هيلز للتعمير 
لالسكان  مصر الجديدة  

 والتعمير
HELI 4.52 -5.24 80.66- 4,587,843 20,608,912 9.73 4.32 1.32% 

اوراسكوم كونستراكشون  

 بي ال سي 
SKPC 7.40 -1.60 17.32- 886,447 6,450,931 19.10 7.00 1.24% 

 PHDC 1.34 -4.95 23.48- 11,257,311 15,059,585 3.00 1.20 1.19% النساجون الشرقيون للسجاد 

 AMOC 2.46 -7.17 32.04- 745,286 1,818,475 6.36 2.40 1.12% االسكندرية للزيوت المعدنية

 AUTO 2.27 -3.81 40.11- 1,567,785 3,539,093 5.37 2.10 1.05% سيدى كرير للبتروكيماويات
بايونيرز القابضة  
 لألستثمارات المالية 

PIOH 4.24 0.00 19.39- - - 7.65 3.95 0.80% 

 ESRS 6.77 -4.11 34.27- 1,591,428 10,516,650 19.31 6.36 0.79% اوراسكوم للتنمية مصر 

 ORHD 3.72 -8.82 43.64- 4,302,440 15,933,079 7.92 3.46 0.78% إعمار مصر للتنمية

 EMFD 2.67 -2.91 5.99- 861,087 2,262,851 3.79 2.41 0.73% حديد عز 
لالستثمار  اوراسكوم  

 القابضه 
OIH 0.48 -4.02 12.15- 26,600,059 12,560,170 0.75 0.44 0.62% 

المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 1.85 -9.76 22.92- 382,865 717,861 3.25 1.72 0.51% 

مصرف أبو ظبي  
 مصر  -األسالمي

EGCH 4.13 -3.73 22.95- 764,106 3,082,600 7.12 3.95 0.39% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
PORT 0.62 -3.90 2.33 17,589,482 10,850,558 0.89 0.49 0.25% 

 DSCW 1.07 -2.56 38.89- 4,068,155 4,318,385 1.74 0.68 0.11% الحديد والصلب المصرية 
 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

  المالية األوراق  بيع أو  شراء  عرض يعتبر ال  كما ، بيع أو شراءب  توصية ذا التقريربه ُيقصد  ال. للجمهور المتاحة المعلومات  إلى التقرير هذا يستند
  وقت   في  موثوق فيها  أنها  يعتقد  مصادر  شركة بريميير من  أبحاث  إدارة  قبل  من  التقرير  هذا  في   الواردة  واآلراء  المعلومات  إعداد  تملقد  .  فيه   المذكورة

  يحق . محتوياته أو  المنشور  هذا  استخدام عن الناتجة  األضرار  أو  الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل  ال . هانشر
 . مسبق  إشعار  دون التقرير هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

  لهذا  المتلقي  أو  القارئ   يكن  لم   إذا  ،  المقصودين  المستقبلين  إلى  فقط   نقلها  ُيقصد  معلومات   على (  المالحق   جميع  ذلك  في   بما)  البحثي  التقرير  هذا  يحتوي
  من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير
  محظور   المقصود  المتلقي  بخالف  شخص  أي  قبل  من  إنتاجه  إعادة  أو  توزيعه  أو  نشره  أو  البحثي  التقرير  لهذا   به  المصرح  غير  االستخدام  إن.  األشكال
 .تماًما

  وأوراقهم ( الشركات  أو) الشركة  حول نظرهم وجهات  أن  التقرير هذا في  المذكورة( الشركات  أو) الشركة  يغطون الذين األبحاث  محللو/محلل  يؤكد
 . بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث 
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