
 

 

      شركة بريميير  – التقرير الصباحي 

01/04/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 9,593.94 0.76% -26.40% 639,202,944 159,736,665 264,973,183,554 ( EGX 30مؤشر )

 1,348.44 1.87% -37.27% 720,273,344 197,046,873 329,193,118,218 ( EGX 50مؤشر )

 994.95 1.41% -22.12% 163,879,136 61,898,865 160,409,121,061 ( EGX 70مؤشر )

 1,030.92 0.78% -40.31% 803,082,112 221,635,530 425,382,304,615 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

مساهمو المصري الخليجي يقرون زيادة رأس المال عبر أسهم   ▪
 مجانية 

مساهمو ريكاب المالية يقرون زيادة رأس المال عبر أسهم   ▪
 مجانية 

عمومية ايجيترانس ُتقر توزيع جنيه للسهم.. وكبار المساهمين   ▪
 يرجئون الصرف 

 توزيعات نقدية ومجانية مساهمو زهراء المعادي ُيقرون  ▪

  20مساهمو إيديتا للصناعات الغذائية ُيقرون توزيع كوبون   ▪
 قرشاً للسهم 

أسيوط اإلسالمية تتلقى عرضاً من القاهرة الوطنية لشراء   ▪
 شركات  3حصتها في رأسمال  

 أشهر  8في  %66أرباح مطاحن شمال القاهرة تتراجع  ▪

»العصار« و»المشاط« يبحثان خطوات تنفيذ  مشروع إنتاج   ▪
 ألواح الطاقة الشمسية  

  10الحكومة تخفض أسعار الكهرباء لألنشطة الصناعية  ▪
 قروش بداية من أبريل 

القطاع العقاري قد يستفيد من إجراءات الحكومة المصرية ضد   ▪
 "كورونا"  

  مليون دوالر فائض مصر في ميزان المدفوعات بالنصف 410 ▪
   2019/20األول من  

مطالب للحكومة لمنع توقف المصانع   5مستثمرون يرفعون   ▪
 بسبب إجراءات كورونا  

الرقابة المالية المصرية تدعو لمّد فترة إصدار سندات التوريق   ▪
 أشهر   6لمدة  

البنك الدولي يتوقع كساًدا كبيًرا في اقتصادات دول شرق آسيا   ▪
 والصين  

ية لديون الشركات األمريكية  "موديز" تخفض النظرة المستقبل ▪
 إلى سلبية 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 116 62 4 

  

 انواع المستثمرين  
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Turnover Close

; مصريين 
;  عرب 59.61%

5.88%

;  أجانب
34.51%

;  مؤسسات
85.09%
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14.90%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة 

 يقرون زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية مساهمو المصري الخليجي  

اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك المصري الخليجي، إجراء توزيعات  
مجانية على المساهمين لزيادة رأس المال.وأوضح البنك في بيان لبورصة  
مصر يوم الثالثاء، أن العمومية وافقت على استخدام األرباح الظاهرة  

لماضي في زيادة رأس المال باصدار أسهم بحساب التوزيع عن العام ا
مليون دوالر    390.61مجانية وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر من  

مليون دوالر.وأشارت    32.122مليون دوالر بزيادة قدرها    422.74إلى  
 0.0822سهم مجاني بواقع  32.122إلى أن الزيادة عن طريق إصدار 

ى تقرير مجلس اإلدارة والقوائم  سهم تقريبا لكل سهم.وصدقت الجمعية عل
المالية عن العام الماضي، وقررت إخالء مسؤولية المجلس عن الفترة  

.وحقق البنك أرباحاً 2019واعتماد التغيرات التي طرأت عليه خالل 
مليون  559.98مليون جنيه، مقابل  657.9بلغت  2019مجمعة خالل 

القوائم المستقلة، ارتفع  . وبشأن2018جنيه أرباحاً خالل العام السابق له 
مليون  675.34صافي ربح البنك خالل العام الماضي حيث سجلت نحو 

مليون جنيه أرباح خالل العام السابق له   581.51جنيه، مقابل 
مليون دوالر   390.6ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للبنك 2018

المصدر: واحد.دوالر للسهم ال  1مليون سهم بقيمة أسمية    390.6موزعاً على  

 مباشر

 مساهمو ريكاب المالية يقرون زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية 

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة ريكاب لالستثمارات المالية، مقترح  
مجلس إدارة بشأن إجراء توزيعات مجانية عن أرباح العام الماضي لزيادة  

يوم الثالثاء، وافقت  رأس المال.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر  
العمومية على مقترح توزيع األرباح الظاهرة في القوائم المالية للعام  
الماضي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن طريق توزيع 

سهم.وأشارت    20قرشاً في صورة أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل    25
لعادية للشركة للنظر  إلى أنه سيتم عرض األمر على الجمعية العامة غير ا

( من النظام  7-6في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وتعديل المادة )
األساسي للشركة.وصدقت العمومية على تقرير مجلس اإلدارة والقوائم  
المالية عن العام الماضي، وإخالء طرف المجلس عن الفترة.وشهدت  

وتم اعتماد   الجمعية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة
مليون جنيه في العام   18.7التشكيل كالتالي:وحققت الشركة أرباحاً بلغت 

، مع األخذ  2018مليون جنيه في  67.02الماضي، مقابل أرباح بلغت 
إلى   2019في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات الشركة خالل 

ي العام مليون جنيه ف 102.8مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  33.97
 المصدر: مباشرالسابق له.

عمومية ايجيترانس ُتقر توزيع جنيه للسهم.. وكبار المساهمين يرجئون  
 الصرف 

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات النقل  
)ايجيترانس( حساب توزيع األرباح المقترح من مجلس اإلدارة الخاص  

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملين عن بتوزيع األرباح على 
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، يوم الثالثاء، إن .2019عام 

الجمعية وافقت على توزيع أرباح بواقع جنيه للسهم على أن يتم الصرف  
.وأضافت الشركة، أنه تمت إحاطة الجمعية بموافقة  2020أبريل  30في 

 30تأجيل صرف نصيبهم في األرباح إلي بعض كبار المساهمين على 
، نظراً للظروف االستثنائية التي تمر بها 2020نوفمبر/ تشرين الثاني 

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

  10.00   1.29  بلتون المالية القابضة

  10.00   0.88  العربية لحليج األقطان

  10.00   0.59  العربية للمحابس 
  9.99   30.94  العامة للصوامع والتخزين

  9.99   0.94  العبوات الطبية

 

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

 -9.98   4.69  سبأ

 -9.93   4.08  ريكاب 

 -9.93   8.62  ايديتا

 -9.80   451.00  العز الدخيلة للصلب 

 -9.75   4.72  روبكس

   

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

  58.50   225,436,880  الدوليالبنك التجاري 
  12.36   140,211,008  ايسترن كومباني

  60.00   38,038,320  ايبكو
  7.91   29,876,280  السويدى اليكتريك

  4.97   26,753,310  طلعت مصطفى 

 

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

  0.33   47,981,110  لالستثمار القابضةاوراسكوم 

  0.82   18,975,605  دايس
  12.36   11,349,989  ايسترن كومباني

  1.09   10,060,899  القلعة 
  1.07   9,910,753  بالم هيلز 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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البالد وهم على سبيل الحصر كل من: وأوضحت، أنه تمت إعادة تشكيل  
سنوات.وحققت الشركة   3مجلس اإلدارة وتجديد مدته لدورة جديدة لمدة 

مليون جنيه، مقابل أرباح    31.8  بلغت  2019أرباحاً خالل    2019خالل  
مليون جنيه في العام السابق له، مع األخذ في االعتبار حقوق    41.7بلغت  

مليون جنيه،    247.04إلى    2019األقلية.وتراجعت إيرادات النشاط خالل  
.وعلى مستوى  2018مليون جنيه في  277.85مقابل إيرادات بلغت 

الل العام الماضي إلى  األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خ
 . 2018مليون جنيه في  35.52مليون جنيه مقابل أرباح بلغت  28.31

 المصدر: مباشر

 مساهمو زهراء المعادي ُيقرون توزيعات نقدية ومجانية 

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير  
كة في بيان للبورصة  .وقالت الشر2019على حساب توزيع األرباح لعام 

المصرية، يوم الثالثاء، إن الجمعية أقرت توزيع أسهم مجانية للمساهمين 
بالمائة من رأس المال المدفوع بواقع سهم مجاني لكل واحد   100بنسبة 

قرشاً للسهم،  75سهم أصلي.كما أقرت الجمعية توزيع نقدي بواقع 
ة من رأس المال  بالمائ  75مليون جنيه بما يعادل  99بإجمالي بمبلغ 

أقساط متساوية القسط األول بحد أقصى نهاية   3المدفوع، ويوزع على 
 2020، والقسط الثاني بحد أقصى نهاية شهر سبتمبر 2020شهر يونيو 

.ووافقت الجمعية على زيادة  2020والقسط الثالث نهاية شهر ديسمبر 
 264مليون جنيه إلى  132رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 

، 2019مليون جنيه، تمويالً من أرباح  132مليون جنيه، بزيادة قدرها 
، كأسهم مجانية بعد إنهاء  2019واألرباح الظاهرة في القوائم المالية عن 

من النظام   7و 6الموافقات الالزمة.وأقرت الجمعية تعديل المادتين 
األساسي للشركة.واعتمدت الجمعية التغيرات في أعضاء مجلس اإلدارة  

 177.08صافي ربح بلغ  2019.وحققت الشركة خالل 2019خالل 
 152.56، مقابل 2019مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 

مليون جنيه أرباحاً خالل العام الماضي.وكشفت النتائج انخفاض مبيعات  
، 2019مليون جنيه خالل العام المنتهي في ديسمبر  429الشركة إلى 

 المصدر: مباشر .2018مليون جنيه خالل عام  576.4مقابل مبيعات 

 قرشاً للسهم  20مساهمو إيديتا للصناعات الغذائية ُيقرون توزيع كوبون  

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، حساب  
توزيع األرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة خالل  

كة في بيان لبورصة مصر، يوم الثالثاء، إن الجمعية  .وقالت الشر2019
مليون جنيه في صورة كوبون نقدي بواقع  145.07وافقت على توزيع 

بلغت   2019قرشاً للسهم الواحد.وحققت الشركة أرباحاً خالل  20
مليون جنيه في العام    336.89مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت    409.46

بار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة  السابق له، مع األخذ في االعت 
مليار   3.77مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  4.025نحو  2019خالل 

.وارتفعت أرباح الشركة المستقلة خالل العام الماضي إلى  2018جنيه في  
 . 2018مليون جنيه في    328.8مليون جنيه مقابل أرباح بلغت    440.34

 المصدر: مباشر

 

 

 

 

لشراء حصتها  أسيوط اإلسالمية تتلقى عرضاً من القاهرة الوطنية  
 شركات  3في رأسمال  

قالت شركة أسيوط اإلسالمية الوطنية للتجارة والتنمية، إنها تلقت  
عرضاً من شركة القاهرة الوطنية لالستثمار واألوراق المالية،  

شركات.وأضافت أسيوط اإلسالمية   3لشراء حصتها في رأسمال 
  في بيان لبورصة مصر يوم الثالثاء، أن الشركات هي: أسيوط 

بالمائة،   15.74ألف سهم بنسبة  738.4للتنمية الزراعية بعدد 
 19.76ألف سهم بنسبة  790.5وأسيوط للتنمية الزراعية بعدد 

سهم.وأوضحت   2000بالمائة، والوطنية للزجاج والبلور بعدد 
الشركة، أن مجلس اإلدارة سينعقد األسبوع المقبل لمناقشة العرض  

مليون جنيه   7.22أرباحاً بلغت المقدم.وحققت أسيوط اإلسالمية 
مليون جنيه في العام   5.9في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليون   26.08السابق له.وحققت القاهرة الوطنية صافي خسائر بلغ  
مليون جنيه خالل العام   17.82جنيه، مقابل صافي خسائر بلغ 

ل  المنصرم له.وتراجعت إجمالي اإليرادات بالقاهرة الوطنية خال 
مليون   10.51مليون جنيه، مقابل  9.44، لتصل إلى 2019عام 

 المصدر: مباشر جنيه خالل العام السابق له.

 أشهر  8في  %66أرباح مطاحن شمال القاهرة تتراجع 

أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، تراجع  
أشهر من العام المالي الجاري،   8صافي ربح الشركة خالل أول 

، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان  %66سبة بن 
لبورصة مصر، يوم الثالثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ نحو  

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي،   4.61
مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام المالي    13.59مقابل  

 2020-2019ن الماضي.وحققت الشركة خالل النصف األول م
مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية   1.681صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس   4.197ديسمبر الماضي، مقابل 
الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خالل  

 282.97الستة أشهر األولى من العام المالي الجاري لتسجل نحو 
مليون جنيه خالل نفس   357.6ديسمبر، مقابل  مليون جنيه بنهاية

 المصدر: مباشر الفترة من العام المالي الماضي.



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

»العصار« و»المشاط« يبحثان خطوات تنفيذ  مشروع إنتاج ألواح  
 الطاقة الشمسية  

عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربى اجتماعا مع 
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث عدد من موضوعات  

الخطوات   التعاون المشترك ، عن طريق تقنية برنامج “زووم”، وناقشا
التنفيذية إلقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءاً من الرمال بجميع 
مراحله بالتعاون مع إحدي الشركات الصينية العالمية المتخصصة في هذا  
المجال. واستعرض الوزيران آخر المفاوضات مع الجانب الصيني إلنشاء  

ي دعم الطاقة وتنفيذاً  المجمع الصناعى، في إطار التعاون بين الوزارتين ف
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنويع مصادر  
الطاقة، وذلك باستخدام الطاقة المتجددة.وأكد الوزيران، حرصهما على  
التفاوض مع الجانب الصيني، بما يحقق أقصى إستفادة للجانب المصري  

هذا االجتماع  يأتي  فى إطار برنامج الحكومة .وأوضح ” العصار ” أن 
في إطار االستراتيجية التي تنتهجها وزارة اإلنتاج الحربي لتعميق التصنيع 
المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية  
بالتعاون مع الشركات العالمية.وأشار إلى أن هذا المشروع يأتى في الوقت  

نقلة نوعية في مجال تصنيع الطاقة   الذي تحرص فيه الدولة على إحداث
الشمسية ألول مرة في مصر مما يمكنها من فتح آفاق جديدة مع مختلف  
الدول األخرى.كما ناقش “العصار” و “المشاط” خالل اإلجتماع تطوير  
مركز األطراف الصناعية التابع لوزارة التعاون الدولي لتعويض مصابي  

كتورة رانيا المشاط عن ثقتها في  تفجيرات األلغام.من جانبها أعربت الد
التعاون مع وزارة االنتاج الحربي لما تمتلكه الوزارة من مقومات  
تكنولوجية وعمالة بشرية مدربة علي مستوي عال يساعد علي نجاح  
التعاون مع الشركات الصينية العالمية في مجال توطين تكنولوجيا إنتاج  

فق الوزيران علي تشكيل لجنة  ألواح الطاقة الشمسية.وفي نهاية اللقاء ات 
 المصدر: المال من الوزارتين تكون منوطة بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات. 

القطاع العقاري قد يستفيد من إجراءات الحكومة المصرية ضد  
   "كورونا" 

قالت شركة سافيلز لالستشارات العقارية، إن إجراءات الحكومة المصرية  
قاري على المدى الطويل.وأوضحت  قد تنعكس باإليجاب على القطاع الع

الشركة في مذكرة بحثية، أن قرار المركزي المصري بخفض أسعار  
الفائدة يؤثر باإليجاب على القطاع على المدى الطويل، فضالً عن انخفاض  
قيمة الجنيه أمام الدوالر، والذي من شأنه أن يشجع االستثمارات األجنبية  

رات.ولفتت المذكرة إلى أن حزمة  المباشرة طويلة األجل في قطاع العقا
القرارات االقتصادية قد تؤثر على سوق العقارات قصير األجل.وأشارت  
الشركة إلى أن تراجع البورصة بجانب تراجع الفائدة، سيسجل القطاع  
العقاري خياراً استثمارياً أكثر جاذبياً، مشيرة إلى أن تكلفة التمويل ستشجع 

اع العقارات بسبب الزيادة المحتملة في  المستثمرين على التحول إلى قط
التقييم العقاري.واتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات أبرزها 

بالمائة،   3مليار جنيه وخفض أسعار الفائدة بنحو    100دعم االقتصاد بنحو  
أشهر.وشهدت البورصة المصرية   6فضالً عن تأجيل االقساط لمدة 

آالف   6يروس كورونا لتهبط بنحو تراجعات حادة في أعقاب تداعيات ف
  بالمائة منذ بداية مارس الجاري.  25نقطة وتراجع مؤشر الدوالر بنحو 

   المصدر: مباشر

 

قروش بداية    10الحكومة تخفض أسعار الكهرباء لألنشطة الصناعية  
 من أبريل 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بخفض أسعار  
بيع الطاقة الكهربائية الموزعة لألنشطة الصناعية على الجهود الفائقة  
والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش  
لكل كيلو وات ساعة ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض  

الصناعة  ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل   دعما لقطاع
.وكان رئيس الوزراء قد عقد إجتماعا مع نيفين القباج، وزير  2020

ةالتضامن االجتماعي، لمتابعة اإلجراءات المتخذة لتيسير إجراءات  
الصرف ألصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ  

المقدمة من رؤساء  الصرف.وأوضحت الوزيرة أنها وافقت على الخطة  
صناديق التأمينات االجتماعية لمواجهة التكدسات اثناء صرف  

وتطرقت وزيرة التضامن االجتماعي  .المعاشات الخاصة بشهر ابريل 
إلى أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في  

منفذا    4350مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي  
 والتي يصل عددها ATMومكاتب البريد وماكينات الصرف اآللي 

 الى 10 آالف ماكينة صرف وتم االستقرار على وضع آلية لتقسيم 
 أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال األسبوع األول من شهر 
 ابريل .وأشارت  إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000
 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 ملي ون قائم بالصرف سيقومون بصرف 
 معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات 
 )4-2-1 (  الصرف خالل أيام ” األربعاء والخميس والسبت” الموافق 
 من شهر ابريل ، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 
 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون  2000
 )7-6-5 ( بصرف معاشاتهم أيام ” االحد واالثنين والثالثاء ” الموافق
 من شهر ابريل . أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 
 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون  2000
 بصرف معاشاتهم يومى األربعاء والخميس 8 و 9ابريل واعتباًرا من 
 يوم االحد 12 ابريل،  ويكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف 
 معاشه ،ومن يتخلف عن الصرف خالل المدة المحددة له يمكن له 

 المصدر: أموال الغد. الصرف خالل الفترات الالحقة 

مليون دوالر فائض مصر في ميزان المدفوعات بالنصف األول    410
   2019/20من 

ي يوم االثنين، إن بالده حققت فائضا كليا  قال البنك المركزي المصر
مليون دوالر في النصف األول   410.9في ميزان المدفوعات بقيمة 

مليار دوالر قبل    1.8مقابل عجز كلي    2020-2019من السنة المالية  
عام.وأضاف المركزي في بيان أن عجز ميزان المعامالت الجارية  

دوالر خالل النصف  مليون  684.4بالمئة وبنحو  13تراجع بنسبة 
مليار جنيه بدعم من تراجع عجز   4.6األول من السنة المالية ليسجل 

الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويالت الجارية.وأوضح  
بالمئة لتسجل   9.8البيان أن الصادرات السلعية غير البترولية زادت 

ة بينما مليار جنيه في النصف األول من السنة المالية الجاري  9.2
 بالمئة إلى خمسة مليارات دوالر.   16.7تراجعت الصادرات البترولية  

   



 

 

مطالب للحكومة لمنع توقف المصانع بسبب   5مستثمرون يرفعون 
   إجراءات كورونا

قدمت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بمذكرة إلى الحكومة تتضمن 
رئيسية لمنع توقف المصانع جراء اإلجراءات االحترازية التي  مطالب  5

تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأعرب الدكتور محمد خميس  
شعبان رئيس الجمعية عن تخوفه الشديد بأن تتسبب أزمة فيروس كورونا 
المستجد فى توقف العديد من المصانع وبالتالى تتزايد األعباء االقتصادية  

لدولة، مطالبا الحكومة بأن تعى خطورة هذه األزمة على المصانع على ا
والُمنتجين.وقال رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بأن ثمة خمسة مطالب  
ملّحة يجب أن تأخذها الدولة فى عين اإلعتبار لمساعدة الُمصنعين 
والُمنتجين على االستمرار ومقاومة األزمة الحالية.وأضاف أن أول  

  - المياه   -في تأجيل سداد التزامات المصانع لكل من الكهرباءالمطالب يتمثل  
أشهر، على أن يتم سدادها بقروض   6التأمينات االجتماعية لمدة  -الغاز

 5إلى  3أشهر وسداد من  6بنكية بفائدة مخفضة وفترة سماح 
سنوات.ويتمثل المطلب الثانى فى صرف مستحقات الشركات لدى  

نظرا لتوقف إيرادات أغلب الشركات فى   الحكومة وقطاع األعمال العام
ظل توجه صرف األسر المصرية على المواد الغذائية واألدوية  
والمطهرات هذه الفترة.والمطلب الثالث يكمن فى ضرورة مد فترة  

أشهر وتجدد وذلك بسبب أن  3التعاقدات الحالية تحت التنفيذ مدة 
ع صعوبة فى شحنها مستلزمات اإلنتاج المستوردة من الخارج تجد المصان 

إلى مصر نتيجة غلق موانى التصدير فى الخارج باإلضافة إلى انخفاض  
معدل دوران العمل نتيجة األجازات اإلجبارية للعاملين.وأوضح رئيس  
جمعية مستثمرى أكتوبر بأن المطلبين الرابع والخامس، يتمثالن فى  

ل، ومد فترة  أشهر على األق 6ضرورة إلغاء القسط الثابت للكهرباء لمدة 
بسبب   2020يونيو  30تقديم اإلقرارات الضريبية للشركات حتى 

 المصدر: حابىالظروف الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقابة المالية المصرية تدعو لمّد فترة إصدار سندات التوريق لمدة  
   أشهر  6

التقى رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، بممثلي شركات التوريق  
المترتب على تأجيل  لمناقشة بحث سبل التعامل مع األثر المالي 

االستحقاقات االئتمانية لسندات التوريق.وأوضح بيان صادر عن الهيئة  
يوم الثالثاء، أن دعو التأجيل تأتي في ضوء تأجيل بعض قطاعات  
التمويل العقارى والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة  

أفراد (لمدة   / لكافة االستحقاقات االئتمانية لدى عمالئها  ) مؤسسات 
ستة اشهر مع اعفائهم من غرامات التأخير .يأتي ذلك بالتزامن مع  
مبادرات الدولة في احتواء التداعيات االقتصادية، واإلجراءات  
االحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس  

دعوة    كورونا المستجد،وانتهى االجتماع باالتفاق على المضي قدما نحو 
جماعة حملة السندات الممثلة لكافة شرائح اصدارات سندات التوريق  
القائمة بشكل عاجل، للنظر في عرض األمر على جماعة حملة  
السندات لكل شريحة للبت في إمكانية الموافقة على مّد مدة إصدارات  
السندات بحد اقصى ستة أشهر مع مراعاة االحتياطات الخاصة  

أعلى قيمة إلصدار سندات توريق    2019د عام  بالظروف الحالية.وشه
في تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ عدد إصدارات سندات  

شريحة وبقيمة تتعدى   54إصدار موزعة على عدد  18التوريق عدد 
مليار جنيه قامت الشركات باستخدامها كإحدى مصادر التمويل من    22

أعلى    2019ام  خالل سوق رأس المال والبورصة المصرية.وقد شهد ع
قيمة إلصدار سندات توريق في تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ  

إصدار موزعة على عدد     18عدد إصدارات سندات التوريق عدد 
مليار جنيه قامت الشركات باستخدامها   22شريحة وبقيمة تتعدى  54

كإحدى مصادر التمويل من خالل سوق رأس المال والبورصة  
 باشرالمصدر: م المصرية.

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

   البنك الدولي يتوقع كساًدا كبيًرا في اقتصادات دول شرق آسيا والصين 

توقّع البنك الدولى حدوث ركود اقتصادى شديد فى دول شرق آسيا 
والمحيط الهادي، وكذلك الصين، فى الفترة المقبلة; بسبب تداعيات تفشي  

لما ذكرته وكالة رويترز.وقال البنك الدولي، في  وباء كورونا القاتل، وفًقا  
تحديث اقتصادي، إنه من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى  
تباطؤ حاد في نمو االقتصادات النامية بشرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك 
الصين.وأوضح البنك أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر  

لكنه يتوقع أن النمو في االقتصادات النامية  .إلى التغير السريع للوضع
في تصور أقل،   %0.5-، وإلى 2020في  %2.1بالمنطقة سيتباطأ إلى 

.وفي الصين، حين كان 2019في  %5.8مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 
أول تفشٍّ لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر، من المتوقع أن يتباطأ النمو  

 %0.1.أو أن يبلغ مستوى منخفًضا عند في التصور األساسي  %2.3إلى 
 . 2019في  %6.1في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 

 منظمة التعاون والتنمية حذرت من انكماش اقتصادي بسبب كورونا

ُيذكر أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حذرت، أوائل الشهر الحالي، 
المستجّد على النمو  من التداعيات الكبيرة لتفّشي فيروس كورونا 

االقتصادي العالمي هذا العام.وخفّضت توقعاتها إلجمالي الناتج الداخلي  
- 2008، أدنى مستوى منذ أزمة %42العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 

المالية.وافترضت المنظمة الدولية، في توقعاتها، أن يتراجع  2009
تزايد انتشاره  مستوى تفشي الفيروس، هذا العام، إال أنها حذرت من أن 

“سيضعف التوقعات بشكل كبير”.ويواجه االقتصاد العالمي في األساس  
خطر حدوث انكماش في الربع األول من العام، بحسب المنظمة التي تضم  
مجموعة من الدول التي تتبنى مبادئ السوق الحرة.وأفادت المنظمة، في  

الم، بأنها أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصادات الع
تتوقع أن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة  

نقطة عن توقّعات    0.8فى انخفاض    %4.9تفشي المرض منذ ديسمبر، إلى  
النمو األساسية التي أعلنتها المنظمة في نوفمبر.وأفادت المنظمة، التي  

صلت إلى أنحاء  بلًدا، بأن “تداعيات انكماش اإلنتاج الصيني و 36تضم 
العالم”، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط اإلنتاج  

 المصدر: المالوالتجارة والسفر ألغراض السياحة واألعمال التجارية.

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,505.00 2.07% السعودية

 DFMGI 1,741.00 -1.71% دبي

 ADI 3,735.00 -0.25% ابوظبي

 MARKET-IXP 55.79 5.70% الكويت 

 BSEX 5,357.00 0.66% البحرين

 GENERAL 8,207.00 -0.91% قطر 

 MASI 9,705.00 -0.22% المغرب 

 TUN20 6,483.00 0.77% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 21,917.16 -1.84% أمريكا 

 S&P 500 2,584.59 -0.02 أمريكا 

 NASDAQ 7,700.10 -0.95% أمريكا 

 FTSE 100 5,671.96 1.95% لندن

 DAX 9,935.84 1.22% أمانيا

 Nikkei 225 18,065.41 -4.50% اليابان

 %0.67 1,587.05 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %2.54- 25.33 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.91- 1.63 البرميل  نايمكس )دوالر( 

"موديز" تخفض النظرة المستقبلية لديون الشركات األمريكية إلى  
 سلبية 

خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لديون  
الشركات في الواليات المتحدة إلى سلبية، مشيرة إلى أن االقتصاد الذي  
يوشك على الدخول في حالة من الركود جراء فيروس كورونا سيؤدي  
لزيادة معدالت التعثر عن السداد.وحذرت وكالة التصنيف االئتماني 
أمس اإلثنين، من أن القطاعات األكثر حساسية لطلب المستهلكين  
والمعنويات ستضرر بشكل خاص بسبب إجراءات التباعد اإلجماعي  

قتصادي.وأضافت أن ظروف الشركات آخذة  التي قلصت من النشاط اال
في التدهور في الواليات المتحدة وأوروبا وأستراليا في حين أن  
األنشطة جاري استئنافها في الصين.ويشمل ذلك شركات الطيران  
العالمية للركاب والرحالت والسيارات.وتعتقد الوكالة أن الفيروس  

العالمي، مع  المميت سوف يسبب صدمة غير مسبوقة إلى االقتصاد 
  2020اإلشارة إلى تعديل تقديرات النمو العالمي في عام 

بالخفض.وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع التكاليف االقتصادية لصدمة  
الكورونا واستجابة السياسة للمكافحة، مما أدى إلى أن يصبح االتجاه  
الهبوطي أكثر وضوحاً.وبحسب التقرير، فإن نشاط الشركات من  

اجع بشكل حاد عبر االقتصادات المتقدمة في النصف  المرجح أن يتر
.وأوضحت الوكالة أن تدخل البنوك المركزية  2020األول من عام 

يقدم بعض الدعم لكن بعض القطاعات األكثر مديونية ستظل عرضة  
  6.6للخطر.وبلغ إجمالي ديون الشركات األمريكية غير المالية 

بالمائة منذ   78مثل زيادة ، وهو ما ي 2019تريليون دوالر بنهاية عام 
.وسلطت الوكالة كذلك  2009انتهاء الكساد العظيم في منتصف عام 

الضوء على مخاطر إعادة التمويل، حيث إنه من المقرر أن يحين موعد  
مليار    300و  2020مليار دوالر من الديون في عام    169سداد حوالي  

 المصدر: مباشر.2021دوالر في عام 



 

 

 التغطية الشركات تحت 

 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 
 0.6 0.6 غ.م. 106.9 %90.2 7.36 شراء  3,455.9 3.87

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %269.8 20.23 شراء  2,971.7 5.47 شركة حديد عز 

  -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس 
 0.7 0.7 6.8 6.7 %34.2 9.18 شراء  213.5 6.84

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 للشهر الحالى توزيعات أسهم مجانية ال يوجد 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم  1.250 مصر  -بنك الكويت الوطني 

 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم  1.000 االلومنيوم العربية

 08/04/2020 05/04/2020 جنيه للسهم  1.500 دلتا للطباعة والتغليف 

 09/04/2020 06/04/2020 جنيه للسهم  1.250 البنك التجاري الدولي )مصر( 

 09/04/2020 06/04/2020 جنيه للسهم القسط األول  0.15 مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 12/04/2020 07/04/2020 سنت للسهم 55 سات(المصرية لألقمار الصناعية )نايل 

 15/04/2020 12/04/2020 جنيه للسهم 0.20 جهينة للصناعات الغذائية

 15/04/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط الخامس  قناة السويس للتأمين 

 16/04/2020 13/04/2020 دوالر للسهم 0.08 بالدوالر  -بنك فيصل االسالمي المصري 

 16/04/2020 13/04/2020 جنيه للسهم  1.28332 بالدوالر  -بنك فيصل االسالمي المصري 

 16/04/2020 13/04/2020 جنيه للسهم  1.500 يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

 30/04/2020 27/01/2020 جنيه مصرى 0.75القسط الثانى  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم

01/04/2020 
روبكس العالمية لتصنيع البالستيك 

 واالكريلك 

  – المنطقة الصناعية الثالثة  –بمقر الشركة الرئيسى الكائن بمدينة برج العرب الجديدة  عادية

 االسكندرية 

 القاهرة  -مدينة نصر  –الحى الثامن  –بالقاعة الملكية فندق اكوا هاوس   عادية لالستثمار والتنمية العمرانيةالمصريين  02/04/2020

 الجيزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى  04/04/2020
غير و عادية

 عادية
 القاهرة –باب اللوق  – شارع الفلكى  46فى مقر الشركة 

 لالستثمار العقارى العبور   04/04/2020
غير و عادية

 عادية
 بمقر المركز التجارى للشركة العبور سنتر بالحى األول بمدينة العبور

 محافظة الشرقية  –بنادى الرواد بحى البنوك بمدينة العاشر من رمضان  عادية المنصورة للدواجن 04/04/2020

 القاهرة  - مصر القديمة  -دار السالم  -ميدان أثر النبى  2الشركة بمقر  عادية وادي كوم امبو الستصالح االراضي 04/04/2020

 القاهرة للدواجن 05/04/2020
غير و عادية

 عادية
 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة



 

 

 االسكندرية( –طريق الحرية   71بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى ) عادية بورسعيد لتداول الحاويات  05/04/2020

 الدور االول  –الزمالك   –أ شارع عزيز اباظة 4بمقر الشركة الكائن فى  عادية رواد  - رواد السياحة  05/04/2020

 بفندق النيل ريتزكارلتون عادية مصر للفنادق 05/04/2020

 مستشفي القاهرة التخصصي 06/04/2020
غير و عادية

 عادية
 القاهرة  -بجوار كارفور المعادى    – زهراء المعادى    – السعادة  شارع    4بالعنوان الكائن فى  

 جلوبال تيلكوم القابضة 08/04/2020
  – القاهرة  –ب كورنيش النيل رملة بوالق  2005 –ابراج نايل سيتى  –بفندق فيرمونت  عادية

 قاعة الفندر و اليم

 نيات االتصال الحديثةبواسطة تق عادية المصرية للمشروعات السياحية العالمية  09/04/2020

 شركة مستشفي كليوباترا 09/04/2020
غير و عادية

 عادية
 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة

11/04/2020 
االخوة المتضامنين لإلستثمار العقاري  

 واألمن الغذائي 

غير و عادية

 عادية
 الجيزة –ش ميشيل باخوم الدقي  17بالعنوان 

11/04/2020 
الستصالح االراضي و التنمية و العامة 

 التعمير 

غير و عادية

 عادية
 القاهرة – مقر الشركة بشارع الفيوم دار السالم 

 القاهرة للزيوت والصابون 11/04/2020
غير و عادية

 عادية
 بنادى ضباط القوات المسلحة بالزمالك 

 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية  11/04/2020
غير و عادية

 عادية
 النزهة الجديدة –بفرع الشركة الكائن فى جوزيف تيتو 

 راية لخدمات مراكز االتصاالت  12/04/2020
غير و عادية

 عادية
 الجيزة   –اكتوبر  6مدينة  – الحى المتميز   –بفندق نوفوتيل السادس من اكتوبر 

 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت  13/04/2020
)الشرق للمراتب االسنفجية ( الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة بمقر مصنع الشركة  عادية

 C8الصناعية 

13/04/2020 
روبكس العالمية لتصنيع البالستيك 

 واالكريلك 

  – المنطقة الصناعية الثالثة  –مقر الشركة الرئيسى الكائن بمدينة برج العرب الجديدة  غير عادية

 االسكندرية 

 الجولف سيتى بمدينة العبور-بمبنى نادى الجولف عادية اليكو   -العقاري العربي االستثمار   14/04/2020

 قاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية الصحراوى  غير عادية ريكاب لالستثمارات المالية  15/04/2020

 المتحدة لالسكان والتعمير  16/04/2020
غير و عادية

 عادية
 االسكندريه -بفندق سيسل 

 القاهرة   -المعادى   –طريق مصر حلوان الزراعى  19 –بفندق المعادى   -بقاعة رحاب عادية المصرية للدواجن  16/04/2020

 أكتوبر السادس من    - فندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد   عادية راية القابضة لالستثمارات المالية  16/04/2020

16/04/2020 
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف  

 يونيباك - و الورق 

 عادية
 2المنطقة الصناعية ب  -بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان

 شونة الشركة العامة للصوامع والتخزين –مقر الشركة الكائن فى ميدان السواح   عادية ابن سينا فارما 18/04/2020

 المالية و الصناعية المصرية 18/04/2020
غير و عادية

 عادية
 القاهرة  -شارع شريف  23بمقر الشركة 

 بايونيرز القابضة لألستثمارات المالية 18/04/2020
غير و عادية

 عادية

متفرع من شارع التسعين الجنوبى أمام الجامعة األمريكية التجمع   90مبنى مول بوينت 

 الخامس القاهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 آخر سعر الكود  اسم الشركة

نسبة 

التغير 

اليومي 

% 

التغير من 

أول العام  

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

البنك التجاري الدولي   

 )مصر(
COMI 58.5 -1.07 29.52- 3,836,235 225,436,880 87.10 51.20 43.47% 

ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 12.36 0.82 18.25- 11,349,989 140,211,008 18.78 9.99 7.34% 

القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 0.93 1.30 27.52- 700,423 655,735 1.59 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت  

 مصطفى القابضة
TMGH 4.97 -0.60 38.64- 5,357,111 26,753,310 12.00 4.04 4.31% 

المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 8.40 4.74 49.88- 2,495,558 20,694,076 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY 7.91 5.33 29.44- 3,811,003 29,876,280 16.60 5.24 3.98% السويدى اليكتريك

شركة مستشفي  

 كليوباترا
CLHO 4.60 3.14 20.96- 1,388,825 6,383,755 7.06 3.78 2.94% 

بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 29.50 -0.24 32.18- 265,579 7,837,305 48.10 29.00 2.68% 

جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 6.00 1.69 30.23- 415,143 2,490,282 13.70 5.13 2.20% 

لالسكان مدينة نصر 

 والتعمير 
MNHD 3.11 2.98 35.74- 3,748,886 11,667,922 6.05 2.40 2.20% 

 ETEL 10.50 2.44 2.94 572,295 6,011,918 15.30 7.40 2.10% المصرية لالتصاالت

 ISPH 7.95 -0.63 16.32- 1,203,985 9,624,615 11.45 5.99 1.99% ابن سينا فارما

القاهره لإلستثمار و  

 التنمية العقاريه 
CIRA 9.99 4.06 28.03- 118,000 1,177,659 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال  

 سي

ORAS 65.00 0.15 35.01- 81,985 5,328,057 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 9.50 3.83 28.19- 860,183 8,004,143 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات  

 اسهم عادية -الماليه 
CCAP 1.09 2.54 55.69- 10,060,899 10,924,087 4.04 0.81 1.49% 

مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير 
HELI 3.39 2.73 85.49- 2,377,912 8,051,554 9.73 2.61 1.32% 

سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 5.49 2.43 38.66- 961,833 5,307,087 18.43 4.44 1.24% 

 PHDC 1.07 3.18 38.97- 9,910,753 10,620,860 2.75 0.79 1.19% بالم هيلز للتعمير 

االسكندرية للزيوت  

 المعدنية
AMOC 2.20 6.28 39.23- 1,300,823 2,814,816 6.27 1.41 1.12% 

 AUTO 1.56 -0.41 58.89- 8,468,938 13,403,968 5.03 1.43 1.05% جى بى اوتو

بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 3.03 2.71 42.40- 2,949,115 8,921,992 7.65 2.38 0.80% 

 ESRS 5.47 3.21 46.89- 1,926,263 10,541,519 18.00 4.06 0.79% حديد عز

اوراسكوم للتنمية  

 مصر
ORHD 2.31 -0.86 65.00- 5,887,101 13,812,323 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD 2.58 -0.39 9.15- 3,288,593 8,561,705 3.72 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمية 

اوراسكوم لالستثمار  

 القابضه
OIH 0.33 1.53 39.04- 47,981,110 15,946,484 0.75 0.28 0.62% 

المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 1.56 3.93 34.96- 4,215,454 6,744,681 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 3.87 9.94 27.80- 1,081,550 4,098,876 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب 

PORT 0.40 3.85 32.72- 4,145,516 1,665,774 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس  

 الجاهزة
DSCW 0.82 1.98 52.86- 18,975,605 15,634,294 1.63 0.68 0.11% 

 * 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 . توياتهمح 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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