
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

07/04/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 9,446.99 1.88% -27.53% 636,056,896 146,394,266 258,700,170,874 (EGX 30مؤشر )

 1,344.32 1.80% -37.47% 706,515,648 167,455,723 321,062,076,824 (EGX 50مؤشر )

 1,002.25 1.63% -21.54% 114,843,896 36,185,540 157,167,262,836 (EGX 70مؤشر )

 1,024.64 1.18% -40.68% 750,900,800 182,579,806 415,867,433,710 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  مجلس إدارة مصر الجديدة يضع استقالته تحت تصرف
 القابضة للتشييد 

 جنيه 1.5مساهمو رواد السياحة ُيقرون توزيع كوبون بـ 

  إبريل 15نهاية الحق في كوبون المصرية لالتصاالت 

  العربية الستصالح األراضي: بيع أرض وادي النقرة بأسوان
 مليون جنيه  21.4بـ

 آخر حق لمشتري مدينة نصر لإلسكان في التوزيع النقدي 

  كايرو ثرى إيه تقترب من إنهاء الفحص النافى لصفقة
 استحواذ النشا والجلوكوز 

  وزير المالية: دراسة اقتراحات مجتمع األعمال لمساندة
 الصادرات المصريةالصناعات و

  فى مشروع موازنة العام  %47دعم المواد البترولية يتراجع
 المالى المقبل

  وزير المالية يتلقى مقترحا بتأجيل تقديم اإلقرارات الضريبية
 للشركات لمدة شهرين

 البرازيل تفتح الباب أمام صادرات الموالح المصرية 

 “من متأخرات  %50يطالب بسداد ” تصديرى المالبس
 ”السماح المؤقت”الصادرات وإضافة سنة لـ

 تقرير: ركود االقتصاد العالمي بدأ بالفعل في مارس 

  انكماش نشاط البناء في المملكة المتحدة ألدنى مستوى منذ
2009 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 129 45 8 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
70.79%

;  عرب 
5.30%

;  أجانب
23.91%

;  مؤسسات
84.05%

;  أفراد
15.94%



 

 

 أخبار الشركات المقيدة

 مجلس إدارة مصر الجديدة يضع استقالته تحت تصرف القابضة للتشييد 

قرر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 
(HELI المعينين وضع استقالتهم تحت تصرف رئيس الشركة ) القابضة

للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة.وأضافت الشركة في بيان 
للبورصة، إن هذا اإلجراء جاء في أعقاب عدم إسناد إدارة شركة مصر 
الجديدة لإلسكان والتعمير إلى شركة ذات خبرة في مجال التطوير 
واالستثمار العقاري، وبناء على رؤية وإفصاح الشركة القابضة للتشييد 

لتعمير بأن شركة مصر الجديدة قادرة على التطوير الذاتي تحت وا
قيادتها.ومن هذا المنطلق سيتم اإلعالن عن خطة بديلة تحت قيادة مجلس 
إدارة جديد يتم حالًيا االنتهاء من تشيكلة وسوف يتم اإلعالن عنه بعد 
اعتمادة في أول جمعية عمومية لشركة مصر الجديدة، الفته إلى أن 

لحالي سيقوم بتسيير أعمال الشركة حتى يتم اعتماد المجلس المجلس ا
الجديد.جدير بالذكر أن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 

مليار جنيه، كما بلغ  3.073، أظهرت إجمالي إيرادات بـ 2020/2021
مليار جنيه.مؤشرات نتائج األعمال غير  1.214الفائض القابل للتوزيع 

، أظهرت تحقيق صافي 31/12/2019فترة المنتهية في المدققة عن ال
مليون  48.621مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  351.399أرباح بلغت 

جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 
، وارجعت الشركة في بيان سابق للبورصة هذا االرتفاع 622.73%

رض لشركة زهراء المعادي الواضح بأرباح الشركة نتيجة لبيع أ
مليون جنيه.شركة مصر  481( بمبلغ ZMIDلالستثمار والتعمير )

الجديدة لإلسكان والتعمير، إحدى شركات التابعة للشركة القابضة للتشييد 
والتعمير، التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، وهى شركة تابعة مساهمة 

. وأنشئت الشركة 1991لسنه  203مصرية خاضعة ألحكام القانون رقم 
، وكان اسمها حينها شركة سكك حديد مصر 1906فبراير  2في 

 الكهربائية وواحات عين شمس، حيث أنشأها البارون إمبان.

 جنيه 1.5مساهمو رواد السياحة ُيقرون توزيع كوبون بـ

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة، على توزيع أرباح 
بالمائة من رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة  15بنسبة نقدية للمساهمين 

جنيه للسهم.وقالت الشركة في  1.5مليون جنيه بواقع  25.96إجمالية 
بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، إن الجمعية صدقت على تقرير مجلس 
اإلدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية الختامية عن عام 

صافي ربح خالل العام الماضي بلغ  2019 .وحققت الشركة خالل2019
مليون جنيه خالل  14.68مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  51.26

، بسبب ارتفاع إيرادات النشاط.وارتفعت اإليرادات لتسجل 2018عام 
مليون جنيه إيرادات في  28.8، مقابل 2019مليون جنيه خالل  71.1
، فقد أظهرت ارتفاع 2018.وعن القوائم المالية المستقلة خالل 2018

مليون جنيه  10.92مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  36.5أرباحها إلى 
 المصدر: مباشر.2018في 

 إبريل 15نهاية الحق في كوبون المصرية لالتصاالت 

اعلنت البورصة المصرية عن نهاية الحق في كوبون شركة المصرية 
أبريل الجاري.وأوضحت البورصة أنه  15لالتصاالت لحامل السهم حتى 

أبريل  22قرشاً للسهم اعتباراً من  25من المقرر صرف الكوبون بواقع 
الجاري.وصدقت الجمعية العمومية لشركة المصرية لالتصاالت على 

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

  10.10   13.95  أورانج

  9.99   30.94  والتخزينالعامة للصوامع 

  9.98   11.02  الملتقى العربي لالستثمارات
  9.93   1.32  بلتون المالية القابضة

  9.88   2.78  ايه تي ليس

 

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

 -11.59   8.70  دلتا للطباعة والتغليف
 -10.23   0.79  لكح جروب

 -9.95   13.76  المصرية للمشروعات السياحية العالمية
 -9.92   7.90  العربية الستصالح االراضي

 -9.92   10.80  القاهرة لالسكان

  

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

  57.26   274,705,888  البنك التجاري الدولي
  9.44   35,408,484  هيرمس

  4.88   31,416,516  طلعت مصطفى
  8.61   29,960,352  السويدى اليكتريك

  9.60   28,427,670  المصرية لالتصاالت

 

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

  0.32   22,459,094  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.12   21,689,975  القلعة
  0.87   16,671,959  دايس

  1.53   11,646,227  جي بي اوتو
  3.14   8,827,098  مدينة نصر لالسكان

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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قرشاً للسهم عن  25ي على المساهمين بواقع توزيع كوبون نقد
 المصدر: أموال الغد.2019

 21.4العربية الستصالح األراضي: بيع أرض وادي النقرة بأسوان بـ
 مليون جنيه 

( على بيع قطعة EALRوافقت شركة العربية الستصالح االراضي )
فدان بوادي النقرة بمدينة أسوان، وذلك  255أرض زراعية على مساحة 

جنيه.وأضافت الشركة فى بيان  21،420،000يمة إجمالية بلغت بق
من القيمة وقدرها  %30للبورصة المصرية، أن المشتري سيقوم بسداد 

 -جنيه طبًقا لألتي: 6،426،000

 جنيه. 2،142،000من القيمة المتبقية فوًرا والتى تعادل  10%• 

 4،284،000تسدد خالل شهر من اعتماد مجلس اإلدارة للبيع  20%• 
 جنيه.

جنيه، تسدد على ثالثة اقساط  14،994،000باقي القيمة البيعية وقدرها • 
يستحق القسط األول بعد عام  %7متساوية بعائد استثماري سنوي قدره 

 من تاريخه.

، 31/12/2019إلى  01/07/2019وعن القوائم المالية للفترة من 
في مقابل تحقيق  جنيه، 73،456أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مجمع 

 01/07/2018جنيه خالل الفترة من  8،607،699الشركة لصافي ربح 
.تعد العربية الستصالح االراضي شركة عامة مدرجة 31/12/2018إلى 

، تعمل في قطاع العقارات مع 1996في البورصة المصرية منذ أغسطس 
التركيز على التطوير العقاري، يقع مقر شركة العربية الستصالح 

 .1964راضي في الجيزة، مصر وتم تأسيسها في مارس األ

 آخر حق لمشتري مدينة نصر لإلسكان في التوزيع النقدي

(، أنه تقرر توزيع MNHDأعلنت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ) 
، بإجمالي نصيب السهم مبلغ 31/12/2019أرباح العام مالي المنتهي في 

إلعالن عن بدء توزيع الدفعة األولى جنيه، وأكدت الشركة أنه سيتم ا 0.45
قرش للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة، وسيتم صرف  15بواقع 

قرش  30، والدفعة الثانية بمبلغ 09/04/2020الدفعة األأولى بتاريخ 
.وأضافت الشركة في بيان للبورصة 30/09/2020للسهم بتاريخ 

مالك السهم حتى نهاية المصرية، بأن الحق في التوزيع ينتقل لمشترك و
.عن نتائج األعمال المجمعة 06/04/2020جلسة يوم األثنين الموافق 

حيث سجلت اإليرادات المجمعة  2019ديسمبر  31للفترة المالية المنتهية 
مليار جنيه بهامش ربح  1مليار جنيه وبلغ صافي الربح  2.2نحو 
فى وقت .وكانت الشركة قد أعلنت 2018خالل  %39.9مقابل  45.5%

سابق أنها تعتزم التوسع فى مشروعات الشراكة خالل الفترة المقبلة 
شركات تمويل عقارى وبنك لتمويل الوحدات السكنية  3وتتفاوض مع 

الجاهزة بمشروعاتها، حسبما ذكرت جريدة البورصة.شركة مدينة نصر 
لالسكان والتعمير هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، بدأت 

، ثم بعد ذلك قامت بطرح 1959كشركة قطاع عام وذلك منذ عام  مسيرتها
، وبدأت الشركة أعمالها بتطوير أراضي 1995أسهمها في البورصة عام 

 .2مليون م 40بمساحة تبلغ نحو 

 

اذ كايرو ثرى إيه تقترب من إنهاء الفحص النافى لصفقة استحو
 النشا والجلوكوز 

الدولية للصناعات « كايرو ثرى إيه»أكدت مصادر مطلعة أن شركة 
الغذائية أوشكت على االنتهاء من الفحص النافى للجهالة شركة النشأ 

( تمهيداً للتقدم بعرض استحواذ على حصص ESGIوالجلوكوز )
تقدمت أواخر يناير « كايرو ثرى إيه»المساهمين الرئيسيين فيها.كانت 

الرئيسية  الماضى بعرض حصرى لالستحواذ على حصص الكيانات
، وهى شركات «النشا والجلوكوز»من رأسمال  91.5المالكة لنحو %

، ومجموعة أمريكانا لألغذية، والمصرية للمشروعات «القاهرة للدواجن»
، إن «المال»السياحية.وقالت المصادر المطلعة على تفاصيل الصفقة لـ

إجراءات الفحص النافى للجهالة لشركة النشا والجلوكوز تسير بشكل 
طبيعى ولم تتأثر بما تشهده مصر من تداعيات تفشى فيروس كورونا 

أزمة كورونا لم تؤثر حتى اآلن على الصفقة ومن »المستجد.وأضافت: 
المقرر تقديم العرض خالل النصف األول من الشهر الحالى.وتابعت 

قدمت جميع الردود على استفسارات جهاز « كايرو ثرى إيه»المصادر أن 
بشأن تأثير الصفقة على السوق واحتماالت أن ينتج عنها  حماية المنافسة

ممارسات احتكارية، لكن حتى اآلن لم يصدر الجهاز أى خطابات جديدة 
إن  –فى تصريحات سابقة  -«كايرو ثرى إيه»فى هذا الشأن.وقالت 

ماليين جنيه  510إلى  450العرض فى الصفقة المحتملة سيتراوح بين 
جنيه للسهم، على أن يتحدد السعر النهائى  10.18إلى  8.98بقيمة من 

 9وفقا لما ستسفر عنه إجراءات الفحص النافى للجهالة، التى ستنتهى يوم 
أبريل الحالى.يشار إلى أن السهم يتداول على شاشات البورصة حالياً 

جنيه، كما أن مجالس إدارات الشركات المساهمة  8.2بالقرب من 
ئية على العرض والبدء فى إجراءات الرئيسية أعلنت الموافقة المبد

سابقاً أنه رغم اقتراب « المال»الفحص النافى للجهالة.وأكدت مصادر لـ
النشا »من القيمة السوقية الحالية لسهم « كايرو ثرى إيه»سعر عرض 

على شاشات تداول البورصة، فإن هناك توافقا وتكامال فى « والجلوكوز
ما سيدفع إلتمام الصفقة.وأوضحت أن الخطط االستراتيجية لكال الكيانين م

سبق أن استحوذت قبل عامين على كامل أسهم شركة « كايرو ثرى إيه»
مليار جنيه، والتى تعتبر نموذجا  1.7الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة قاربت 

، وكالهما تعمالن فى تصنيع المحليات «النشا والجلوكوز»مشابها لـ
المصرية »وزع هيكل مساهمى الطبيعية من خام الذرة الصفراء.ويت

بين  –وفقا آلخر تقرير إفصاح  –الحالى « لصناعة النشا والجلوكوز
 40.999مجموعة أمريكانا لألغذية والمشروعات السياحية بنسبة %

 23.23والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بحوالى %
حرة والباقى أسهم  27.266بحصة تقترب من %« القاهرة للدواجن»و

إلى  01/01/2019.وعن القوائم المالية للفترة من 8.5التداول بواقع %
، أظهرت النتائج تحقيق صافي خسائر مجمع 30/09/2019

جنيه مصري، في مقابل تحقيق الشركة لصافي خسارة   8،883،973
إلى  01/01/2018جنيه خالل الفترة من  28،359،642

إن جهاز حماية المنافسة .يذكر أن قالت مصادر حكومية، 30/09/2018
ومنع الممارسات االحتكارية، خاطب الشركة، لدراسة صفقة االستحواذ 

المالكة لشركة الوطنية لمنتجات الذرة، ” كايرو ثرى إيه“عليها من قبل 
وأشارت إلى أن الشركات تلقت خطابات أرسلها الجهاز إليها لموافاته 

شركات بضرورة موافاته بجميع بيانات الصفقة.ذكرت أن الجهاز طالب ال
بمستندات صفقة قبل إتمامها لفحصها فى ضوء اختصاص الجهاز 

من قانون حماية المنافسة.وكانت  2فقرة  6المنصوص عليه فى المادة 
، تلقت عرض ”أمريكانا“الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية 

سهم لشراء األ” كايرو ثري إيه الدولية للصناعات“شراء ملزم من 
بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز البالغ ” أمريكانا”المملوكة لـ

المصدر:  .مليون سهم من خالل تقديم عرض شراء إجباري 11.64عددها 

 المال



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

وزير المالية: دراسة اقتراحات مجتمع األعمال لمساندة الصناعات 
 والصادرات المصرية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة ستدرس المقترحات التى 
قدمها عدد من ممثلى األعمال المصرى لتخفيف آثار األزمة االقتصادية 
الناشئة عن فيروس "كورونا" ومساندة الصناعات والصادرات المصرية 
وذلك لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 

بعض االقتراحات يتطلب إقرارها إجراء تعديالت تشريعية، أضاف أن 
مثل تأجيل تقديم موعد اإلقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع 
الضرائب العقارية عن المصانع.وأوضح معيط أن الحكومة تقدمت بالفعل 
بتعديالت على قانون الضرائب العقارية ومعروضة حالًيا على مجلس 

سماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.وقال وزير النواب تتضمن ال
المالية إن الحكومة تحرص على اتخاذ كافة اإلجراءات لمساندة القطاع 
الصناعى، والصادرات المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة انتشار 

اجتماًعا عبر تقنية الفيديو ” معيط“عالمًيا.وعقد ” كورونا“فيروس 
األعمال ضم المهندس محمد السويدى رئيس  كونفرانس مع عدد من رجال

اتحاد الصناعات المصرية، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال األعمال 
المصريين، ومحمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، والدكتور 
محرم هالل النائب األول لرئيس مجلس إدارة االتحاد المصرى لجمعيات 

ضو مجلس إدارة غرفة صناعة المستثمرين، والدكتور محيى حافظ، ع
الدواء; لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على الصناعات المصرية ومجتمع 
األعمال المصرى.وأضاف الوزير أنه وافق، خالل االجتماع، على عدم 
مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبى لصرف 

ات حتى نهاية مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادر
شهر يونيو المقبل.وأشار إلى الموافقة على صرف كامل مستحقات 

شرائح كل  3المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 
ماليين جنيه; دعًما  5بدأت من يوليو الماضى وحتى  %10شريحة 

أما االقتراحات “للمصدرين والشركات فى مواجهة األزمة الراهنة، وتابع: 
كلها فقد وعدنا بدراستها والتشاور بشأنها مع رئيس مجلس األخرى 
مصر تمر بظروف دقيقة وأوضاع اقتصادية “وأضاف معيط ”.الوزراء

حساسة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات واألفراد والمجتمع المدنى 
واإلعالم مع الحكومة والدولة حتى نتجاوزها، ولذا نتطلع ليقظة أكبر من 

تى يجب أن تتوخى أعلى درجات الدقة والتأكد مختلف وسائل اإلعالم ال
من صحة أى أخبار منسوبة للوزارة، خاصة ما يتعلق بملفى الصحة 
واالقتصاد حتى ال تنشر أى تقارير مغلوطة وغير دقيقة تؤدى إلى حالة 
البلبلة واإلشاعات التى نعانى منها وحتى ال تؤثر سلًبا على مجريات 

 ”.قتصاد المصرىاألمور فى هذا الوقت الحساس لال

وزير المالية يتلقى مقترحا بتأجيل تقديم اإلقرارات الضريبية للشركات 
 لمدة شهرين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان قبل قليل، أنه تلقى مجموعة 
مقترحات من رجال أعمال اجتمع بهم عبر تقنية الفيديو 
كونفرانس.وأضاف معيط أنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع 
األعمال، بما ُيسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاصة وعرضها علي الدكتور مصطفي 
أن بعض هذه االقتراحات يتطلب إلقرارها إجراء تعديالت تشريعية.وقال 
وزير المالية، أن من بين المقترحات تأجيل تقديم موعد اإلقرارات 
الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، 

 

فى مشروع موازنة العام المالى  %47المواد البترولية يتراجع دعم 
 المقبل

أن قيمة دعم المواد البترولية بموازنة العام المالى  "البورصة"علمت 
ر مليا 52.9مليار جنيه مقارنة بنحو  28تبلغ  2021-2020المقبل 

وكان . %47جنيه بموازنة العام المالي الجاري بانخفاض قدره 
العام المالي الجاري قد قدر قيمة سعر برميل البترول  مشروع موازنة

دوالًرا للبرميل، وقدر سعر الصرف بمتوسط أسعار العملة  61بواقع 
.وقال وزير المالية محمد معيط في  2020خالل الربع األول من عام 

تصريحات سابقة إن سعر برميل البترول تم حسابه بهذه القيمة 
المقبل تحسبا ألي ارتفاع قد يطرأ علي بمشروع موازنة العام المالي 

أسعار البترول العالمي وخاصة بعد انتهاء أزمة انتشار وباء فيروس 
كورونا األمر الذي يتطلب تحصين الموازنة العامة للدولة والتحوط 
علي مدار تنفيذها.وأضاف وزير المالية، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار 

دوالرا بعد انتهاء أزمة  55و 50بين المواد البترولية إلي مستويات ما 
وباء كورونا عالميا مما يعني أن المستويات المنخفضة حاليا لن تستمر 

من مصادر لها أن مشروع الموازنة ” البورصة“طويال.وعلمت 
 569مليار جنيه للفوائد خالل العام المالى المقبل مقابل  566خصص 

ى، لتبقى بذلك أكبر أبواب مليار جنيه مستهدفة خالل العام المالى الحال
اإلنفاق.يأتى هذا رغم التخفيضات الكبيرة فى أسعار الفائدة األساسية 

خالل العامين الماليين الماضى والحالى، وكان  %7.5والتى بلغت 
أسابيع.وقالت المصادر إن الضرائب  3قبل  %3آخرها خفضا بمعدل 
أت لجنة مليار جنيه.وفي سياق متصل أرج 974المتوقعة تصل إلى 

الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع موازنة العام المالي 
المقبل إلي أجل غير مسمي بسبب انتشار فيروس كورونا بعد أن كانت 
حددت يوم الثالثاء المقبل موعدا لعقد أولي جلسات بساحة مجلس 

إنه كان من المفترض أن ” البورصة”الشوري.وقالت مصادر باللجنة لـ
ناقشاتها علي مدار الثالثة أيام المقبلة بدءاً من الثالثاء المقبل تجري م

وحتي يوم الخميس بحضور ممثلين من أعضاء الحكومة ووزير المالية 
لكن تعليمات وزارة الصحة بأن هذين األسبوعين هما األخطر 
واألصعب في انتشار هذا الوباء جعل اتخاذ أمًرا بالتأجيل.وأضافت 

-2020ت اللجنة لمشروع موازنة العام المالي المصادر أن مناقشا
ستكون مختلفة واستثنائية عن السنوات السابقة لوجود مجموعة  2021

من األحداث التي طرأت علي االقتصاد المصري جراء انتشار فيروس 
كورونا األمر الذي يجب أخذه في الحسبان.وأشارت المصادر سنبحث 

دوالًرا للبرميل  61لية البالغة تقديرات الحكومة ألسعار المواد البترو
في ظل ما تشهده من تراجعات علي المستوي العالمي قد يجعل األسعار 

 دوالًرا للبرميل. 40خالل العام المقبل تدور عند مستوي 

 البرازيل تفتح الباب أمام صادرات الموالح المصرية

ر وفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة، أرسلت اإلدارة المركزية للحج
الزراعى تقريراً إلى وزير الزراعة، أفصح عن نجاح جلسات التفاوض 
مع البرازيل، فى فتح الباب أمام الصادرات الزراعية المصرية من 
الموالح.قال أحمد العطار، رئيس اإلدارة المركزية للحجر الزراعى، 
إنَّ البرازيل قبلت الموالح المصرية، بعد مفاوضات فنية بين البلدين 

ت ميدانية لتلبية اشتراطات الصحة النباتية.أضافت مصادر فى وزيارا
، أنَّ الزيارات الميدانية تمت فى نوفمبر «البورصة»وزارة الزراعة لـ

الماضى، باستقبال وفد برازيلى، والموافقات األولى حصلنا عليها بعد 



 

 

ي قانون الضرائب العقارية وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديالت عل
معروضة حالًيا علي مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من 

 المصدر: حابىالضريبة العقارية.

من متأخرات الصادرات  %50يطالب بسداد ” تصديرى المالبس“
 ”السماح المؤقت”وإضافة سنة لـ

” المالبس الجاهزة”من مبيعات الشركات و %30طلبة: الرواتب تمثل 
المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمالبس “طالب . كثيفة العمالة

بإضافة سنة لمدد السماح المؤقت للشركات المصدرة، وصرف ” الجاهزة
على األقل من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات،  50%

وتفعيل البرنامج الجديد لرد األعباء.وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس 
إن الصناعات النسيجية والمالبس الجاهزة، على وجه  المجلس،

الخصوص هى أكثر صناعة متضررة تصديرياً خالل الفترة 
الحالية.أضاف أن غالبية الشركات المصدرة للمالبس الجاهزة تعتمد على 

من منتجاتها للسوق الخارجى ومعظمها للسوق األوروبية  %100بيع 
 خالل الفترة الحالية.أوضح أن واألمريكية وهذه األسواق توقفت تماماً 

المصانع المصدرة خارج المناطق الحرة تخضع لنظام السماح المؤقت، 
وهو ما سيعرضها لمشكالت وستالحقها تهم التهرب; لذا يجب أن يكون 
هناك مد لمدد السماح المؤقت للشركات لسنة إضافية على األقل تضاف 

من إجمالى مبيعات  %30ثل للمدة الحالية.وأشار طلبة إلى أن الرواتب تم
الشركات لذا ستكون هناك مشكلة كبيرة فى دفع أجور العمال، خاصة أن 
قطاع المالبس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمالة.وطالب بسرعة دفع 

من  %50المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة بنسبة ال تقل عن 
شغيل البرنامج مستحقاتها، ودفع الرد الضريبى للشركات، فضالً عن ت

الجديد لرد األعباء وتفعيل الصرف به، وتسهيل اإلجراءات والشهادات 
المطلوبة، والتى يصعب استخراجها خالل الفترة الحالية، فى ظل اإلغالق 
الجزئى للوزارات مثل الشهادات الضريبية وشهادة القيمة المضافة.وقال 

البس الجاهزة، حمدى أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للم
من إجمالى عدد العمالة فى ظل خفض  %75إن مصنع شركته يعمل بنحو 

، ويتم تقسيم العمل من ”كورونا“الطاقة اإلنتاجية ولتفادى انتشار فيروس 
من العمال أسبوعًيا.أضاف أن الشركة اضطرت إلى  %25خالل إراحة 

عات، فى ظل انخفاض المبي %50خفض الطاقة اإلنتاجية للمصنع بنحو 
نظًرا لحالة الركود التى تجتاح السوق وتوقف المبيعات.وأوضح أن 

من حجم اإلنتاج، إال أن توقف حركة  %20الشركة كانت تصدر حوالى 
التجارة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا أوقف الصادرات 
تماًما.وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تشغيل منافذ البيع الخاصة بها خالل 

لة المقبلة مع أخذ االحتياطات الخاصة بالتعقيم لتفادى انتشار المرح
الفيروس.وطالب أبوالعينين الذى يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة 
الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، الحكومة بضرورة تأجيل دفع 

أشهر أو حين انتهاء  3فواتير الكهرباء والمياه، على أن يتم دفعها كل 
المصانع تعمل وتخزن إنتاجها حتى ال تتوقف بشكل كامل “األزمة.وتابع: 

ولضمان حصول العمال على المرتبات الخاصة بهم، وبالتالى يجب على 
الحكومة أن تدعم الصناعة من خالل تقليل التكلفة عليها، خاصة أن 

 المصدر: جريدة البورصة ”.الكهرباء والمياه من ضمن تكاليف اإلنتاج الرئيسية

 

 

 

قبول الثوم فى منتصف العام الماضى.قالت إن نمو الصادرات سيأتى 
اقية الميركسور، والتى تضم البرازيل، واألرجنتين، بدعم من اتف

.ورهن 2017وأوروجواى وباراجواى مع مصر، وتعمل منذ سبتمبر 
متعاملون فى القطاع التصديرى، تحقيق تعاقدات جيدة الموسم المقبل 
بتعافى االقتصاد الدولى من تبعات أزمة تفشى فيروس كورونا.وقال 

الحاصالت البستانية، إنَّ فتح مزيد  محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية
من األسواق أمام الحاصالت المصرية يدعم االقتصاد وسمعة السوق 
المصرى خارجياً، ما يرفع المحصلة النهائية من العملة الصعبة.أوضح 
أن السوق جيد، لكنه رهن وجود تعاقدات جيدة مع سوق البرازيل، 

تمرار عمل تعاقدات بانحسار أزمة تفشى فيروس كورونا، وأيضاً اس
التصدير مع الدول األخرى.قال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا 
جلوبال للحاصالت الزراعية، إنَّ السوق البرازيلى كبير، لكنه أحد أكبر 
منتجى العالم للموالح، لذا ستنحصر الفرص المتاحة فى أوقات األوف 

ريكية، يبلغ سيزون، شهور انعدام اإلنتاج.وفقاً لوزارة الزراعة األم
 12.8مليون طن، تعالج منها  17إنتاج البرازيل من الموالح سنوياً نحو 

مليون طن صناعياً، إذ تمثل البرازيل أكبر منتج لعصير البرتقال، 
من « البرازيل»من تجارته العالمية. وتصدر  %75وتستحوذ على 

ألف طن مترى، يتم استيراد نصفها من  40البرتقال الطازج سنوياً 
 المصدر: جريدة البورصة. ارج البرازيلخ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 تقرير: ركود االقتصاد العالمي بدأ بالفعل في مارس

يعتقد تقرير حديث أن االقتصاد العالمي يعيش بالفعل في حالة من 
االنكماش وأنه آخذ في فقدان الزخم بوتيرة أسرع من األيام المبكرة إبان 

المالية العالمية.وتوضح "بلومبرج إيكونوميكس" من خالل متتبع األزمة 
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي الجديد، يوم اإلثنين، أن االقتصاد العالمي 

بالمائة خالل شهر مارس الماضي مقابل  0.5انكمش بوتيرة سنوية تبلغ 
د بالمائة المسجلة في شهر فبراير السابق له.ويأتي ذلك بعد أن شه 0.1

بالمائة في بداية العام الجاري.وفي حين  4.2االقتصاد العالمي نمواً بنحو 
أن التعريف الفني للركود االقتصادي لدولة ما يعني انكماش لمدة فصلين 
متتاليين إال أن الركود العالمي يشير إلى اتجاه هبوطي بشكل عام في كافة 

البالد طوال  األنشطة االقتصادية.ومع تعميق إجراءات عمليات إغالق
شهر مارس الماضي والتي من المقرر أن تظل قائمة خالل أبريل الجاري، 
فإن قراءة مارس من المرجح أن تكون أسوأ اتجاه هبوطي لالقتصاد 
العالمي.ووفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" األمريكية، فإن هناك 

عدد ألف مصاب عالمياً بالكورونا حتى اآلن كما ارتفع  277مليون و
 المصدر: مباشرألف شخص. 70الوفيات إلى حوالي 

 2009انكماش نشاط البناء في المملكة المتحدة ألدنى مستوى منذ 

انكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة منذ األزمة المالية 
العالمية، بفعل توقف العمل بسبب تدابير السيطرة على فيروس 

عن المؤسسة البحثية "ماركت"، يوم كورونا.وكشفت بيانات صادرة 
اإلثنين، أن مؤشر مديري مشتريات البناء بالمملكة المتحدة تراجع إلى 

نقطة خالل شهر مارس الماضي وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ  39.3
 52.6، وأقل بشكل حاد من أرقام فبراير/شباط السابق له عند 2009أبريل 

أن نشاط البناء في ثاني أكبر نقطة.وكانت توقعات المحللين تشير إلى 
نقطة خالل الشهر المنصرم.وتعتبر  44اقتصاد أوروبي سوف يتراجع إلى 

نقطة هي الحد الفاصل بين التوسع واالنكماش.وسجلت  50القراءة البالغة 
الفئات الثالث الواسعة من أعمال البناء انخفاضاً حاداً في اإلنتاج خالل 

ندسة المدنية أكبر وتيرة انخفاض، الشهر الماضي، حيث شهد نشاط اله
تبعه عن كثب أعمال البناء التجارية.وبحسب البيانات، تراجعت الطلبيات 
الجديدة بأكبر وتيرة منذ أغسطس الماضي على خلفية ضعف 
الطلب.وعالوة على ذلك، سجلت عملية تسريح العمالة أكبر وتيرة منذ 

ادة حالة عدم اليقين ، كما تراجعت التوقعات على خلفية زي2010سبتمبر 
والخوف بين العمالء مع زيادة التشاؤم بشأن العام المقبل مسجالً أدنى 

صباحاً بتوقيت  10:12.وبحلول الساعة 2008مستوى منذ أكتوبر 
 0.4جرينتش، ارتفع الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر األمريكي بنسبة 

 المصدر: مباشر دوالر. 1.2313بالمائة ليصل إلى 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,861.00 1.61% السعودية

 DFMGI 1,733.00 2.43% دبي

 ADI 3,723.00 1.26% ابوظبي

 MARKET-IXP 45.97 -3.79% الكويت

 BSEX 5,600.00 0.52% البحرين

 GENERAL 8,707.00 2.62% قطر

 MASI 9,240.00 -1.66% المغرب

 TUN20 6,228.00 -0.41% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 22,679.99 7.73% أمريكا

 S&P 500 2,663.68 0.07 أمريكا

 NASDAQ 7,913.24 7.33% أمريكا

 FTSE 100 5,582.39 3.08% لندن

 DAX 10,075.17 5.77% أمانيا

 Nikkei 225 18,950.18 2.01% اليابان

 %0.10 1,662.60 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %2.45 33.86 البرميل خام برنت )دوالر(

  %1.77 1.79 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال الربحيةمضاعف 

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.6 0.6 غ.م. 100.0 %103.3 7.36 شراء 3,232.6 3.62

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %274.6 20.23 شراء 2,933.6 5.4 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.7 0.8 6.9 6.9 %31.1 9.18 شراء 218.5 7.00

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة
 للشهر الحالىتوزيعات أسهم مجانية ال يوجد 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع نهاية الحقتاريخ  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 المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(

 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

 15/04/2020 12/04/2020 جنيه للسهم 2.500 بنك التعمير واالسكان

 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

 22/04/2020 15/04/2020 جنيه للسهم 2.000 الملتقي العربي لالستثمارات

 22/04/2020 15/04/2020 جنيه للسهم 0.250 المصرية لالتصاالت

 30/04/2020 27/04/2020 جنيه للسهم 3.420 بنك كريدي اجريكول مصر

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

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

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

 قاعة الفندر و اليم

 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة 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 
العقاري االخوة المتضامنين لإلستثمار 

 واألمن الغذائي

غير و عادية

 عادية
 لجيزةا –ش ميشيل باخوم الدقي  17بالعنوان 

11/04/2020 
العامة الستصالح االراضي و التنمية و 

 التعمير

غير و عادية

 عادية
 لقاهرةا –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
بمقر مصنع الشركة )الشرق للمراتب االسنفجية ( الكائن في جنوب بورسعيد المنطقة  عادية

 C8الصناعية 

13/04/2020 
روبكس العالمية لتصنيع البالستيك 

 واالكريلك

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

 االسكندرية

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

 الصحراوىقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية طريق مصر اسكندرية  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

 السادس من أكتوبر -نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد فندق  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 –الكائن فى ميدان السواح مقر الشركة  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

التسعين الجنوبى أمام الجامعة األمريكية التجمع متفرع من شارع  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 

57.3 2.14 31.01- 4,819,408 274,705,888 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.30 1.07 18.65- 368,733 4,527,980 18.78 9.99 7.34% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

0.94 1.74 27.44- 699,565 656,182 1.57 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

4.88 4.95 39.75- 6,487,144 31,416,516 12.00 4.04 4.31% 
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

9.44 9.13 43.68- 3,844,693 35,408,484 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

8.61 4.49 23.19- 3,492,194 29,960,352 16.60 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

4.36 2.83 25.09- 3,489,335 14,839,120 7.06 3.78 2.94% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

29.50 -2.06 32.18- 93,290 2,780,740 47.50 29.00 2.68% 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 

5.61 0.90 34.77- 161,533 908,672 13.70 5.13 2.20% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.14 -0.32 35.12- 8,827,098 27,978,174 6.05 2.40 2.20% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

9.60 -0.52 5.88- 2,986,276 28,427,670 15.00 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سينا فارما

7.80 1.30 17.89- 1,578,888 12,316,193 11.40 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

9.80 1.03 29.39- 1,440,484 14,115,913 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

ORAS 
64.02 1.47 35.99- 6,101 390,390 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
9.50 1.93 28.19- 1,704,573 16,084,684 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
CCAP 

1.12 4.48 54.51- 21,689,975 23,885,738 4.02 0.81 1.49% 
مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير
HELI 

3.58 9.82 84.68- 4,918,973 17,106,956 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

5.38 2.67 39.89- 986,595 5,298,223 18.43 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.06 2.41 39.54- 6,961,894 7,357,823 2.70 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.19 6.31 39.50- 3,356,404 7,276,068 6.27 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

1.53 0.65 59.66- 11,646,227 17,114,442 4.90 1.41 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

2.99 3.82 43.16- 4,666,470 13,744,055 7.65 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

5.40 2.66 47.57- 1,383,999 7,437,584 17.09 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

2.41 4.78 63.48- 3,292,072 7,879,379 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.56 1.99 9.86- 1,570,626 4,062,958 3.72 2.13 0.73% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.32 1.58 40.70- 22,459,094 7,213,400 0.75 0.28 0.62% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

1.57 7.59 34.42- 2,938,156 4,606,973 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

3.62 2.55 32.46- 800,666 2,877,047 6.44 2.43 0.39% 
مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.40 0.25 33.06- 3,051,841 1,230,944 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

0.87 3.47 50.40- 16,671,959 14,448,365 1.56 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. 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 بريميير تغييرلـشركة 

 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

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


