
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٨/٠٤/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,376.00 -0.01% -20.40% 751,764,416 268,164,767 277,060,131,630مؤشر (

 EGX 50(  1,591.97 -0.22% -25.95% 896,937,792 340,338,276 343,426,779,051مؤشر (
 EGX 70(  1,187.54 0.23%  -7.04% 257,451,104 127,452,921 163,069,345,593مؤشر (
 EGX 100(  1,118.31 -0.17% -35.25% 1,009,215,552 395,617,688 440,129,477,223مؤشر (

  عناوین االخبار
 ٦٥مو النساجون الشرقیون یعتمدون توزیع كوبون اھمس 

ً للسھم   قرشا
  جائحة كورونا تدفع الشرق األوسط للزجاج إلى إلغاء زیادة

  رأس المال
  ٢٠بضغط تراجع المبیعات.. أرباح المصریة العقاریة تھبط% 

  في الربع األول
  ٢٠٢٠في الربع األول من  %٦٠"جھینة" ترتفع أرباح  
 متحصالت  ملیون جنیھ من ١٤٣ "غبور أوتو" تستخدم

  اكتتاب زیادة رأس المال
 الرقابة توافق على زیادة رأس مال بورتو جروب  
  المركزي: لم یتم االتفاق حتى اآلن مع صندوق النقد على قیمة

  االتفاق المالي 
  األوروبى والتنمیة األفریقى یعرضان تمویل أول میناء جاف

  فى مصر 
 الزراعیة منذ بدایة ملیون طن حجم صادرات مصر  ٢٫٢

٢٠٢٠   
  مصر تقرر إعادة النظر في خطة خفض معدل البطالة إلى

   ٢٠٢٠خالل  %٦٫٣
 »تستبعد طرح رخص حدید وأسمنت جدیدة » التنمیة الصناعیة

  بالسوق المحلیة
 بیت األبیض: معدل البطالة سیقترب من مستویات مستشار ال

  الكساد العظیم 
 الق الحكومي في بوریس جونسون: ال إنھاء مبكر لإلغ

  بریطانیا

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ١٢  ١٠١  ٨٣  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
  قرشاً للسھم ٦٥ن مساھمو النساجون الشرقیون یعتمدون توزیع كوبو

وافقت الجمعیة العامیة العادیة لشركة النساجون الشرقیون للسجاد على 
ً للسھم الواحد.وقالت  ٦٥توزیع األرباح بواقع توزیع نقدي قیمتھ  قرشا

یوم االثنین، إنھ سیتم توزیع األرباح في بیان لبورصة مصر، الشركة في 
تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط  المقبل.ووافقت الجمعیة على شھر یولیو

.ووافقت الجمعیة على ٢٠١٩الشركة والقوائم المالیة للشركة عن عام 
دات صناعیة بمدینة العاشر من رمضان بإجمالي مساحة وح ٤شراء 

ملیون جنیھ، من شركة  ٤٫٤٦مربع للوحدات وبقیمة قدرھا  متر ٥٢٢٫١٢
ً لتقییم الخبیر شركة أركون لالستشارات  الشرقیون للتنمیة العمرانیة، وفقا

ً بلغت ٢٠١٩الھندسیة.وحققت الشركة خالل  ملیون جنیھ  ٨٥٥، أرباحا
 ٥٥٠٫٢٣باح بلغت ، مقابل أر٢٠١٩ إلى دیسمبر ینایرخالل الفترة من 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة. وارتفعت ٢٠١٨ملیون جنیھ في 

ملیار جنیھ، مقابل  ١٠٫١٣لعام الماضي إلى مبیعات الشركة خالل ا
.وعلى مستوى األعمال ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٠٫٤مبیعات بلغت 

ً بلغت المس ملیون جنیھ في العام  ٧٠٨٫٦تقلة، حققت الشركة أرباحا
  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٧٤٥٫٨لماضي، مقابل أرباح بلغت ا

  ج إلى إلغاء زیادة رأس المالجائحة كورونا تدفع الشرق األوسط للزجا

قرر مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة الزجاج، العدول عن 
ملیون جنیھ، والعرض على   ٨٣٫١٢زیادة رأس المال المصدر من إلى

الجمعیة غیر العادیة لالعتماد.وأرجعت الشركة في بیان لبورصة مصر، 
سبب التداعیات السلبیة یوم االثنین، قرارھا إلى تأثیر الظروف الراھنة ب

كورونا، وما تبعھا من إجراءات وقائیة على نشاط الشركة، مما  لفیروس
یسفر عن تحقیق خسائر والتي ستؤثر على حقوق الملكیة بصورة 
سلبیة.وأضافت أن اختالف األوضاع االقتصادیة والمالیة في تاریخ إقرار 

جلس اإلدارة زیادة رأس المال عن الظروف واألوضاع الراھنة.وقرر م
عیة العامة غیر العادیة ودعوتھا لالنعقاد للنظر في العدول تقدیم مقترح للجم

عن قرارھا بزیادة رأس مال الشركة.وكانت الجمعیة العامة غیر العادیة 
للشرق األوسط لصناعة الزجاج، وافقت في نوفمبر الماضي على زیادة 

ملیون جنیھ  ٨٣٫١٢ملیون جنیھ إلى  ٥٠٫٣٢رأس المال المصدر من 
ملیون جنیھ.وتم فتح باب االكتتاب للفترة األولى في  ٣٢٫٨بزیادة قدرھا 

فبرایر، وأعید فتح باب االكتتاب في  ٩ینایر، وأغلق بنھایة یوم عمل  ٩
 ١٩فبرایر، وتم غلق باب االكتتاب بنھایة  ١٧االسھم المتبقیة بتاریخ 

 ١٠٠ال الشركة فبرایر.وبلغت نسبة تغطیة االكتتاب في زیادة رأسم
ملیون سھم شاملة أسھم  ٣٢٫٨لغ عدد األسھم المكتتب فیھا بالمائة، حیث ب

ملیون جنیھ مصري، بقیمة  ٣٢٫٨أصحاب األرصدة الدائنة بإجمالي قیمة 
بالمائة عند االكتتاب.یشار  ١٠٠اسمیة للسھم واحد جنیھ سددت منھا نسبة 
جنیھ منذ بدایة ملیون  ١٧٣٫٧٦إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

ً خالل  ٢٥٫٣٥الماضي، مقابل  حتى نھایة سبتمبر ینایر ملیون جنیھ أرباحا
الفترة نفسھا من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وكانت 
القوائم المالیة المستقلة للشرق األوسط لصناعة الزجاج، عن التسعة أشھر 

مبر الماضي، أظھرت ارتفاع الجاري، التي أعلنتھا في نوف األولى من العام
 ٣٩٫٧٨المائة، حیث سجلت صافي ربح بلغ  ١٧٢٤٫٧أرباحھا بنسبة 

 ٢٫١٨الماضي، مقابل  حتى نھایة سبتمبر ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر
ً خالل الفترة نفسھا من العام الماضي.   مباشرالمصدر:  ملیون جنیھ أرباحا

  ع في السعرسھم من حیث االرتفاأ ٥ أعلى
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ١٥٫٩٩    ٣٫٩٩  سوھاج الوطنیة
   ١٠٫٧١    ٠٫٦٢  شمال إفریقیا لالستثمار العقاري

  ٩٫٩٩    ٨٣٫٧٨  مطاحن مصر العلیا
  ٩٫٩٩    ١٫٤٢  العربیة لحلیج األقطان

  ٩٫٩٧    ٠٫٤١  الیكو

 

  فاض في السعرأسھم من حیث االنخ ٥اقل 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

 -١٠٫٠٥    ٢٣٫٩٠   السعودیة المصریة لالستثمار والتمویل
 -٩٫٦٦    ١٠٫٠١  العالمیة لالستثمار والتنمیة

 -٩٫١٩    ١٫٦٩  دایس
 -٩٫١٨    ٤٫٧٥  روبكس

 -٨٫٠١    ٦٫٢٠  جولدن كوست

  

  التداول قیمة حیث من أسھم ٥ أكبر
  االغالقسعر   تداولقیمة ال  السھم

  ٦٢٫٠٠    ١٩٨،١٥٩،١٣٦  البنك التجاري الدولي
  ١٫٦٩    ٦٢،١٥٣،٣٣٦  دایس

  ١٫٢٨    ٥٦،٢١٥،١١٢  بالم ھیلز
  ٣٫١٥    ٥٢،٣٤٤،٠٣٦  مدینة نصر لالسكان

  ٩٫٨٠    ٤٧،٦٨٢،٤١٢  السویدى الیكتریك

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  غالقالاسعر   كمیة التداول  السھم  

  ٠٫٤٠    ٥٧،٤٨٩،٤٥٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٢٨    ٤٥،٠٤٢،٠٧٣  بالم ھیلز

  ١٫٦٩    ٣٦،٥١٦،٧٤٦  دایس
  ٠٫٣٠    ٣١،٤٤٣،٠٨٤  العربیة لالستثمارات

  ٠٫٥١    ٣٠،١٤٧،٨٠٥  بورتو القابضة

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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في الربع  %٢٠أرباح المصریة العقاریة تھبط بضغط تراجع المبیعات.. 
  األول

أظھرت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة المجموعة المصریة العقاریة، 
بالمائة على  ٢٠، تراجع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠خالل الربع األول من 

حققت ، أنھا أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر
ً بلغت  ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر المنتھیة في مارس  ٥٫٤أرباحا

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ٦٫٧الماضي، مقابل أرباح بلغت 
.وخالل الربع األول من العام الجاري، تراجعت مبیعات الشركة ٢٠١٩

ملیون جنیھ في الربع  ٢٢٫٠٣ملیون جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٧٫٣٦إلى 
الشركة التراجع خالل الفترة إلى التأثر  .وأرجعت٢٠١٩المقارن من 

السلبي منذ منتصف الفترة بالركود االقتصادي المصاحب لجائحة فیروس 
كورونا.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل 

ملیون جنیھ في  ٦٫٧٣ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٥٫٤الفترة إلى 
حققت الشركة صافي ربح بلغ  ٢٠١٩.وفي ٢٠١٩لمقارنة من الفترة ا

ملیون جنیھ خالل  ١١٫٠٢٤ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٣٩٫٣٧١
بنسبة  ٢٠١٩العام المنصرم لھ.وارتفعت إیرادات الشركة خالل عام 

ملیون جنیھ، مقارنة بـ  ٧٩٫٤٨٢في المائة، لتصل إلى  ٢٧٦٫٦٥
  المصدر: مباشر .١٨٢٠ملیون جنیھ خالل عام  ٢١٫١٠٢

 زیادة رأس مال بورتو جروبالرقابة توافق على 
أعلنت الھیئة العامة للرقابة المالیة أنھا وافقت على زیادة راس المال المصدر لـ  

جنیھ الى  ٦٠١،٨٥٩،٨٩٣٫٢٠) من PORTشركة بورتو القابضة (
جنیھ موزعة على عدد  ١٠٠٣٠٩٩٨٢جنیھ بزیادة قدرھا  ٧٠٢،١٦٩،٨٧٥٫٢٠

للسھم الواحد ممولة من األرباح  قرش ٦٠یمة اسمیھ قدرھا سھم بق ١٦٧١٨٣٣٠٣
.وجزء من األرباح المحققة عن العام المالى المنتھى ٣١/١٢/٢٠١٨المرحلة في 

بواقع سھم واحد لكل ستة اسھم اصلیة، حسبما جاء في بیان  ٣١/١٢/٢٠١٩في 
ى إل ٠١/٠١/٢٠١٩البورصة المصریة. وأظھرت القوائم المالیة عن للفترة من 

جنیھ، في مقابل  ١١٦،٨٨٥،٣١٣في أرباح مجمع ، تحقیق صا٣١/١٢/٢٠١٩
جنیھ خالل الفترة من  ١٣٣،٥٨٢،٢٩٨تحقیق الشركة لصافي ربح 

،وفي السیاق ذاتھ حققت الشركة صافي ربح ٣١/١٢/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨
جنیھ، في مقابل تكبد الشركة لصافي خسائر  ٧٢،١٤٤،٢٤٥غیر مجمع بلغ 
. وقال ٣١/١٢/٢٠١٨إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨نیھ خالل الفترة من ج ١٢،٨٦٣،٧٦٧

جمال فوزي فتح هللا، العضو المنتدب ورئیس الشركة في أول تصریحاتھ بعد 
ا لمجلس إدارة المجموعة، إن المجموعة تسعى الستكمال خطتھا  تعیینھ رئیسً

على االستثماریة دون تغییر خالل الفترة المقبلة، مشیرا إلى أنھ سیتم التركیز 
ء التي تم افتتاحھا أو األخرى التي یجري العمل على جمیع المشروعات سوا

تنفیذھا.وأضاف فتح هللا، في تصریحاتھ لبوابة حابي جورنال، أن الشركة تخطط 
لتحقیق إنجاز في معدالت أعمال التنفیذ بمختلف المشروعات، بالتزامن مع 

 لخارجیة، نتیجة تداعیاتالتحدیات التي فرضت نفسھا على الساحة الداخلیة وا
مواجھة فیروس كورونا، الفتا إلى أن الفترة الحالیة تمثل تحد أمام الشركات 
إلثبات قدراتھا على تحقیق أھدافھا االستثماریة مع االلتزام باإلجراءات 
االحترازیة وحمایة العمال.تجدر اإلشارة إلى أنھ قد قام منصور عامر مؤسس 

ت بورتو طوال ھذه ، وقد تمكن٢٠٠٥روب عام بورتو جروب بتأسیس بورتو ج
السنوات من التوسع وبناء مكانة رائدة في القطاع العقاري لتصبح من كبرى 
الشركات الخاصة في السوق المصري، بدأت بورتو مشروعاتھا بإقامة بورتو 

 ٩٩٠مارینا، وھو منتجع متمیز في منطقة مارینا بالساحل الشمالي یضم أكثر من 
  وحدة.

  

  ٢٠٢٠بع األول من الرفي  %٦٠أرباح "جھینة" ترتفع 

أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة جھینة للصناعات الغذائیة، 
بالمائة  ٦٠، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠خالل الربع األول من 

، أنھا على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر
ً بلغت  الثالثة أشھر ملیون جنیھ خالل  ١١٣٫٦٢حققت أرباحا

ملیون جنیھ  ٧١٫١٤ماضي، مقابل أرباح بلغت نتھیة في مارس الالم
، مع األخذ في االعتبار حقوق ٢٠١٩في الفترة المقارنة من 

األقلیة.وخالل الربع األول من العام الجاري، ارتفعت مبیعات 
ملیار  ١٫٧٣ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٧٨الشركة إلى 

المستقلة،  لى مستوى األعمال.وع٢٠١٩مقارن من جنیھ في الربع ال
ملیون جنیھ، مقابل  ٩٥٫٨٨تراجعت أرباح الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من  ١٣٧٫٢٥أرباح بلغت 
ً بلغت ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩  ٣٢٨٫٧٦، أرباحا

، مقابل ٢٠١٩ سمبروحتى دی ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر
.وارتفعت مبیعات ٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٤٠٦٫٠٩باح بلغت أر

ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٧٫٦٣إلى  ٢٠١٩الشركة خالل 
  المصدر: مباشر ملیار جنیھ في العام السابق. ٧٫١٢

ملیون جنیھ من متحصالت اكتتاب  ١٤٣"غبور أوتو" تستخدم 
  زیادة رأس المال

نحو  ٢٠١٩ تى دیسمبرو إنھا استخدمت حت شركة جي بي أوتقال
ملیون جنیھ من متحصالت اكتتاب زیادة رأس المال  ١٤٢٫٩٧

ملیون جنیھ.وأضافت  ٩٥٨٫٦٧، والبالغة ٢٠١٥ الشركة في یونیو
یوم االثنین، أنھا استخدام الشركة في بیان لبورصة مصر 

شاریة وآالت كأتعاب فنیة واستملیون جنیھ في  ١٤٢٫٩٧الـ
ات.وأوضحت الشركة، أن القیمة المتبقیة من متحصالت ومعد

 ٢٠١٩ملیون جنیھ.وحققت الشركة خالل  ٨١٥٫٧االكتتاب تبلغ 
ً بلغت   ٦٧٢٫٣ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٢٢٣٫٥٥أرباحا

، مع األخذ في االعتبار حقوق ٢٠١٨ملیون جنیھ في 
 ٢٥٫٤عام الماضي إلى ت الشركة خالل الاألقلیة.وانخفضت مبیعا

ملیار جنیھ في  ٢٥٫٦٢ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت 
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر ٢٠١٨
 ١٥٫٨٥، مقابل خسائر بلغت ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل  ١٫٩٩بلغت 

  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  والسوق  االقتصادنظرة على أخبار 
ي: لم یتم االتفاق حتى اآلن مع صندوق النقد على قیمة االتفاق ركزالم

  المالي 

كشف رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي عن أنھ لم یتم حتى اآلن 
االتفاق حول قیمة االتفاق المالي الجدید المزمع عقده مع صندوق النقد 

نشرت وبسیطة للغایة، ھكذا الدولي، والذي سیكون بفائدة میسرة 
في تصریحات لوكالة أنباء الشرق األوسط أمس  -النجا  الشروق.وقال أبو

"إن المفاوضات ال تزال جاریة مع صندوق النقد حول تفاصیل  -األحد 
االتفاق، والذي سینقسم إلى حزمتین مالیتین، األولى تحت اسم "أداة التمویل 

سریع صول على تمویل عاجل والسریع"، وھي أداة تمكن مصر من الح
الدولي ویتم تحدید قیمتھا وفقا لمؤشرات ومحددات معینة من صندوق النقد 

في ضوء المؤشرات االقتصادیة واإلنجازات التي حققتھا مصر على 
صعید برنامج اإلصالح االقتصادي".وأوضح أنھ وفق عملیات محاسبیة 

یتم تحدید قیمة ما معینة مبنیة على أداء مؤشرات االقتصاد المصري، س
مالیة وعلى وجھ عاجل، وستحصل مصر  حصل علیھ مصر من حزمةست

علیھا على دفعة واحدة خالل األسابیع القلیلة المقبلة، على أن یتم سداد 
 ٥قیمة ھذه الحزمة التمویلیة خالل أجل متوسط قد یصل إلى 
ق سنوات.وأضاف أن الحزمة التمویلیة الثانیة تتمثل في برنامج "اتفا

مة المصریة بطلب لصندوق النقد ي"، وفیھ تتقدم الحكواالستعداد االئتمان
الدولي للحصول على ھذه الحزمة وفق احتیاجاتھا، ویتم االتفاق علیھ مع 
الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمویل السابق، لكن مدة ھذه الحزمة 

عات، سنة واحدة فقط.. مبینا أن الحصول على ھذه الحزمة یكون على دف
ة فور االتفاق مباشرة ودفعتین دفعات، منھا دفع ٣لى مرجحا أن یكون ع

آجلتین.وكان رئیس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن 
الیوم عن أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول 
على حزمة تمویل مالیة لدعم جھودھا في مواجھة تداعیات فیروس كورونا 

على مكتسبات نجاح اد المصري في الحفاظ ستجد ولمساعدة االقتصالم
   برنامجھا االقتصادي.

   ٢٠٢٠ملیون طن حجم صادرات مصر الزراعیة منذ بدایة  2.2

قال رئیس الحجز الزراعي المصري، إن إجمالي صادرات بالده من 
ملیون طن لكافة دول العام منذ بدایة  ٢٫٢الحاصالت الزراعیة بلغت 

رات بالده من بیان الیوم االثنین، إن صاد.وأكد أحمد العطار، في ٢٠٢٠
الحاصالت الزراعیة لم تتوقف في ظل أزمة فیروس كورونا .وأوضح أن 
رھا مصر إلى أي دولة تكون من خالل شھادة زراعیة  ّ الشحنات التي تصد
ن علیھا اسم الدولة "بلد المنشأ"، وھي  ّ صادرة من الحجر الزراعي مدو

عربیة"، بلد المنشأ "جمھوریة مصر القابلة للتزویر، مكتوب بھا  غیر
والدولة المستقبلة للمنتج.وأضاف العطار، أن منتجات مصر الزراعیة ذات 
جودة عالیة ال تحمل نسب تلوث من المبیدات أو شبھة الري بمیاه الصرف، 

ً، حیث تصدر مصر أكثر من  مالیین طن منتجات  ٥ومشھود لھا عالمیا
ً.وزراع الدول  أكد رئیس الحجر الزراعي، أنیة لكل دول العالم سنویا

العالمیة الكبرى تستورد منتجات زراعیة من مصر، وعلى رأسھا الوالیات 
 المتحدة ودول االتحاد األوروبي وروسیا ونیوزیلندا وأسترالیا وغیرھا.

  المصدر: مباشر

  

  

  األوروبى والتنمیة األفریقى یعرضان تمویل أول میناء جاف فى مصر 

البنك األوروبى إلعادة اإلعمار، وبنك التنمیة اإلفریقى للمشاركة  یتطلع
 -أكتوبر الجاف ٦فى تمویل التحالف الفائز بمشروع إنشاء میناء مدینة 

بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، ھكذا  -األول من نوعھ فى مصر
أن تحالف » المال«ت المال.أوضح مصدر قریب من الصفقة لـذكر

جى بى »و» ثرى أیھ إنترناشیونال»إلیكتریك ومجموعة السویدى 
من تكلفة  ٣٠سوف یوفر % -الفائز بتنفیذ المشروع–األلمانیة » شینكر

ملیون دوالر، والنسبة المتبقیة تستكمل  ١٧٦المشروع المقدرة بقیمة 
) ٣٠إلى % ٢٥عرض تدبیر بین (» وروبىاأل«من البنوك.أضاف أن 

اوض مع بنك التنمیة األفریقي، من قیمة التمویل البنكي، وجار التف
ومصارف محلیة لتوفیر الجزء المتبقى.قال عاطر حنورة، رئیس وحدة 
الشراكة بین القطاعین العام والخاص التابعة لوزارة المالیة، إن فیروس 

ى مع التحالف الفائز بالمشروع، كورونا تسبب فى تأخر التوقیع الرسم
ً أجن ا إلى أن التحالف یضم أطرافا ً بیة یتوجب حضورھا لمصر، مشیر

وفى انتظار اتضاح الرؤیة لتحدید موعد التوقیع.یذكر أن مجلس 
الوزراء أعلن فى ینایر الماضى عن التحالف الفائز بالمشروع الذى 

م الشراكة، فدان، وھو األول من نوعھ بنظا ١٠٠سیقام على مساحة 
من المقرر ألف حاویة، وكان  ٧٢٠وتقدر طاقة المیناء االستیعابیة بنحو 

أن یبدأ التنفیذ الفعلى للمشروع فبرایر الماضي، واالنتھاء منھ خالل 
وقال وزیر النقل، كامل الوزیر، وقتھا إن المشروع یخفف .عامین

الضغط على میناء اإلسكندریة والدخیلة، ویمنع تكدس البضائع 
 والحاویات بھما، بما یحقق زیادة فى الطاقة االستیعابیة بساحات التداول

وتقلیل زمن االنتظار للسفن فى اإلسكندریة.أكد الوزیر أن المشروع 
فرصة عمل مباشرة وغیرمباشرة منھا  ٣٥٠٠یوفر ما ال یقل عن 

ً عن المساھمة الفعالة  -غیر مباشرة ٣٠٠٠داخل المیناء و ٥٠٠ فضال
لمنطقة الصناعیة بمدینة السادس من أكتوبر، والمناطق فى تنمیة ا

   .الصناعیة المجاورة

خالل  %٦٫٣مصر تقرر إعادة النظر في خطة خفض معدل البطالة إلى 
٢٠٢٠   

قال وزیر القوى العاملة المصري، إنھ ستتم إعادة النظر في خطة 
ً قبل  خفض معدل البطالة خالل العام الجاري والتي تم إعدادھا مسبقا
التداعیات السلبیة لفیروس كورونا.وأوضح محمد سعفان، أن الوزارة 

 ١إلى خفض معدالت البطالة بنسبة من  ٢٠٢٠تخطط في عام كانت 
بالمائة من قوة العمل، ولكن بعد ظھور  ٦٫٣تصل إلى بالمائة ل  ١٫٥إلى

فیروس كورونا المستجد وما یمر بھ العالم في ھذا الخصوص، فستتم 
ً لوكالة أنباء الشرق األوسط.وأكد أن  إعادة النظر في ھذه الخطة، وفقا

بل أزمة فیروس كورونا من خفض معدالت البطالة الدولة تمكنت ق
المشروعات القومیة الكبرى التي تقوم لمستویات غیر مسبوقة بفضل 

بھا الدولة المصریة، وتنظیم ملتقیات التوظیف بكافة المحافظات، وتنفیذ 
المشروعات الصغیرة والمتوسطة من خالل جھاز تنمیة 

بالمائة من قوة  ٨إلى  المشروعات.وأشار إلى أن معدل البطالة وصل
-(أكتوبر ٢٠١٩ن ملیون فرد في الربع األخیر م ٢٨٫٩العمل البالغة 

، ٢٠١٨بالمائة في الربع الرابع من العام  ٨٫٩دیسمبر)، بعد أن كان 
مارس) -بالمائة خالل الربع األول (ینایر ١٣٫٢ومقارنة بنسبة 

على  .وبین أن خطة الوزارة لتوفیر فرص عمل للشباب اعتمدت٢٠١٣
التواصل مع أصحاب األعمال لمعرفة المھن والمھارات التي 



 

 

بالسوق  تستبعد طرح رخص حدید وأسمنت جدیدة» التنمیة الصناعیة»
 المحلیة

مصادر مسئولة بالھیئة العامة للتنمیة الصناعیة ، أن من ” الغد أموال“علم 
الھیئة تستبعد إمكانیة القیام بطرح أیة رخص جدیدة بقطاعي الحدید 
واألسمنت خالل الفترة المقبلة في ظل وجود فوائض انتاجیة كبیرة تفوق 

ي تصریحات خاصة ، معدالت الطلب بكال القطاعین .أشارت المصادر ف
ً من مجلس الوزراء بعدم  ھیئة ملتزمة بالقرار الصادرإلى أن ال مؤخرا

طرح رخص جدیدة بكال القطاعین ، منوھة أن الفوائض االنتاجیة الكبیرة 
تحد من جدوى القیام بأیة طروحات جدیدة بالقطاعین ، وتضعف من فرص 

لى الرغم من إقبال المستثمرین على الرخص حال طرحھا.ویأتي ذلك ع
،  ٢٠٢١-٢٠٢٠المالیة  تحلیلي لمشروع موازنة السنةتضمن البیان ال

ملیون جنیھ من طرح  ٦٢٠استھداف الحكومة تحقیق إیرادات بقیمة 
رخص جدیدة بقطاعي  الحدید واألسمنت خالل العام المالي الجدید.ویبلغ 

ً  ، ملیون طن سنوی ٧٫٥مالیین و ٧إنتاج مصر من حدید التسلیح ما بین  ا
راجع لمعدالت الطلب عاني منھ شركات الحدید من توذلك في الوقت الذي ت

في ظل تزاید أزمة فیروس كورونا المستجد والتي أثرت بشكل كبیر على 
حركة الطلب خاصة الفردي من جانب المواطنین بشكل كبیر.فیما یبلغ 

نحو  القدرة االنتاجیة لشركات االسمنت الموجودة في مصر والبالغ عددھم
ملیون طن،  في  ٨٣منھا برؤوس أموال اجنبیة)  نحو  %٧٠شركة (  ٢٤

ظل وجود في فجوة في العرض والطلب، حیث أن اكبر حجم استھالك 
  المصدر: أموال الغدسنوات. ٣ملیون طن منذ  ٥٤بلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً حتى تقوم وزارة القوى العاملة بتدریب یحتاجونھا  ً ومستقبال حالیا
وتأھیل الشباب على ھذه المھن، بحیث یكون ھناك توافق بین مخرجات 
التدریب ومتطلبات سوق العمل.وأضاف: "ویتم التنسیق مع وزارتي 

والتعلیم الفني والتعلیم العالي والبحث العلمي إلدراج  التربیة والتعلیم
ع في المناھج التعلیمیة".وحول جھود الوزارة لضمان احتیاجات المصان

االلتزام بتوفیر بیئة عمل آمنة للعمال، قال محمد سعفان، إن الوزارة 
ً اإلجراءات االحترازیة المطبقة من قبل المصانع  تتابع لحظیا

عمالة بھذه المنشآت لتوفیر بیئة عمل آمنة للعمل والشركات لحمایة ال
الدائمة، والمشكلة بدیوان عام الوزارة، فضال من خالل غرفة العملیات 

عن متابعة إجراءات الوقایة الشخصیة وذلك من خالل مفتشي العمل 
والسالمة والصحة المھنیة.وأكد أن مفتشي الوزارة لم یرصدوا أي حالة 

ً حرص أصحاب األعمال على تنفیذ تستدعي غلق المنشآت، مؤ كدا
الوقائیة من اإلصابة بفیروس  اإلجراءات االحترازیة واتباع الخطوات

كورونا المستجد.وبشأن دور الوزارة في متابعة العمالة المصریة 
 ً بالخارج في ضوء أزمة كورونا، أضاف الوزیر، أنھ یتلقى تقاریرا

ً من غرفة عملیات مكا تب التمثیل العمالي على مدار الساعة یومیا
ي تقوم بالرد التابعة للوزارة بسفارات وقنصلیات مصر بالخارج والت

على أي استفسارات للعمالة المصریة في دولة العمل بالخارج، وتقدیم 
  المصدر: مباشر الدعم والمساعدة لھم في أي وقت.

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
ة سیقترب من مستویات الكساد مستشار البیت األبیض: معدل البطال

   العظیم
األبیض "كیفین ھاسیت" من أن معدل حذر المستشار االقتصادي للبیت 

البطالة قد یصل إلى مستویات لم یشھدھا منذ الكساد العظیم مع االنكماش 
الحاد في االقتصاد.وقال "ھاسیت" في تعلیقات مع الصحفیین من داخل 

ل البطالة في الوالیات المتحدة قد یصل البیت األبیض، أمس األحد، إن معد
ھرین القادمین سوف یشھدان إعالن بیانات بالمائة.وأضاف أن الش ١٦إلى 

اقتصادیة سیئة للغایة.ومن جھة أخرى، أوضح في تعلیقات مع محطة 
"إیھ.بي.سي" أن معدل البطالة یقترب من المعدالت التي شھدناھا خالل 

ملیون وظیفة،  ٨٫٧الكساد العظیم فقدنا  فترة الكساد العظیم.وتابع: "خالل
أیام".ووصف مستشار البیت  ١٠عدد الكبیر كل أما اآلن فإننا نفقد ھذا ال

" بأنھا الصدمة السلبیة ١٩-األبیض عملیات اإلغالق بسبب وباء "كوفید
الكبیرة التي لم یشھدھا االقتصاد األمریكي على اإلطالق، على حد 

ً vاالقتصادي على شكل "قولھ.وفیما یتعلق بالتعافي  "، والذي یعني تعافیا
ً في النشاط  ً، قال "ھاسیت" إن ذلك سریعا ً حادا االقتصادي بعد انكماشا

ً على الخطوة التالیة التي سوف تحدث.وتعتبر الوالیات  سیعتمد كثیرا
ً من تفشي "كوفید "، حیث یوجد بھا حوالي ١٩-المتحدة أكثر الدول تضررا

 ملیون شخص على الصعید العالمي. ٢٫٩٧ألف مصاب من بین  ٩٦٦

  المصدر: مباشر

 ون: ال إنھاء مبكر لإلغالق الحكومي في بریطانیابوریس جونس
حذر رئیس وزراء المملكة المتحدة من وقوع خسائر فادحة في األرواح 
ً أنھ لن یتم إنھاء تدابیر  إذا تم رفع إجراءات اإلغالق في وقت مبكر، مؤكدا

قبل الوقت المناسب.وأدلى بوریس جونسون بأول بیان التباعد االجتماعي 
تھ إلى العمل بعد التعافي من فیروس كورونا ودخولھ علني منذ عود

للمستشفى قبل أكثر من أسبوعین.وقال "جونسون" في تصریحات في 
لندن، الیوم اإلثنین، إنھ في ظل خطط بریطانیا لرفع القیود واستئناف عمل 

ي المخاطرة بحدوث بذروة ثانیة من خالل رفع االقتصاد، فإنھ یجب تفاد
ا.وتابع ً : "نحن نمر بذروة انتشار الفیروس، لقد اقتربنا من الحظر مبكر

إنجاز المھمة الكبرى األولى لحمایة نظامنا الصحي من اإلرھاق".كما حث 
"جونسون" البریطانیین على "احتواء نفاد صبرھم" وعدم التعجل في رفع 

افحة فیروس "كورونا".وأفادت صحیفة "تلغراف" القیود خالل فترة مك
ً من  باألمس، أن جونسون ناقش مع الوزراء فكرة "تعدیل" اإلغالق بدال

رفعھ، مؤكدة أن القیود ستبقى بشكل ما حتى لو بدأت أماكن العمل 
ً.وتم فرض إجراءات اإلغالق على  والمدارس في إعادة الفتح تدریجیا

لشركات (باستثناء محال البقالة والغذاء) المواطنین البریطانیین ومعظم ا
عدد ضحایا الفیروس الممیت في المملكة  مارس/آذار.ووصل ٢٣في 

ألف  ٢٠ألف حالة إصابة ووفاة أكثر من  ١٥٤المتحدة إلى ما یزید عن 
 آخرین حتى اآلن، بحسب خریطة جامعة "جونز ھوبكنز" األمریكیة.

  المصدر: مباشر

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,828.00  -0.16% السعودیة

 DFMGI 1,987.00  0.07%  دبي
 ADI 4,170.00 -0.28% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,790.07 1.42% الكویت

 BSEX 5,568.00 2.16% البحرین
 GENERAL 8,531.00 0.21% قطر

 MASI 9,084.00 0.45% المغرب
 TUN20 6,350.00 -0.11% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  24,133.78  1.51% أمریكا
 S&P 500 2,878.48  1.47% أمریكا
 NASDAQ 8,730.16 1.11% أمریكا

 FTSE 100 1,281.88 -0.05% لندن
 DAX 10,659.99  3.13% أمانیا

 Nikkei 225 19,771.19  -0.06% الیابان
 %0.39- 1,702.80 سعر األوقیة ھب (دوالر)الذ

 %5.55- 18.88 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %3.16-  1.80 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  110.7  %83.5  7.36  شراء  3,580.9  4.01  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %191.1  20.23  شراء  3,775.7  6.95  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.9  0.9  8.2  8.1 %10.6 9.18  شراء 259.1 8.30  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  للشھر الحالىتوزیعات أسھم مجانیة ال یوجد 
 

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

  ٢٨/٠٤/٢٠٢٠  ٢٣/٠٤/٢٠٢٠  سنت للسھم ٦٫٠٠٠  صریة الكویتیةالقابضة الم
  ٢٩/٠٤/٢٠٢٠  ٢٦/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠٠  شركة النصر لألعمال المدنیة

  ٢٩/٠٤/٢٠٢٠  ٢٦/٠٤/٢٠٢٠  قرش للسھم ١٠٫٠٠٠  ثروة كابیتال القایضة لالستثمارات المالیة
  ٢٩/٠٤/٢٠٢٠  ٢٦/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٢٫٢٥٠  السعودیة المصریة لالستثمار والتمویل

  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٨٠٠  السویدى الیكتریك
  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٤٢٠  بنك كریدي اجریكول مصر

  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠١/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٧٥القسط الثانى   باكین -البویات والصناعات الكیماویة 
  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ ١٫٠٠٠  (ایجیترانس)المصریة لخدمات النقل 

  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٥٠  سودیك -السادس من اكتوبر للتنمیھ واالستثمار
  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠  ٢٧/٠٤/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  كفر الزیات للمبیدات والكیماویات

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

غیر و عادیة  ومصر للشدات والسقالت المعدنیةاكر  ٢٨/٠٤/٢٠٢٠
  عادیة

بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر شركة الصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء و التعمیر 
  القاھرة –"ایكون" بوادى حوف حلوان 

الفنار للمقاوالت العمومیة واإلنشاءات   ٣٠/٠٤/٢٠٢٠
  واالستیرادوالتجارة 

غیر و عادیة
  عادیة

  القاھرة الجدیدة –التجمع االول  –الدور االول  – ٤حى البنفسج  ٩٨بفیال 

 –اكتوبر (طریق ترعة االسماعیلیة )  ٦شارع  ٤،٦بعنوان الشركة الكائن فى الكیلو   عادیة  الكابالت الكھربائیة المصریة  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠
  مسطرد محافظة القلیوبیة

بفندق نوفوتیل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى   عادیة  یة القابضة لالستثمارات المالیةرا  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠
  السادس من أكتوبر –الحى المتمیز  –

غیر و عادیة  رایة لخدمات مراكز االتصاالت  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠
  عادیة

  الجیزة –اكتوبر  ٦مدینة  –المتمیز الحى  –بفندق نوفوتیل السادس من اكتوبر 

  بفندق النیل ریتزكارلتون  عادیة  صر للفنادقم  ٣٠/٠٤/٢٠٢٠

  
  



 

 

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

  آخر سعر  الكود  اسم الشركة

نسبة 
التغیر 
الیومي 

%  

التغیر من 
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  

التجاري الدولي  البنك 
 (مصر)

COMI 62.0 -0.64 25.30- 3,199,523 198,159,136 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.06 0.00 20.24- 82,621 1,000,682 18.63 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
0.99 4.97 23.02- 611,721 600,682 1.52 0.82 5.25% 

طلعت  مجموعة
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.79 5.27 28.52- 7,589,139 42,634,716 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.51 -0.09 31.32- 1,222,237 13,996,716 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
9.80 3.27 12.58- 4,984,204 47,682,412 15.75 5.24 3.98% 

ة مستشفي شرك
 كلیوباترا

CLHO 
4.35 -1.81 25.26- 1,534,284 6,637,666 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
31.10 0.39 28.51- 347,531 10,781,577 47.10 28.15 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.40 3.79 13.95- 2,520,463 18,411,086 13.60 5.13 2.20% 

لالسكان  مدینة نصر
 والتعمیر

MNHD 
3.15 6.78 34.92- 17,149,679 52,344,036 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.07 -1.18 1.27- 1,442,014 14,525,224 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.10 -0.49 14.74- 286,503 2,304,583 11.40 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 نمیة العقاریھالت

CIRA 
11.60 6.23 16.43- 279,699 3,244,309 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
70.00 0.03 30.01- 32,725 2,262,447 111.00 50.05 1.68% 

اكتوبر السادس من 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
10.33 1.18 21.92- 603,850 6,193,242 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.42 -0.91 42.48- 13,484,935 18,940,278 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.61 -2.12 80.27- 5,073,488 23,508,584 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.91 -2.54 22.79- 1,908,854 13,178,916 17.60 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.28 3.16 27.35- 45,042,073 56,215,112 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.37 -2.47 34.53- 1,576,759 3,736,559 5.65 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.91 0.10 49.60- 10,749,399 20,591,736 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.75 -1.32 28.71- 5,903,867 21,962,842 7.49 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.95 -1.28 32.52- 3,847,446 26,849,422 15.85 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.51 5.09 46.82- 8,609,597 29,262,240 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.63 -2.59 7.39- 4,199,474 11,206,822 3.50 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.40 -1.94 25.60- 57,489,457 23,092,996 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.83 0.22 23.58- 928,365 1,710,626 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
4.01 -0.99 25.19- 800,309 3,223,797 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.51 2.41 15.45- 30,147,805 15,352,673 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.69 -9.19 3.26- 36,516,746 62,153,336 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

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

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

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

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

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  البحوثادارة 

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


