
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

29/04/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,415.12 0.38% -20.10% 842,425,408 238,349,256 284,225,363,040 (EGX 30مؤشر )

 1,623.87 2.00% -24.46% 1,021,216,256 320,673,646 351,761,884,303 (EGX 50مؤشر )

 1,202.37 1.25% -5.88% 270,312,576 125,947,519 164,779,756,088 (EGX 70مؤشر )

 1,124.87 0.59% -34.87% 1,112,738,048 364,296,775 449,005,119,128 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

 فوري" تقرر زيادة رأسمالها عبر أسهم مجانية" 

  بلتون تتوقع تنفيذ صفقة بيع "أرباخ جرايسون" األمريكية بعد
 أشهر 3

  مليون جنيه لشركتين  46.7صندوق دعم الصادرات يصرف
 تابعتين لـ"النساجون الشرقيون"

  المالية والصناعية تحدد موعد التوزيع النقدي 

  سنت للسهم  6توزيع كوبون القابضة الكويتية بقيمة 

 راية القابضة تتلقى عروض اهتمام على شركة "بريق" التابعة 

  مليارات دوالر  3مصدر حكومي: مصر تعتزم الحصول على
 من صندوق النقد 

  رغم شينخوا: مصر قادرة على سداد ديونها الخارجية
 ”كورونا“التداعيات االقتصادية ألزمة 

  وزيرة التجارة تبحث توفير مدخالت إنتاج مصرية لتلبية
 احتياجات الصناعة الوطنية

  محمد العريان: االحتياطي الفيدرالي يواجه معضلة جديدة هذا
 األسبوع

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
التي انخفض االسهم 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 121 58 8 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
85.98%

;  عرب 
3.30%

;  أجانب
10.72%

;  مؤسسات
81.78%

;  أفراد
18.21%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

 فوري" تقرر زيادة رأسمالها عبر أسهم مجانية"

وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 
مليون  353.65والمدفوع من االلكترونية على زيادة رأس المال المصدر 

مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.وأوضحت الشركة في  453.65جنيه إلى 
مليون  100بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها وافقت على زيادة قدرها 

قرشاً للسهم، من  50مليون سهم، بقيمة اسمية  200جنيه مقسمية على 
باح المرحلة بواقع خالل إصدار أسهم مجانية يتم تمويلها عن طريق األر

سهم مجاني لكل سهم أصلي.ووافق المجلس على مقترح توزيع  0.28
مليون جنيه عبر أسهم مجانية، وترحيل  100، بتوزيع 2019أرباح 

مليون جنيه للعام المقبل.وحققت الشركة أرباحاً بلغت  112.141
 69.23مليون جنيه خالل العام الماضي، مقابل أرباح بلغت  130.38

جنيه في العام السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام  مليون
مليون جنيه بالعام  609.6مليون جنيه، مقابل  884.13الماضي إلى 

السابق له.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة في 
مليون جنيه  71.19مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  106.6إلى  2019

 المصدر: مباشر ق له.في العام الساب

 أشهر 3بلتون تتوقع تنفيذ صفقة بيع "أرباخ جرايسون" األمريكية بعد 

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه من المتوقع تنفيذ صفقة بيع شركة 
أشهر، مع األخذ في االعتبار  3أرباخ جرايسون األمريكية "التابعة" بعد 

لظروف الراهنة.وأوضحت عدم وجود متغيرات تؤثر على ذلك في ظل ا
الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الثالثاء، أن عملية البيع لم يتم االنتهاء 
منها بعد، وبناًء على ذلك لم يتم الوصول إلى قيمة نهائية للصفقة.وأشارت 
بلتون، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف 

وق المصري واألسواق المجاورة في قطاع التركيز بشكل أساسي على الس
بنوك االستثمار، باإلضافة إلى التوسع في منصة الخدمات المالية غير 

.وأكدت بلتون، أن الخطوة 2020المصرية والتي بدأتها الشركة مطلع 
تأتي أيضاً لتعزيز مجموعة الخدمات االستشارية المالية وغير المصرية 

تعظيم العائد على استثمارات الشركة  لعمالئها داخل وخارج مصر، وكذلك
وإعادة هيكلتها، وبناء عليه فإن عوائد الصفقة سوف تستخدم في دعم 
استراتيجيتها.ووقعت شركة بلتون المالية القابضة األسبوع الماضي، 
اتفاقية لبيع شركة ارباخ جرايسون األمريكية، التابعة لها مع مجموعة من 

، صافي خسارة 2019ة القابضة، خالل المستثمرين.وحققت بلتون المالي
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل  91.5بلغ 

.وارتفعت إيرادات الشركة خالل 2018مليون جنيه خسائر خالل  82.41
مليون جنيه في  342مليون جنيه مقابل  243العام الماضي، وسجلت 

قلة، انخفضت خسائر الشركة .وعلى صعيد القوائم المالية المست2018
مليون  210.36مليون جنيه، مقابل  202.43حيث سجلت  2019خالل 

 المصدر: مباشر.2018جنيه خسائر خالل 

مليون جنيه لشركتين تابعتين  46.7صندوق دعم الصادرات يصرف 
 لـ"النساجون الشرقيون"

مليون  46.73أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، تحويل نحو 
جنيه من صندوق دعم الصادرات إلى شركتين تابعتين.وأوضحت الشركة 

مليون جنيه  42.85في بيان لبورصة مصر اليوم الثالثاء، أنه تم تحويل 
مليون جنيه  3.88لصالح شركة النساجون الشرقيون انترناشيونال، ونحو 

كة إفكو.وأشارت أن تحويل تلك المبالغ يأتي في إطار قرار لصالح شر

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

  16.55   0.67  عتاقة

  9.99   83.78  مطاحن مصر العليا

  9.99   30.94  العامة للصوامع والتخزين
  9.96   3.09  الشمس لالسكان

  9.94   5.42  مصر لصناعة الكيماويات

 

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

 -12.21   7.26  ايجيترانس
 -11.03   27.60  كريدي أجريكول

 -9.91   32.00  مصر -البنك الوطني الكويتي 
 -9.75   10.00  العالمية لالستثمار والتنمية

 -7.62   20.50  لتصنيع الحاصالت الزراعيةالنصر 

  

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

  62.26   258,272,064  البنك التجاري الدولي
  8.95   75,367,896  السويدى اليكتريك

  1.73   67,948,584  دايس
  5.58   42,450,152  النساجون الشرقيون

  10.89   39,229,556  المصرية لالتصاالت

 

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

  0.41   49,249,666  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.31   44,475,762  العربية لالستثمارات
  1.73   38,820,870  دايس

  1.31   27,719,812  بالم هيلز
  1.42   19,766,056  القلعة

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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وزارة المالية المصرية بدعم المصدرين في ظل الظروف الراهنة.وكانت 
الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات اقتصادية لدعم قطاع األعمال في 
ً للقطاعات المتضررة من التداعيات  ظل الظروف الراهنة، خصوصا

نا.وفيما يخص المصدرين، قررت المالية عدم السلبية لفيروس كورو
مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف 
مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية 
يونيو المقبل.فقد تقرر صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق 

بالمائة بدأت من  10ة شرائح كل شريح 3تنمية الصادرات وذلك على 
ماليين جنيه; دعماً للمصدرين والشركات في  5يوليو الماضي وحتى 

 855، أرباحاً بلغت 2019مواجهة األزمة الراهنة. وحققت الشركة خالل 
، مقابل أرباح بلغت 2019مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر 

ار حقوق األقلية. ، مع األخذ في االعتب2018مليون جنيه في  550.23
مليار جنيه،  10.13وارتفعت مبيعات الشركة خالل العام الماضي إلى 

.وعلى مستوى األعمال 2018مليار جنيه في  10.4مقابل مبيعات بلغت 
مليون جنيه في العام  708.6المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 

 در: مباشرالمص .2018مليون جنيه في  745.8الماضي، مقابل أرباح بلغت 

 سنت للسهم  6توزيع كوبون القابضة الكويتية بقيمة 

(أنه قد تقرر توزيع EKHOأعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية)
سنت للسهم الواحد وذلك إعتباًرا من  6.000( بواقع 21الكوبون رقم )

وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية  28/04/2020
، وفقا لبيان البورصة المصرية.عن 23/04/2020خميس جلسة يوم ال

، أظهرت 31/12/2019إلى  01/01/2019نتائج أعمالها عن الفترة من 
مليون دوالر مقابل صافي ربح  115.601تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 

مليون دوالر عن نفس الفترة من العام السابق.وفي نفس  95.112بلغ 
مليون دوالر،  13.089مستقل بلغ السياق، أظهرت تحقيق صافي ربح 

مليون دوالر عن نفس الفترة من العام  19.836مقابل صافي ربح بلغ 
مليون  523.94نحو  2019السابق، وبلغت إيرادات الشركة خالل 

.جدير 2018مليون دوالر في  461.98دوالر، مقابل إيرادات بقيمة 
بد المنعم قد قال بالذكر أن مدير عالقات المستثمرين في الشركة، هيثم ع

عربية إن شركته تتوقع بدء العمل في مصنع األخشاب التابع  CNBCلـ 
لها في وقت الحق من العام المقبل.وأضاف عبد المنعم تعليقاً على نتائج 

إن قطاعي الغاز والكهرباء لعبا دوراً رئيسياً في نمو  2019الشركة في 
الترويج وتغطية األرباح العام الماضي.وغرض الشركة االساسي هو 

االكتتاب في األوراق المالية االشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر 
أوراًقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها رأس المال المخاطر كما يجوز 
للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل غرضها في إطار أحكام قانون 

ت فرعية خارج االستثمار ويجوز لها القيام أو االشتراك في مشروعا
قانون االستثمار بشرط موافقة الهيئة العامة لالستثمار والهيئة العام لسوق 

وافقت الهيئة العامة لالستثمار على  2002مارس  6المال.وبتاريخ 
استخدام الشركة لفائض أموالها لالستثمار خارج جمهورية مصر العربية 

وعات وكذلك عن طريق االشتراك في تأسيس شركات والمساهمة في مشر
  االشتراك في محافظ األوراق المالية المدارة بالخارج.

 المالية والصناعية تحدد موعد التوزيع النقدي 

( أنه قد تقرر EFICأعلنت شركة المالية والصناعية المصرية )
جنيه للسهم الواحد وذلك  0.750( بواقع 20توزيع الكوبون رقم )

بالتالي ينتقل الحق في التوزيع و  14/05/2020إعتباًرا من
، وفًقا 11/05/2020لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم اإلثنين 

لبيان البورصة المصرية.عن نتائج أعمالها عن الفترة من 
، أظهرت تحقيق صافي ربح 31/12/2019إلى  01/01/2019

مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ  203.721مجمع بلغ 
نفس الفترة من العام السابق.وفي نفس  مليون جنيه عن 114.740

 143.824السياق، أظهرت تحقيق صافي ربح غير مجمع بلغ 
مليون  105.830مليون جنيه، مقابل صافي ربح غير مجمع بلغ 

جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.وكانت الشركة قد أعلنت فى 
وقت سابق عن أنها تمكنت من مضاعفة حجم صادرات شركة 

مليون  29ألف طن بقيمة  244لألسمدة، التابعة لها، إلى السويس 
.قال 2018مليون دوالر في  14ألف طن بقيمة  123دوالر، مقابل 

عبد العال طلبة، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة 
المالية والصناعية المصرية، إن شركة السويس لألسمدة بدأت 

الذي يمكن اكتشافه من  التركيز على عمليات التصدير، وهو األمر
األرقام المسجلة مؤخًرا.شركة المالية والصناعية المصرية هي 

، 1996شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ مارس 
تعمل شركة المالية والصناعية المصرية ضمن قطاع المواد مع 

  التركيز على األسمدة والكيماويات الزراعية.

 م على شركة "بريق" التابعةراية القابضة تتلقى عروض اهتما

قالت شركة راية القابضة لالستثمارات المالية، إنها تلقت عدة 
عروض اهتمام من عدة مستثمرين أجانب ومحليين من مؤسسات 
استثمار مباشر من ذوي المالءة المالية العالية.وتابعت راية في بيان 
لبورصة مصر، يوم الثالثاء، أن عروضاً تستهدف إما ضخ 
استثمارات جديدة وإما االستحواذ الجزئي أو الكلي على شركة بريق 
لتقنيات الصناعات المتطورة، إحدى الشركات التابعة لتسريع عملية 
النمو، وزيادة حجم أعمال الشركة، أو إمكانية االستحواذ على حصة 
حاكمة بالشركة.وأوضحت راية، أن مجلس إدارة شركة راية لم يقم 

األمر لحين تلقي عروض استثمار أو شراء ملزمة بدراسة واعتماد 
 85.10من قبل هؤالء المستثمرين.وحققت الشركة خسائر بلغت 

مليون  89.122مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وزادت 2018جنيه في 

ار جنيه، مقابل ملي 8.7إيرادات نشاط الشركة في العام الماضي إلى 
 المصدر: مباشر .2018مليار جنيه في  7.9إيرادات نشاط بلغت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

مليارات دوالر من صندوق  3مصدر حكومي: مصر تعتزم الحصول على 
 النقد 

قال مصدر حكومى، إن قيمة قرض صندوق النقد الدولى والتى تعتزم 
يتم تحديده حتى اآلن، متوقعا أن يتخطى حاجز مصر الحصول عليه، لم 

مليارات دوالر.وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن  3الـ
الحكومة تسعى لالتفاق مع صندوق النقد على البرنامج الجديد خالل الشهر 
القادم، على أن تكون مدة االتفاق عاما واحدا فقط، ويتم سداد قيمة القرض 

سنوات.كان رئيس الوزراء قد عقد مؤتمراً صحفياً  5الجديد على مدار 
حضره طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، 
والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزير 

مد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية الدولة لإلعالم، وأح
والتطوير المؤسسي.وفي مستهل المؤتمر، أكد رئيس الوزراء أن الفترة 
الماضية شهدت التركيز على تداعيات فيروس كورونا، وكنا نوجه دوماً 
رسالة، بأن الحكومة تعمل بالتوازي على محور اإلقتصاد المصري، 

رة التي تحققت خالل السنوات الماضية، فيما للحفاظ على الُمكتسبات الكبي
يخص اإلصالحات اإلقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية، والتي 
حققت نجاحات كبيرة أشاد بها العالم كله، بما يمكننا من الوقوف على 
أرض صلبة في مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة المصاحبة لفيروس 

كل اقتصاديات العالم.وأوضح مدبولي أنه كورونا، والتي أثرت سلباً على 
بعد انتهاء برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في يونيو 
الماضي، استقر يقين المجموعة الوزارية االقتصادية على أهمية البناء 
على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في قطاعات اإلقتصاد المختلفة، الفتاً 

ومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق إلى أن ذلك دعا الحك
النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، هدفه أن تقوم 
هذه الجهات باإلستمرار في تقديم الدعم لمصر في تحقيق ذات برامج 
اإلصالح الهيكلي، وفي بداية هذا العام تقدمت الحكومة بطلب برنامج جديد 

الدولي، يتضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة  مع صندوق النقد
تداعيات فيروس كورونا، ظهر اإلحتياج ألن يكون هناك دعم مالي أيضاً 

 إلى جانب الدعم الفني.

وزيرة التجارة تبحث توفير مدخالت إنتاج مصرية لتلبية احتياجات 
 الصناعة الوطنية

الدولة غير المسبوق أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهتمام 
بتعميق التصنيع المحلى وتوفير مدخالت إنتاج مصرية تفي باحتياجات 
الصناعة الوطنية وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، 
مشيرًة إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي 

مة في تطوير قاعدة وتحقيق التكامل بين سالسل اإلنتاج الوطنية للمساه
صناعية مصرية متكاملة.جاء ذلك خالل االجتماع الموسع الذي عقدته 
الوزيرة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والمالبس 
الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين 
عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري وتحقيق التكامل بين 

سل التوريد المصرية لتوفير مدخالت االنتاج الالزمة سال
وأشارت الوزيرة الى اهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات .للصناعة

المصرية الواعدة والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلى 
واإلقليمي خاصة فى قطاعات األجهزة المنزلية واالدوات الصحية 

مشيرًة الى ان عدد كبير من مدخالت االنتاج والمالبس الجاهزة ، 

 

شينخوا: مصر قادرة على سداد ديونها الخارجية رغم التداعيات 
 ”كورونا“االقتصادية ألزمة 

استبعد خبراء اقتصاديون، أن تؤثر التداعيات االقتصادية السلبية ألزمة 
على قدرة مصر على تسديد ” كورونا“مرض فيروس كورونا الجديد 

ديونها الخارجية خالل العام الجاري، مؤكدين أن القاهرة لم تتخلف 
يوما عن تسديد أي قسط من أقساط الديون.وتتجاوز خدمة الدين 

طويل األجل المقرر الوفاء بها من قبل الحكومة الخارجى متوسط و
مليار دوالر.وتعرف خدمة  18.6نحو  2020المصرية خالل العام 

الدين بأنها إجمالى األقساط والفوائد التي تتحملها الدولة خالل فترة 
مليار دوالر في  108.7زمنية ما.ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للبالد 

بنك المركزي المصري، بما يعادل نهاية يونيو الماضي، حسب ال
من الناتج المحلي اإلجمالي.وقبل أيام، دعت وزيرة التعاون  36%

الدولي المصرية رانيا المشاط إلى تخفيف عبء الديون عن الدول 
الدولية، الذي ناقش  24الناشئة، وذلك خالل اجتماع مجموعة الـ 

اط بصفتها مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد.وشاركت المش
محافظ مصر لدى البنك الدولي في االجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو 

للبنك وصندوق النقد ” اجتماعات الربيع“كونفرانس، ضمن فاعليات 
الدوليين، بحضور كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد، ومارى 

ولى بانجيستو المدير التنفيذى لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الد
ممثلة عن ديفيد مالباس رئيس البنك.وقبل هذه الخطوة، تقدم الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، خالل اجتماع عقده القادة األفارقة أعضاء 
هيئة مكتب االتحاد األفريقي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا 
الجديد، بمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء 

ون المستحقة على الدول األفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل الدي
أو اإلعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية اإلقليمية 

 4782حالة وفاة، و 337والدولية.وسجلت مصر حتى أمس األثنين 
إصابة بفيروس كورونا الجديد.وفي هذا الصدد، أكد الخبير االقتصادي 

دة أن مصر لن تتعثر في تسديد ديونها الخارجية، الدكتور كريم العم
على الرغم من أزمة فيروس كورونا الجديد.وقال العمدة، وهو أستاذ 

، إن مصر ”شينخوا“االقتصاد الدولي بجامعة بني سويف، لوكالة أنباء 
تعرضت ألزمة  2011يناير  25خالل السنوات التي تلت ثورة 

بشكل شبه كامل وانخفاض اقتصادية كبيرة بسبب توقف االقتصاد 
االحتياطي النقدي، لكنها مع ذلك لم تتخلف أبدا عن سداد أي قسط من 

صامد أمام أزمة “أقساط الدين.وأضاف أن االقتصاد المصري 
مليار  40، ولفت إلى أن مصر تملك احتياطي نقدي يبلغ ”كورونا

يل دوالر، وبالتالي تستطيع تسديد أقساط الدين الخارجي.وفي مطلع أبر
الجاري، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض االحتياطي النقدي 

 45.5مليار دوالر في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو  40لديه إلى 
مليار في فبراير الفائت، وذلك بفعل أزمة فيروس كورونا 
الجديد.واستخدم الفارق بين الرصيدين في عدة أوجه من بينها سداد 

الديون الخارجية للدولة، حسب البنك.ويعد هذا االلتزامات الخاصة ب
االنخفاض في االحتياطي النقدي األول من نوعه منذ سنوات، حيث 
كان االحتياطي المصري يتخذ اتجاها تصاعديا منذ تولي الرئيس 

، حتى وصل إلى أعلى رصيد في 2014السيسي الحكم في العام 
إلى تقارير وكالتي تاريخه في فبراير الماضي.وأشار الخبير المصري، 

ستاندرد أند بورز وفيتش للتصنيف االئتماني، التي توقعت عدم تعثر 
مصر فى سداد الديون، وأكدت قدرة القاهرة على تسديد الديون حتى 



 

 

المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج وتمتلك مصر 
إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية 
منها.ولفتت جامع إلى أهمية االستفادة من اإلمكانيات التصنيعية الكبيرة 

وقطاع األعمال العام والهيئة العربية للتصنيع لشركات اإلنتاج الحربي 
والمطورين الصناعيين المصريين بهدف توفير مدخالت إنتاج لمصانع 
القطاع الخاص في مجاالت الصناعات الهندسية وبصفة خاصة قطاع 
صناعة األجهزة المنزلية واألدوات الصحية.وأشارت الوزيرة الى اهمية 

لتنسيق مع القطاع الخاص تحدد محاور التوصل إلستراتيجية عمل شاملة با
النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيه المنتج 
المصري بالسوقين المحلى والعالمي ، الفتة إلى اهمية تفعيل قنوات 
التواصل بين المصنعين المصريين بهدف تبادل الخبرات وتفعيل منظومة 

م استعرض رجال الصناعة رؤاهم ومن جانبه.سالسل القيمة الوطنية
المختلفة لتعميق صناعة المالبس الجاهزة والصناعات الهندسية خاصة فى 
مجاالت األجهزة المنزلية واالدوات الصحية حيث اكدوا حرصهم على 
زيادة معدالت اإلنتاجية و زياده القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل 

اعات المصرية في هذه المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصن
القطاعات ،مشيرين فى هذا اإلطار إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة 
تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة حيث شاهدت 
الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع األدوات الصحية.وطالب رجال 

الخاص لتخفيض الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع 
فاتورة االستيراد وذلك من خالل تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخالت 
انتاج وطنية، مشيرين الى ضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين 
الداعمة للصناعة الوطنية الى جانب تعديل عدد من بنود التعريفات 

لصناعة الحالي الجمركية لحماية الصناعة الوطنية الى جانب تعديل قانون ا
وأكد ممثلو قطاع المالبس .وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية

الجاهزة اهمية توفير التمويل الالزم للصناعات المغذية للقطاع وتوفير 
برامج تدريبيه للصناعات الجديدة الى جانب اتاحة اراضي صناعيه 

انتاج  بأسعار مخفضة مشيرين الى ضرورة ادراج منتجي مستلزمات
قطاع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة في منظومة مساندة 

 المصدر: أ.ش.أالصادرات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.وتابع أن تفشي مرض 2021لو استمرت أزمة كورونا الجديد لعام 
فيروس كورونا الجديد تسبب في حدوث أزمة لكن مصر قادرة على 

جهتها، خاصة أن اقتصادها متنوع، مشيرا إلى زيادة قيمة موا
الصادرات وتحويالت المصريين العاملين في الخارج رغم هذه 
األزمة.ورد العمدة بالنفي على سؤال حول احتمال أن تلجأ مصر إلى 

لكن لو هناك “تأجيل سداد بعض األقساط المستحقة، قبل أن يضيف 
الدول من بينها مصر فيمكنها مبادرة من هذا النوع لمجموعة من 

بالتأكيد االستفادة من ذلك، على الرغم من أن مصر تتعامل حتى اآلن 
وعلق على المبادرة التي طرحتها مصر لتخفيف عبء ”.بشكل إيجابي

اتوقع االستجابة لهذه المبادرة، السيما أن “الديون على أفريقيا، قائال 
ديون من خالل تأجيل البنك الدولي كان قد دعا إلى تخفيض عبء ال

األقساط بالنسبة للدول األكثر فقرا، لكن مصر ليست من ضمن هذه 
وأردف ”.الدول، وإنما من الدول متوسطة الدخل واألسواق الناشئة

اعتقد أنه سيكون هناك أكثر من مبادرة من أجل تخفيف حدة األزمة “
ك على كاهل الدول األفريقية ومتوسطة الدخل، وأظن أنه سيكون هنا

بعض اإلجراءات التحفيزية من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك 
أما الدكتور وليد جاب هللا، عضو الجمعية المصرية ”.التنمية األفريقي

أزمة الديون الخارجية صعبة جدا، ليس “لالقتصاد السياسي، فرأى أن 
على مصر فقط لكن على كل دول العالم، بسبب تزايد عبئها في تلك 

لكن عندما تتحدث “، ”شينخوا“وقال جاب هللا لوكالة أنباء ”.الفترة
مؤسسات ائتمانية مثل فيتش وستاندرد أند بورز بشكل جيد عن 
االقتصاد المصري مع نظرة مستقرة على المدى المتوسط فإن هذا 
يعني الثقة فى قدرة مصر على تسديد الديون على المدى القصير 

السياحة التى كانت تدر على صحيح أن حركة “وأضاف أنه ”.والطويل
مصر مليار دوالر شهريا توقفت، لكن فى المقابل هناك أوجه إيجابية 
فمثال مصر وفرت تكلفة اقتصادية مرتفعة جدا جراء توقف أداء شعائر 
العمرة فى شهري شعبان ورمضان، وتوقف موسم سياحة المصريين 

بترولية من كما أن فاتورة استيراد المنتجات ال“وتابع ”.فى الخارج
الخارج قلت، بينما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية فى 

، %24، وانخفضت الواردات بنسبة %2الربع من العام الحالي بنسبة 
نحن أمام أزمة “وواصل ”.ما خفف العبء على الميزان التجاري

يواجهها االقتصاد المصري، لكنه أفضل حاال من غيره فى الكثير من 
ة، بسبب تنوع قطاعاته وهذا هو الضمانة األساسية لقدرة دول المنطق

قوال “واستطرد أن ”.االقتصاد المصرى على التعافي وسداد ديونه
واحدا، مصر لن تتعثر في سداد ديونها، وإال لما صدرت تقارير 

وأبقت ”.مؤسسات التصنيف اإلئتماني العالمية التي ثبتت تصنيف مصر
أبريل  17المية للتصنيف االئتماني، في الع” ستاندرد أند بورز“مؤسسة 

الجاري، درجة التصنيف السيادي لالقتصاد المصري عند مستوى 
“B/B ” على المديين قصير وطويل األجل، مع الحفاظ على النظرة

المستقبلية المستقرة.وتعد ستاندرد أند بورز ثالث مؤسسة تصنيف 
تغيير منذ ائتماني كبرى تبقى على تصنيف االقتصاد المصري دون 

أول مارس الماضي وحتى اآلن، في حين أجرت تعديال سلبيا على 
دولة، بعضها فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  35تصنيف أكثر من 

جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد.وتعتبر مصر إحدى دولتين 
فقط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تم اإلبقاء على تصنيفهما 

النظرة المستقبلية القتصادهما.كما استبعد جاب هللا، أن تلجأ االئتماني و
مصر لم تتخلف يوما “مصر إلى تأجيل تسديد أقساط الديون، مضيفا أن 

ما عن سداد أي قسط من ديونها حتى في ظروف أصعب من أزمة 
 جريدة البورصة :المصدر”.كورونا



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 الفيدرالي يواجه معضلة جديدة هذا األسبوعمحمد العريان: االحتياطي 

من بين البنوك المركزية الثالثة المهمة التي تعقد اجتماعات السياسة هذا 
بنك اليابان والمركزي األوروبي واالحتياطي الفيدرالي، من  -األسبوع 

غير المرجح أن يعلن األخير إجراءات سياسة جديدة.ومع ذلك، يرى محمد 
شارين االقتصاديين في "أليانز" عبر تحليل لوكالة العريان كبير المست

"بلومبرج أوبينيون" أن تقييم الفيدرالي للتوقعات االقتصادية ونظرته 
المستقبلية بشأن تدابير السياسة سيقوم بالكثير في تحديد أداء األسواق 
المالية.ومنذ اجتماعاته الثالثة غير المجدولة في مارس/آذار الماضي، هدأ 

ي الفيدرالي األسواق بتدخالته غير العادية على الرغم من االحتياط
التدهور الحاد المستمر في االقتصاد وفرص التوظيف.وخفضت إجراءات 
الفيدرالي الطارئة من خطر حدوث تدهور في السوق، واستعادة السيولة، 
وفتحت المجال لقطاعات رئيسية من سوق سندات الشركات إلصدار جديد 

ات الدرجة االستثمارية واألخرى ذات العائد من قبل الشركات ذ
المرتفع.وجاء ذلك على خلفية تراجع حاد في التوظيف، حيث فقد أكثر من 

مليون شخص وظائفهم على الرغم من الدعم المالي الكبير.ويتوقع  26
معظم المتابعين أن يؤدي هذا االنهيار في االستهالك إلى جانب استثمارات 

حدوث انكماش قياسي في الناتج المحلي اإلجمالي  الشركات والتجارة، إلى
للربع الثاني.وبالنظر إلى حجم ونطاق اإلجراءات األخيرة لالحتياطي 
الفيدرالي، يتوقع القليل أن يعلن أي تدخالت جديدة في السوق عندما تختتم 
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها يوم األربعاء.ومع ذلك، سيكون 

اماً كبيراً بكيفية نظر صناع السياسة إلى التوقعات االقتصادية، هناك اهتم
وخاصة مستقبل اإلجراءات السياسية الحالية واإلضافية.فيما يتعلق 
باالقتصاد، من غير المرجح أن يكون لدى االحتياطي الفيدرالي أي وضوح 
أكبر من معظم اآلخرين، خاصة بالنظر إلى أن العوامل الصحية ال تزال 

ؤكدة.على هذا النحو، يجب أن ُيتوقع من البنك المركزي األمريكي غير م
تأكيد السرعة والعمق غير المسبوقين لالنكماش االقتصادي الحالي، 
وإبراز التوقعات الضبابية والتأكيد على أن المخاطر مائلة إلى الجانب 
السلبي.ويكمن التحدي الرئيسي الذي يتواجه تواصل رئيس االحتياطي 

ي فيما يشير إليه بشأن نوايا سياسته.وهذا ينطبق بشكل أقل على الفيدرال
التدخالت الحالية وبشكل أكثر على أمر لم يحتضنه االحتياطي الفيدرالي 
حتى اآلن، لكن التجار والمستثمرين سارعوا لتوقعه بحماس وهو دعم 
سوق األسهم إذا لزم األمر.البحث عن تأكيد بنك االحتياطي الفدرالي 

في القيام بالمزيد ولفترة طويلة عندما يتعلق األمر بالتدخالت لرغبته 
الحالية.ولن يتم الترحيب بذلك فقط من قبل أولئك الذين يعتقدون أن 

مثل تلك الخاصة بالسندات الحكومية  -استقرار أكبر قطاعات السوق 
يلعب دوًرا رئيسًيا في تقليل مخاطر التمويل التي  -وصناديق سوق المال 

القتصاد، ولكن أيًضا من قبل المستثمرين في الهيكل األدنى من تضرر ا
وصوالً إلى السندات غير المرغوب فيها "الخردة"، وهي أكثر  -التمويل 

تدخالت االحتياطي الفيدرالي إثارة للجدل حتى اآلن.وبالفعل، فإن هذا 
المغامر إلى حد بعيد في سلم الجودة االئتمانية هو الذي أدى إلى تصور 

لربح في كل األحوال" بين بعض المستثمرين وقاد إلى انتعاش أسعار "ا
األسهم، فسوف يربحوا إذا تعافى االقتصاد بقوة وعادت أرباح الشركات، 
وسيفوزون أيًضا إذا لم يحدث ذلك ألن خطر حدوث هبوط حاد غير منظم 
في أسواق األسهم سيجبر االحتياطي الفيدرالي على شراء األسهم، تماًما 

 ا فعل مع بعض السندات ذات العائد المرتفع.خالصة القول، ال شيء كم

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,885.00 0.84% السعودية

 DFMGI 2,017.00 0.99% دبي

 ADI 4,221.00 1.21% ابوظبي

 MARKET-IXP 4,847.01 1.19% الكويت

 BSEX 5,647.00 1.30% البحرين

 GENERAL 8,601.00 0.81% قطر

 MASI 9,175.00 1.01% المغرب

 TUN20 6,294.00 -0.88% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 24,101.55 -0.13% أمريكا

 S&P 500 2,863.39 -0.52% أمريكا

 NASDAQ 8,607.73 -1.40% أمريكا

 FTSE 100 5,958.50 1.91% لندن

 DAX 10,795.63 1.27% أمانيا

 Nikkei 225 19,771.19 -0.06% اليابان

 %0.09 1,709.00 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %2.39 20.95 البرميل خام برنت )دوالر(

 %8.53 1.95 البرميل نايمكس )دوالر(

الميزانية العمومية غير يطمئن المستثمرين أكثر من مجرد دعم 
المحدودة للبنك المركزي.ويواجه االحتياطي الفيدرالي معضلة صعبة 

وما بعده.آخر شيء يرغب الفيدرالي في القيام به هو . هذا األسبوع
تحريك تقلبات السوق من خالل اإلشارة إلى أنه ليس لديه نية لتوسيع 

 من ذلك، قد يشعر برنامج شراء الميزانية العمومية لشراء األسهم.بدالً 
الفيدرالي أنه من الحكمة إبقاء خيارات ذلك مفتوحة، على أمل أن يؤدي 
التحسن االقتصادي في نهاية المطاف إلى التحقق من التقييم الحالي 
لسوق األسهم.ولكن من خالل القيام بذلك، فإن البنك المركزي األمريكي 

المرتبطة برؤية "دعم يغذي عنصًرا جديًدا مهًما من العواقب األخالقية 
االحتياطي الفيدرالي" لسوق األسهم وللمستثمرين الماليين.والمخاطر 

تعني عدم اهتمام الفرد بالتحوط من  moral hazardاألخالقية أو 
المخاطر بسبب اعتقاده بتدخل جهة ما إلنقاذه وتحمل تداعيات 

ر قراره.وهذا يشوه األسواق أكثر ويجعل االحتياطي الفيدرالي أكث
عرضة لالتهامات بأنه يهتم أكثر بأسواق األسهم وليس االقتصاد.هذا 
االختيار المهم ليس سهال، ومع ذلك يجب مناقشته بشكل صريح داخل 
اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مع قائمة تفصيلية بالفوائد والتكاليف 
والمخاطر المرتبطة بكل خيار.وكلما كان ذلك أفضل وأسرع، قل 

ن الخطر المستمر من "شركات الزومبي" التي ال تستطيع احتمال أ
الوفاء بالتزاماتها مصحوًبا بـ "أسواق الزومبي" أكثر مما يمكن 
تخصيص الموارد بكفاءة وال مساءلة الشركات عن أدائها.هذا من شأنه 
أن يضيف فقط إلى تحديات االقتصاد المحتمل أن يخرج من صدمة 

اجية ومستويات الديون المرتفعة فيروس كورونا مع انخفاض اإلنت
والمزيد من العاطلين عن العمل على المدى الطويل والعمل في عالم 

 المصدر: مباشرأكثر ابتعاداً عن العولمة.



 

 

 الشركات تحت التغطية

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدالقيمة المضاعف  مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.7 0.7 غ.م. 118.7 %71.2 7.36 شراء 3,839.8 4.3

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %176.4 20.23 شراء 3,976.7 7.32 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.8 0.8 7.2 7.1 %26.4 9.18 شراء 226.6 7.26

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

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

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 التوزيعتاريخ  تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 29/04/2020 26/04/2020 جنيه للسهم 0.500 شركة النصر لألعمال المدنية

 29/04/2020 26/04/2020 قرش للسهم 10.000 ثروة كابيتال القايضة لالستثمارات المالية

 29/04/2020 26/04/2020 جنيه للسهم 2.250 السعودية المصرية لالستثمار والتمويل

 30/04/2020 27/04/2020 جنيه 0.800 السويدى اليكتريك

 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 

 30/04/2020 27/04/2020 جنيه 1.000 المصرية لخدمات النقل )ايجيترانس(

 30/04/2020 27/04/2020 جنيه للسهم 0.550 سوديك -اكتوبر للتنميه واالستثمارالسادس من 

 30/04/2020 27/04/2020 جنيه للسهم 1.500 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

30/04/2020 
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات 

 واالستيراد والتجارة

غير و عادية

 عادية

 القاهرة الجديدة –التجمع االول  –الدور االول  – 4حى البنفسج  98بفيال 

 الكابالت الكهربائية المصرية 30/04/2020
 –اكتوبر )طريق ترعة االسماعيلية (  6شارع  4,6بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو  عادية

 مسطرد محافظة القليوبية

 راية القابضة لالستثمارات المالية 30/04/2020
بفندق نوفوتيل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى  عادية

 السادس من أكتوبر –الحى المتميز  –

 راية لخدمات مراكز االتصاالت 30/04/2020
غير و عادية

 عادية

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

 بفندق النيل ريتزكارلتون عادية مصر للفنادق 30/04/2020

 القاهرة –وسط البلد  –شارع قصر النيل  37بمقر الشركة االدارى بالعنوان الكائن فى  عادية الشركة العربية الدارة و تطوير االصول 02/05/2020

 26بمقر المركز التجارى للشركة العبور سنتر بالحى األول بمدينة العبور القطعه رقم  عاديةغير  العبور لالستثمار العقارى 02/05/2020

 جولدن تكس لالصواف 02/05/2020
غير و عادية

 عادية

 عبر تقنية التصويت االلكترونى

 



 

 

 (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 

62.3 0.53 24.99- 4,189,844 258,272,064 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.11 0.00 19.91- 991,423 11,995,444 18.63 9.99 7.34% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.02 3.56 21.16- 1,794,004 1,792,615 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

5.71 1.60 29.51- 2,727,366 15,711,998 12.00 4.04 4.31% 
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

11.52 0.61 31.26- 1,346,422 15,677,140 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

8.95 -6.48 20.16- 8,295,418 75,367,896 15.75 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

4.36 0.69 25.09- 2,318,340 9,966,639 7.06 3.78 2.94% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

27.60 -11.03 36.55- 410,653 11,443,290 47.10 27.58 2.68% 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 

7.25 -0.68 15.70- 1,431,417 10,568,787 13.60 5.13 2.20% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.15 3.28 34.92- 8,342,525 26,412,582 5.67 2.40 2.20% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

10.89 8.14 6.76 3,697,545 39,229,556 14.92 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سينا فارما

8.40 4.48 11.58- 213,325 1,777,132 11.40 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

12.50 7.76 9.94- 464,583 5,827,823 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

ORAS 
72.50 4.86 27.51- 19,022 1,357,138 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
10.20 -0.58 22.90- 1,063,831 10,811,439 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
CCAP 

1.42 1.28 42.15- 19,766,056 28,102,936 4.02 0.81 1.49% 
الجديدة مصر 

 لالسكان والتعمير
HELI 

4.70 1.51 79.89- 4,812,008 22,864,626 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

7.11 3.04 20.56- 2,215,047 15,676,339 17.60 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.31 4.81 25.47- 27,719,812 36,200,560 2.67 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.40 1.27 33.70- 1,703,254 4,106,376 5.65 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

1.90 -0.08 49.87- 8,487,350 16,178,743 4.85 1.41 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.76 1.08 28.52- 5,839,050 22,351,220 7.49 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

7.32 4.87 28.93- 5,207,562 37,725,180 15.85 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

3.65 7.35 44.70- 6,532,844 23,661,096 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.67 0.00 5.99- 6,964,166 18,830,392 3.50 2.13 0.73% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.41 1.24 25.05- 49,249,666 20,242,982 0.75 0.28 0.62% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

1.86 0.92 22.50- 1,389,772 2,612,531 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

4.30 6.70 19.78- 4,910,931 20,736,458 6.44 2.43 0.39% 
مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.52 1.18 14.45- 17,425,150 8,975,848 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

1.73 1.65 0.92- 38,820,870 67,948,584 1.93 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 بريميير أيةشركة  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
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