
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

30/04/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,545.26 1.25% -19.11% 788,727,424 250,748,843 283,682,295,386 (EGX 30مؤشر )

 1,633.77 0.61% -24.00% 943,842,560 352,561,304 350,984,440,768 (EGX 50مؤشر )

 1,209.19 0.57% -5.35% 254,997,968 151,897,285 164,235,719,741 (EGX 70مؤشر )

 1,127.54 0.24% -34.72% 1,043,725,376 402,646,128 447,918,015,128 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

  غاز مصر تقر توقيع اتفاقيتي مع تاون جاس لتوصيل الغاز
 الطبيعي

  الكينى« مايفير»من بنك  %51التجارى الدولى يستحوذ على 

  9خالل  %86خسائر العامة الستصالح األراضي تتراجع 
 أشهر

  مليون جنيه  5العربية وبولفارا تقلص خسائرها السنوية لـ 

  راية لالتصاالت تفوز بمشروع كول سنتر اتحاد الصناعات
 للحد من انتشار كورونا 

  الوزراء المصري: برنامج صندوق النقد الجديد ليس له
 تأثيرات سلبية على المواطنين 

  المركزي" يخفض فائدة قروض التشغيل لشركات السياحة"
 %5إلى 

 19 2020 مليار جنيه مبيعات شركات األدوية الربع األول من  

  الضرائب المصرية تصدر ضوابط تقسيط ضريبة الدخل
 للشركات المتضررة من كورونا 

  مورجان ستانلى: مصر ستستفيد من انحسار العولمة بسبب
 الطلب المحلى المرتفع

 “تبدأ الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع ” المالبس الجاهزة
 المحلي  

  المؤسسات الدولية مصر ُتطلق استراتيجية جديدة للشراكة مع
 تزامناً مع كورونا

 سنوات  4أسعار الواردات في ألمانيا تسجل أكبر وتيرة هبوط بـ 

 قفزة للمعروض النقدي في منطقة اليورو خالل مارس 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 سعرهايتغير 

 74 107 6 

  

 انواع المستثمرين 
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 الشركات المقيدةأخبار

 غاز مصر تقر توقيع اتفاقيتي مع تاون جاس لتوصيل الغاز الطبيعي

وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر إحدى شركات قطاع البترول، على 
الت الشركة في بيان إتمام التوقيع على اتفاقية مع شركة تاون جاس.وق

يوم األربعاء، إن االتفاقية تنص على تنفيذ أعمال لبورصة مصر، 
ألف عميل بمناطق القاهرة والجيزة  120توصيالت الغاز الطبيعي لعدد 

 232.8واإلسكندرية واإلسماعيلية وبورسعيد، بقيمة إجمالية تقديرية 
اقية عام ويجوز مليون جنيه.وأشارت الشركة، إلى أن مدة سريان هذه االتف

التجديد لمدة أخرى بموافقة الطرفين.ووافق مجلس اإلدارة على إتمام توقيع 
عقد تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمرحلة األولى بمدينة المنصورة 

مليون جنيه،  114.4بمحافظة الدقهلية مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 
، أرباحاً 2019قت الشركة خالل شهراً.وحق 18على أن تكون مدة التنفيذ 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي،  164.96بلغت 
.وارتفعت إيرادات نشاط 2018مليون جنيه في  35.16مقابل أرباح بلغت 

مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت  3.75الشركة خالل العام الماضي إلى 
 لمصدر: مباشرامليار جنيه في العام السابق له. 2.59

 الكينى« مايفير»من بنك  %51التجارى الدولى يستحوذ على 

« مايفير»من بنك  51أعلن البنك التجارى الدولي، االستحواذ على %
الكينى.وقال البنك فى بيان له إنه استوفى موافقات مجلسى إدارة كال 
البنكين والموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها 
موافقة البنكين المركزيين المصرى والكينى.وتمت الصفقة من خالل زيادة 

مليون دوالر للبنك الكينى الذى أصبح اسمه  35.35رأس مال بقيمة 
Mayfair CIB Bank. وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس اإلدارة

استراتيجية البنك »مصر، إن –والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى 
لقارة األفريقية قائمة على ثقتنا فيما تتيحه قارتنا من فرص للتوسع فى ا

كينيا تمثل أول عملية استحواذ للبنك خارج مصر، »وأكد أن«.نمو واعدة
وتعكس هذه الخطوة التزامنا نحو زيادة التجارة بين الدول األفريقية 
وبعضها، وتعد هذه الشراكة أحد السبل لتبادل الخبرات بين السوقين 

من جانبه، علق أنجاى «.فاق التعاون التى ستثمرها هذه الشراكةونتطلع آل
، «Bank Limited Mayfair- CIB»باتيل، رئيس مجلس إدارة 

مصر بناء على  -تم تأسيس شراكتنا مع البنك التجارى الدولي»قائال: 
أوجه التكامل والتناسق التى نراها فى هذه التعاون، حيث أن البنك التجارى 

وف يضيف خبرته المصرفية الواسعة إلى خبرة بنك مصر س -الدولي
مايفير العميقة بالسوق المحلي، والتى تعد عناصر أساسية للنجاح ستعود 

بدوره، قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذى «.بالنفع على جميع األطراف
نتطلع إلى تحقيق »مصر،:  -وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولي

 Bank Limitedوالعمالء من خالل شراكة  عوائد لجميع المساهمين
Mayfair – CIB حيث إن هدفنا هو توطيد التبادل التجارى بين مصر ،

وكينيا والدول المجاورة لها من ناحية وتسهيل وجود الشركات المصرية 
والدولية فى كينيا من ناحية أخرى، مع المساهمة فى نمو الشركات 

 المصدر: جريدة البورصة».الكينية

 أشهر 9خالل  %86خسائر العامة الستصالح األراضي تتراجع 

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة الستصالح األراضي والتنمية 
ـ  ، تراجع 2020-2019أشهر األولى من العام المالي  9والتعمير، خالل ال

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في  85.86خسائرها بنسبة 
 302يوم األربعاء، أنها حققت خسائر خالل الفترة تبلغ بيان للبورصة، 

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

  58.57   6.20  سوهاج الوطنية

  29.67   1.18  لكح جروب

  23.16   20.90  أورانج
وثائق شركة صندوق استثمار 

 المصريين لالستثمار العقارى
 9.90   10.00  

  9.96   1.31  ريماس

 

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

 -10.00   4.50  راية لخدمات مراكز االتصاالت
 -9.62   21.60  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

 -9.21   32.25  مصر -البنك الوطني الكويتي 
 -9.18   4.75  روبكس

 -8.35   20.20  كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

  

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

  64.00   248,244,768  البنك التجاري الدولي
  8.80   45,985,996  السويدى اليكتريك

  7.23   40,338,204  حديد عز
  3.05   34,555,692  مدينة نصر لالسكان

  4.69   32,559,108  مصر الجديدة لالسكان

 

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

  0.41   74,764,443  القابضةاوراسكوم لالستثمار 

  0.34   66,613,474  العربية لالستثمارات
  0.49   29,068,409  بورتو القابضة

  1.43   21,659,331  القلعة
  1.27   21,480,242  بالم هيلز

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مليون جنيه خالل نفس الفترة  2.12ألف جنيه، مقابل صافي خسائر بلغ 
من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر 

مليون جنيه، مقابل  59.32األولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 
خالل نفس الفترة من العام المالي السابق.وقالت  مليون جنيه 48.53

الشركة، إن التغير في نتائج أعمال الفترة الحالية عن الفترة المقارنة نتيجة 
الزيادة في إيرادات الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثيلة من العام 

ألف جنيه منذ  737السابق.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 
مليون جنيه خسائر  12.36ليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل بداية يو

خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل 
مليون جنيه بنهاية  31.46الستة أشهر األولى من العام الجاري لتصل إلى 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  12.15ديسمبر، مقابل 
لمنصرم له.وأرجعت العامة الستصالح األراضي، تراجع خسائرها إلى ا

زيادة اإليرادات خالل النصف األول من العام المالي الجاري، مقارنة 
 المصدر: مباشر بنفس الفترة من العام السابق له.

 مليون جنيه  5العربية وبولفارا تقلص خسائرها السنوية لـ 

، عن نتائج (APSWزل والنسيج )أعلنت شركة العربية وبولفارا للغ
، والتي أظهرت 31/12/2019إلى  01/01/2019أعمالها عن الفترة من 

مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغت  5.266تحقيق صافي خسارة بلغت 
مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.كانت الشركة قد  6.440

ة عن الفترة المنتهية أعلنت عن مؤشرات نتائج أعمال الشركة غير المدقق
 5.735، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 30/09/2019في 

مليون جنيه عن نفس الفترة  7.711مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغت 
.تعد العربية وبولفارا %25.63من العام السابق، وذلك بنسبة تراجع بلغت 

مدرجة في للغزل والنسيج )المعروفة باسم: يونيراب( شركة عامة 
، والتي تعمل في قطاع النقل مع 1992البورصة المصرية منذ أبريل 

التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.يقع مقر شركة يونيراب في 
 .1968اإلسكندرية، وتم تأسيسها في أغسطس 

حد راية لالتصاالت تفوز بمشروع كول سنتر اتحاد الصناعات لل
 من انتشار كورونا 

، عن (RACCأعلنت شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت )
فوزها بمشروع الكول سنترز التابع التحاد الصناعات المصرية 
بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لتلقي شكاوي 

لمصانع األعضاء باتحاد الصناعات، واستفسارات الشركات وا
، والذي سيكون متاحا 15413والذي تم تخصيص الرقم المختصر 

على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.وتعقيبا على هذا التعاون، أكد 
المهندس أحمد رفقي، الرئيس التنفيذ للشركة، على الدور الرائد 

خا طويال في الذي تقوم به راية في هذ المجال، والتي تمتلك تاري
مجال التعهيد، حيث يأتي المشروع تجسيدا للدور الذي تقوم به 
تكنولوجيا المعلومات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 
الشركة قد خصصت عدد من المقاعد على مدار اليوم للرد على 
استفسارات الشركات ومساعدتها في التواصل واإلبالغ عن 

نون منها بسبب تفشي وباء كورونا، المعوقات الطارئة التي يعا
اإلبالغ وحصر أي حاالت كورونا بالمصانع للتنسيق مع وزارة 
الصحة، وحصر من يرغب في تعقيم المصانع لتوجيههم للشركات 
المعتمدة من وزارة الصحة، وحصر مشاكل مرور السيارات 
الخاصة بالمصانع خالل مواعيد الحظر، اإلبالغ وحصر المشاكل 

حصر مشاكل اإلجراءات المستندية، حصر مشاكل  الجمركية،
توفير مستلزمات اإلنتاج، تلقي طلبات خاصة بأمور غير مصنفة، 
تحويل طلبات الدعم الفني لالجتماعات عن بعد لشركات القطاع، 
وذلك استكماال للدوةر االجتماعي الذي تقوم به الشركة في مجابهة 

مبادرة تأتي في سياق فيروس كورونا.تجدر اإلشارة إلى أن هذه ال
مجهودات الدولة وكافة الجهات الصناعية وقطاع األأعمال 
والمنظومة االقتصادية للتصدي لآلثار السلبية من انتشار فيروس 
كورونا، ويأتي استخدام أدوات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
كوسيلة للمساعدة في النمو االقتصادي ومواكبة المتغيرات العالمية 

يثة في رفع جودة وكفاءة األعمال وانعكاسها على معدالت نمو الحد
أعمال القصاع الخاص والدخل القومي.عن القوائم المالية عن الفترة 

، أظهرت النتائج تحقيق 30/09/2019إلى  01/01/2019من 
مليار جنيه، مقابل تحقيق صافي  92.987صافي ربح مجمع بلغ 

فس الفترة من العام السابق، مليار جنيه بن 138.743ربح مجمع بلغ 
مليار جنيه،  73.211وحققت الشركة صافي ربح غير مجمع بلغ 

مليار جنيه، خالل  110.037نظير صافي ربح غير مجمع بلغت 
الفترة المقارنة من العام المالي السابق.راية لخدمات مراكز 
االتصاالت هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ 

تعمل في قطاع البرمجيات والخدمات مع التركيز ، 2015فبراير 
على معالجة البيانات وخدمات االستعانة بمصادر خارجية.يقع مقر 
شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت في القاهرة، وقد تم تأسيسها 

 .2001في فبراير 

 

 

 

 

 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

الجديد ليس له تأثيرات سلبية الوزراء المصري: برنامج صندوق النقد 
  على المواطنين

قال رئيس الوزراء المصري، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد 
المصري، لن تكون له تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، من حيث 
ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق باإلصالحات 

يوم األربعاء، أن هذه الخطوة تستند الهيكلية.وأوضح مدبولي، في بيان ال
على نجاح تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي للحفاظ على استمرار 
المكتسبات والنتائج اإليجابية التي حققها االقتصاد المصري.  جاء ذلك 
خالل ترأسه اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية فيديو كونفرانس; وذلك 

قتصادية، وكذا الموقف الحالي لمناقشة عدد من القضايا والملفات اال
للتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، واإلجراءات التي تعتزم 
الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.وأشار مدبولي، إلى أن التداعيات السلبية 
لفيروس كورونا لم تؤثر فقط على االقتصاد الوطني، بل االقتصاد العالمي 

في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع  أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر
لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.ولفت مدبولي، إلى تقدم 
الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، 

، وبرنامج اتفاق االستعداد "RFIطبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع "
ر رئيس الوزراء، إلى أن في سياق متصل، أشا."SBAاالئتماني "

المجموعة الطبية األعضاء باللجنة العليا إلدارة أزمة فيروس كورونا 
أعدت مجموعة من اإلجراءات االحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من 
جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة.ولفت إلى أن اإلجراءات تشمل 

ت التي تم اإلعالن عنها ذلك المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدما
بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خالل المرحلة المقبلة; حتى يتم 
التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.من جانب آخر، وجه رئيس 
الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما 

الموجهة للمواطنين  يكون، حيث يتم حالياً تقديم مجموعة من الخدمات
إلكترونيا.وطالب بأن يتم إعالن أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على 
النظام اإللكتروني، حتى بعد زوال األزمة الحالية; وذلك لتخفيف التزاحم 
عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل 

المصدر: لى المواطنين.مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير ع

 مباشر

الضرائب المصرية تصدر ضوابط تقسيط ضريبة الدخل للشركات 
  المتضررة من كورونا

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات بشأن تقسيط ضريبة الدخل 
للشركات العاملة بالقطاعات األكثر  2019المستحقة عن إقرار عام 

تضرراً من تداعيات فيروس كورونا.وبحسب بيان للضرائب صادر اليوم 
األربعاء، تضمنت تلك القطاعات كالً من قطاع الطيران، والسياحة واآلثار 

المطاعم والمقاهي(، وقطاع الفنادق )المنشآت السياحية )يتضمن 
والفندقية(، وقطاع الصحافة واإلعالم بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي 
وهو حصيلة اإلعالنات والتسويق.كما تضم القطاع الصناعي )خاصة 
الشركات التي تعمل بمجال التصدير(، وباستثناء المنشآت الصناعية 

الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو  العاملة في القطاع
المنظفات، وقطاع النقل والمواصالت وموزعي السيارات، وقطاع 
المستشفيات، وقطاع المقاوالت، وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات باستثناء )الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة 

واء ثابت أو محمول(.وتضم كذلك عامة لخدمات االتصاالت واإلنترنت س

 

 %5المركزي" يخفض فائدة قروض التشغيل لشركات السياحة إلى "

قرر البنك المركزي المصري تقليل فائدة قروض التشغيل للقطاع 
السياحي لسداد األجور والمرتبات وااللتزامات القائمة تجاه الموردين 

، وفق بيان صادر عن وزارة السياحة %5إلى  %8والصيانة من 
واآلثار. وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي تمديد مبادرته لدعم 

مليار جنيه لتقديم تسهيالت ائتمانية  50والبالغة قيمتها القطاع السياحي 
أشهر بسعر فائدة  6ميسرة بأجل عامين مع فترة سماح ال تزيد عن 

-لمساعدة الشركات على مواجهة تبعات فيروس "كوفيد %8متناقصة 
". وكانت وزارة السياحة واآلثار، تأمل قبل تفشي الجائحة في رفع 19

ليار دوالر بنهاية العام الجاري، مقارنة م 15إيرادات القطاع إلى 
 المصدر: إنتربرايز.2019مليار دوالر في  13بإيرادات قياسية بلغت 

  2020مليار جنيه مبيعات شركات األدوية الربع األول من  19

 19حققت شركات األدوية العاملة فى السوق المصرى مبيعات بقيمة 
مقارنة  %2.3مليار جنيه خالل الربع األول من العام الجاري بزيادة 

 «ims».وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة 2019بالفترة نفسها عام 
 –على نسخة منه ” البورصة“العالمية للمعلومات الصيدالنية، حصلت 

شركات تجاوزت مبيعات كل منها حاجز المليار جنيه .وتصدرت  3أن 
السويسرية قائمة الشركات األكثر مبيعاً بنهاية الربع « نوفارتس»

مليار جنيه، مسجلة تراجع بنسبة  1.2العام الجارى، بمبيعات  األول من
وجاءت شركة سانوفى  2019% مقارنة بنفس الفترة عام  2.9

مليار جنيه ونمو  1.1الفرنسية فى المركز الثانى بمبيعات 
البريطانية فى المركز ” جالكسو سميثكالين“.وتواجدت 11.6%

وجاءت شركة  %11.8مليار جنيه بتراجع  1.04الثالث بمبيعات 
مليون  974آمون للصناعات الدوائية فى المركز الرابع بمبيعات بقيمة 

.وجاءت شركة إيفا فارما لألدوية فى المركز %12.2جنيه بنمو 
% متفوقة  22.7مليون جنيه ونموا  771الخامس مسجلة مبيعات بقيمة

 على الشركة اإلسالمية لألدوية والكيماويات والمستلزمات )فاركو(
مليون جنيه  751صاحبة المركز السادس بنسبة طفيفة والتى سجلت 

 584.وحققت شركة فايزر لألدوية مبيعات بقيمة %24.6وتراجع 
.وجاءت شركة إيبيكو لألدوية  %3.7مليون جنيه بتراجع نسبته 

 19.5مليون جنيه بانخفاض  552المركز الثامن محققة مبيعات بقيمة 
 20.4مليون جنيه بتراجع  461ألدوية % ، فيما حققت شركة حكمة ل

% لتأتى فى المركز التاسع.وجاءت شركة ميرك لألدوية فى المركز 
مليون جنيه خالل الربع  427العاشر ضمن القائمة بمبيعات قيمتها 

 جريدة البورصة :المصدر .%20.1بنسبة نمو  2020األول من 

الطلب مورجان ستانلى: مصر ستستفيد من انحسار العولمة بسبب 
 المحلى المرتفع

قال بنك مورجان ستانلي، فى تقرير حديث له، على موقعه اإللكتروني، إنه 
فى ظل التطورات المصاحبة لفيروس كورونا وصدمات أسعار النفط، فإن 
محفظة البنك فى األسوق الحدودية تركز على الشركات التى أمامها مجال 

يعنى أنها تنمو بمعدل جيد، وتحقق واسع للنمو الجيد كًما وكيًفا.أوضح أن ذلك 
عوائد مرتفعة على رؤوس األموال مع معدالت ديون قليلة، ويتابعها عن قرب 
فريق إدارة قوى.وذكر أن مؤشر مورجان ستانلى لألسواق الحدودية منكشًفا 
بشكل قوى لمخاطر أسعار البترول حيث أن أكثر من نصف وزنه النسبى 

من  %37فالكويت وحدها تستحوذ على  لبلدان مصدرة للنفط بشكل قوي،
 %1.7وكازخستان  %5.4ونيجيريا  %6وزن المؤشر يليها البحرين 



 

 

قطاع الرياضة )الشركات العاملة ي القطاع الرياضي والخدمات 
الرياضية(. وأوضح رئيس الضرائب، أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل 

للشركات العاملة بالقطاعات األكثر  2019المستحقة عن إقرار عام 
 20م سداد تضرراً بفيروس كورونا بالقطاعات المشار إليها على أن يت

بالمائة خالل  30بالمائة من الضريبة المستحقة خالل شهر أبريل الحالي، و
بالمائة قبل نهاية  50مايو المقبل، وسداد باقي الضريبة المستحقة 

، وذلك دون تحمل أي فوائد أو غرامات تأخير.  وقال رضا 2020يونيو
ئاسية بضرورة عبد القادر، إن هذه التعليمات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الر

مساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية األكثر تضرراً من 
تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة.وأشار 
إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بعض اإلجراءات المالية 

 المصدر: مباشر رونا.التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كو

   تبدأ الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي” المالبس الجاهزة“

تنتهي غرفة المالبس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، من إعداد دراسة حول 
أسابيع، استجابة  3أهم مستلزمات إنتاج القطاع التي يمكن تصنيعها محلًيا، خالل 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وقال محمد عبد السالم، لدعوة الدكتور مصطفى 
رئيس غرفة المالبس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعد حالًيا 
الدراسات الفنية لتوطين بعض مستلزمات اإلنتاج محلًيا، بالتعاون مع جهاز تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية المصرية للبحث والتدريب 

أن الغرفة سوف تقدم الدراسة إلى ” البورصة”وأضاف عبدالسالم لـ”.رينتكست“
وزارة التجارة والصناعة، لعرضها على مجلس الوزراء، ومن ثم بدء تحديد أهم 
المنتجات التي يمكن تصنيعها محلًيا.وأوضح أن مستلزمات اإلنتاج التي سوف يتم 

يجب أن تتضمن عدة شروط، البدء في تصنيعها محلًيا خالل المرحلة المقبلة، 
وهي انخفاض تكلفتها االستثمارية وتوفر خاماتها األولية في مصر، بجانب أن 

أبرز المنتجات التي “تكون تكنولوجيا التصنيع الخاصة بها غير معقدة.وتابع: 
ينطبق عليها تلك الشروط هي الشرائط المنسوجة والمطاطة والكبسوالت 

لبالستيك وجزء من صناعة السوست نظًرا ألنها والزراير المعدنية والشماعات ا
من مستلزمات اإلنتاج مستوردة من  %30وأشار إلى أن نحو ”.صناعة معقدة

الخارج، وترغب الحكومة في االستفادة من الظروف الراهنة والبدء في تصنيع 
بعض تلك المنتجات محلًيا لتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة، و تطوير 

بس الجاهزة.وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صناعة المال
اجتماًعا الخميس الماضي، مع محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد 
الصناعات، لبحث تعميق التصنيع المحلي في قطاعّي األجهزة الكهربائية 

صة والمالبس الجاهزة.وأكد مدبولي خالل االجتماع أن المرحلة القادمة ُتمثل فر
كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في االقتصاد 
الوطني، من خالل االستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة 
المحلية.وتبع اجتماع مدبولي مع الصناع عقد نيفين جامع، وزيرة التجارة 

ندسية والمالبس والصناعة، اجتماًعا مع مستثمرين في قطاعي الصناعات اله
الجاهزة األحد الماضي، لبحث آليات تعميق تصنيع المحلي بهما.وقال عبد السالم 
إن الدراسة الفنية التي تعدها الغرفة حالًيا سوف تتضمن تكلفة االستثمار في كل 
منتج من مستلزمات اإلنتاج، ومدى توفر الخامات وأماكن شرائها والمساحات 

دراسة تحديد تكلفة توفير خامات اإلنتاج خالل دورة التي تحتاجها.كما تتضمن ال
شهور، وأفضل الدول التي يمكن استيراد المعدات واآلالت  3العمل لمدة 

وأوضح رئيس الغرفة أن إعداد دراسة فنية والمعدات منها بأسعار مناسبة.
ومالية متكاملة، سوف يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات في تلك 

وزارة التجارة والصناعة سوف تسهم في تدريب الكوارد وذكر أن المجاالت.
الفنية والعمالة الالزمة للعمل في تلك المشروعات، فضاًل عن المساهمة في توفير 
جزء من التمويالت الالزمة من خالل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة.وأشار إلى أن البدء في تصنيع بعض مستلزمات اإلنتاج سوف يساهم 

 سنوات. 4ي توفيرها محلًيا وخفض الواردات إلى أقصى حد ممكن خالل نحو ف

 المصدر: جريدة البورصة

لكن محفظة البنك الحدودية شهدت خفضاً ملحوظاً لوزن الدول %1.4وعمان 
المنتجة للنفط ليصبح وزنها النسبى أقل من نصف وزنها فى المؤشر، مع 

فى مصر “.تابع: %9لمصر ، وزيادته %25خفض الوزن النسبى للكويت 
بدأت البالد تحصد ثمار اإلصالحات األخيرة فى شكل خفض ألسعار الفائدة، 
بما يرجح أن تتحرك دورة اإلنفاق الرأسمالى بعد توقف دام عقداً من الزمان، 

لكنه يعتقد ”.لكن يجب الحذر من تأثير السياحة على التدفقات بالعملة األجنبية
يع األخيرة في السوق مبالغ فيها، حيث تقترب أن الكثير من عمليات الب

قبل تخفيض  2015التقييمات من المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 
نعتقد أن مصر هي واحدة “على هذا النحو.أضاف  %50قيمة العملة بنسبة 

من أكثر األسواق جاذبية في المشهد الحدودي، لكننا سنراقب عن كثب العملة 
وذكر أن رؤيتهم إيجابية للغاية .”COVID-19د مع وكيف تتفاعل البال

ألصول األسهم فى األسواق الحدودية، حيث إنه في عالم يتسم بشكل متزايد 
بانحسار العولمة، فاالستثمار في البلدان من فائزى العقد المقبل، بما في ذلك 
البلدان التي لديها حصص كبيرة من الطلب المحلي األقل اعتماًدا على 

تنمو اقتصادات الحدود بشكل أسرع “الصادرات مثل مصر وإندونيسيا.تابع: 
من األسواق المتقدمة ومعظم األسواق الناشئة، ونحن نؤمن بقدرة محفظة 

وفيما “أضاف: ”.الشركات المركزة للغاية على االستفادة من هذا النمو القوى
والمستقبلى  يبدو من الصعب قياس األثر الحالى 19-يخص تأثير أزمة كوفيد

على المحفظة فى ظل المشهد الذي يتحرك بسرعة كبيرة لكن يمكننا أخذ بعض 
وقال إن االنكماش الحالي جراء فيروس كورونا سيقود النمو فى ”.المالحظات

بسبب تغير التوقعات  19-استثمارات بعض القطاعات، فى عالم ما بعد كوفيد
على سبيل المثال، أحد “في سلوك المستهلك والشركات والتنظيم.أوضح: 

العوامل التي دفعت بعض استثماراتنا أنه ال يزال العديد من المستهلكين في 
األسواق الحدودية يشترون منتجات البقالة وسلع التجزئة والرعاية الصحية 
من الشركات الصغيرة غير الرسمية، وفى اعتقادنا أن االختراق الرسمي 

عمال التجارية الرسمية والمهنية، مع سيزداد باطراد نحو الشركات ذات األ
معايير الصحة والسالمة األكثر صرامة، لذلك استثمرنا في الشركات التي 

 ”.ستستفيد من هذا في فيتنام والمغرب ومصر، على سبيل المثال ال الحصر

 المصدر: جريدة البورصة

مصر ُتطلق استراتيجية جديدة للشراكة مع المؤسسات الدولية تزامناً 
 ورونامع ك

قالت وزيرة التعاون الدولي المصري، إن بالدها أطلقت رؤية جديدة لسرد 
الشراكات الدولية حتى ال تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد 
إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت رانيا المشاط، في بيان 

مع مؤسسات التمويل الدولية  اليوم األربعاء، أن االستراتيجية الجديدة للشراكة
 3تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 

محاور رئيسية هي المواطن محور االهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف 
هو القوة الدافعة.جاء ذلك خالل اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع غرفة 

 9شركة و 130ارك يمثلون مش 300التجارة األمريكية بحضور 
سفراء:وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف 
إلى إبراز قصص النجاح بين مصر وشركائها في التنمية في مختلف 
المشروعات التنموية، والتي ساعدت على تعزيز النمو االحتوائي بما يتوافق 

.وأوضحت الوزيرة، أن اإلجراءات مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
االحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة انتشار فيروس كورونا حققت توازناً 
بين حماية المواطنين واستمرار عجلة اإلنتاج داخل المصانع مع القيام في 
الوقت ذاته باإلجراءات االحترازية الالزمة لحماية العمالة.وذكرت الوزيرة، 

لدولي تعمل من خالل الشراكة متعددة األطراف مع أن وزارة التعاون ا
مؤسسات التمويل الدولية على مساندة القطاع الخاص للتخفيف من اآلثار 
االقتصادية السلبية لفيروس كورونا.وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون 
الدولي تعمل من خالل اإلطار االستراتيجي للشراكة مع األمم المتحدة على 

القتصاد األخضر وتحقيق االستدامة البيئية وإدارة الموارد التحول إلى ا
الة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية.  المصدر: مباشر الطبيعية على اإلدارة الفعَّ



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

  سنوات 4أسعار الواردات في ألمانيا تسجل أكبر وتيرة هبوط بـ

الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ تراجعت أسعار الواردات في ألمانيا خالل 
وأظهرت بيانات صادرة ، مع هبوط حاد في تكاليف الطاقة.2016عام 

يوم األربعاء، أن أسعار حصاءات الفيدرالية في ألمانيا، عن هيئة اإل
بالمائة خالل الشهر الماضي مقارنة بنفس  5.5الواردات تراجعت بنسبة 

ر/شباط بالمائة في فبراي 2، مقابل انخفاض بنحو 2019الفترة من عام 
وتعتبر هذه هي أكبر وتيرة تراجع للواردات السابق له على أساس سنوي.

سعار عندما هبطت أ 2016األلمانية على أساس سنوي منذ مارس عام 
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار بالمائة. 5.7الواردات بنحو 

نة بالشهر الماضي مقاربالمائة في مارس  3.5الواردات األلمانية بنحو 
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات في السابق له.

وجاء الهبوط الحاد بالمائة خالل نفس الفترة. 2.3حو ألمانيا سوف تهبط بن
في أسعار الواردات األلمانية مع تراجع ملحوظ لتكاليف الطاقة، خاصة 

وبحلول الساعة ي.نخفاضاً كبيراً في العام الحالالنفط الخام الذي شهد ا
صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدوالر األمريكي بنحو  8:54
 المصدر: مباشر دوالر. 1.0866بالمائة إلى مستوى  0.4

 قفزة للمعروض النقدي في منطقة اليورو خالل مارس

تسارع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خالل الشهر الماضي 
رة عن البنك على أساس سنوي.وأظهرت بيانات صاد بأكثر من التقديرات

يوم األربعاء، أن المعروض النقدي في منطقة اليورو المركزي األوروبي، 
بالمائة خالل شهر مارس الماضي على  7.5( سجل نمواً بنسبة 3)إم 

بالمائة خالل فبراير السابق له.وكانت  5.5أساس سنوي، مقابل نمو 
أن المعروض النقدي في منطقة اليورو سينمو  تقديرات المحللين تشير إلى

بالمائة خالل الشهر المنقضي.وبحسب البيانات، فإن معدل  5.5بنسبة 
بالمائة خالل  3.4النمو السنوي للقروض الممنوحة لألسر تراجع إلى 

بالمائة المسجلة في الشهر الثاني من العام  3.7الشهر الماضي، مقارنة مع 
محللين تشير إلى أن قروض األسر سوف تصعد الجاري.وكانت توقعات ال

بالمائة خالل الشهر الماضي.كما شهدت القروض الممنوحة  3.8بنسبة 
بالمائة في الشهر الماضي على  5.4للشركات غير المالية ارتفاعاً بنحو 

 9:32بالمائة في الشهر السابق له.وبحلول الساعة  3أساس سنوي مقابل 
 0.5ع اليورو مقابل الدوالر األمريكي بنسبة صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتف

 المصدر: مباشر دوالر. 1.0870بالمائة ليصل إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,985.00 1.46% السعودية

 DFMGI 2,025.00 1.07% دبي

 ADI 4,191.00 -0.74% ابوظبي

 MARKET-IXP 845,952.00 3.10% الكويت

 BSEX 5,697.00 0.93% البحرين

 GENERAL 8,701.00 1.17% قطر

 MASI 9,300.00 1.36% المغرب

 TUN20 6,237.00 -0.92% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 24,633.86 2.21% أمريكا

 S&P 500 2,939.51 2.66% أمريكا

 NASDAQ 8,914.71 3.57% أمريكا

 FTSE 100 6,115.25 2.63% لندن

 DAX 11,107.74 2.89% أمانيا

 Nikkei 225 20,193.69 2.14% اليابان

 %0.20 1,718.05 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %6.74 24.06 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.69- 1.86 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 التغطيةالشركات تحت 

 سعر السهم اسم الشركة
رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

الصعود/ 

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

شركة الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
 0.7 0.7 غ.م. 116.8 %74.0 7.36 شراء 3,777.3 4.23

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %179.8 20.23 شراء 3,927.8 7.23 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.7 0.8 6.8 6.8 %33.0 9.18 شراء 215.4 6.90

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

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

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 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 -والصناعات الكيماوية البويات 

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

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

 30/04/2020 27/04/2020 جنيه للسهم 1.500 والكيماوياتكفر الزيات للمبيدات 

 10/05/2020 05/05/2020 جنيه للسهم 0.2846041733 فرتيكا للصناعة والتجارة

 14/05/2020 11/05/2020 جنيه 0.044القسط األول  مجموعة طلعت مصطفى القابضة

 14/05/2020 11/05/2020 جنيه للسهم 0.057797775 المصرية للمشروعات السياحية العالمية

 14/05/2020 11/05/2020 جنيه للسهم 0.200 دومتى-الصناعات الغذائية العربية

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم

30/04/2020 
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات 

 والتجارة واالستيراد

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
ل السادس من أكتوبر الكائن مقره خلف مستشفى دار الفؤاد المحور المركزى بفندق نوفوتي 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

 26األول بمدينة العبور القطعه رقم بمقر المركز التجارى للشركة العبور سنتر بالحى  غير عادية 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 

64.0 3.83 22.89- 3,902,502 248,244,768 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.20 0.83 19.31- 1,428,960 17,401,696 18.63 9.99 7.34% 
 القابضة المصرية

 الكويتية
EKHO 

1.00 0.10 22.48- 2,697,819 2,735,926 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

5.61 -2.60 30.74- 2,963,071 16,815,862 12.00 4.04 4.31% 
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

11.35 -2.49 32.28- 2,260,747 25,423,142 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

8.80 -3.19 21.50- 5,128,432 45,985,996 15.75 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

4.29 -0.23 26.29- 5,043,463 21,483,590 7.06 3.78 2.94% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

27.75 -0.43 36.21- 568,910 15,837,616 47.10 27.58 2.68% 
للصناعات جهينة 

 الغذائية
JUFO 

7.20 -2.44 16.28- 2,085,560 14,801,671 13.60 5.13 2.20% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

3.05 -3.79 36.98- 11,135,652 34,555,692 5.67 2.40 2.20% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

10.70 0.85 4.90 1,001,268 10,790,271 14.92 7.40 2.10% 
 ISPH فارماابن سينا 

8.33 0.00 12.32- 21,627 181,537 11.40 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

12.42 -0.96 10.52- 250 3,105 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

ORAS 
71.70 0.49 28.31- 18,087 1,308,008 111.00 50.05 1.68% 

 السادس من اكتوبر

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
10.35 1.87 21.77- 2,101,022 21,906,240 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
CCAP 

1.43 0.63 41.83- 21,659,331 31,224,134 4.02 0.81 1.49% 
مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير
HELI 

4.69 -1.26 79.93- 6,757,900 32,559,108 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

7.16 1.13 20.00- 2,348,255 16,814,250 17.60 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.27 -2.76 27.64- 21,480,242 27,760,624 2.67 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.46 2.07 32.04- 7,625,575 18,973,760 5.65 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

1.82 -0.44 51.90- 8,297,983 15,581,910 4.85 1.41 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.75 -2.09 28.71- 3,934,066 14,731,133 7.49 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

7.23 -0.14 29.81- 5,463,594 40,338,204 15.85 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

3.57 -1.38 45.91- 5,515,763 19,807,944 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.63 -2.59 7.39- 2,829,739 7,547,956 3.50 2.13 0.73% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.41 -0.97 25.05- 74,764,443 31,148,804 0.75 0.28 0.62% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

1.84 -2.13 23.33- 1,005,575 1,898,174 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

4.23 0.24 21.08- 1,365,811 5,786,043 6.44 2.43 0.39% 
مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.49 -4.66 18.44- 29,068,409 14,703,885 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

1.74 -0.57 0.34- 18,274,787 32,376,380 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 شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقرير هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحوث

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


