
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

١٢/٠٥/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,296.33 0.38% -21.01% 820,177,664 153,491,407 274,487,783,144مؤشر (

 EGX 50(  1,499.50 -0.81% -30.25% 965,323,776 211,673,915 338,518,666,409مؤشر (
 EGX 70(  1,104.48 -2.00%  -13.54% 214,145,456 83,316,753 159,099,444,846مؤشر (
 EGX 100(  - 0.00% -100.00% - - 442,328,855,010مؤشر (

  االخبارعناوین 
 سھم النشا والجلوكوز تنفیذ عرض الشراء اإلجباري على أ

  لیون جنیھم ٤٢٠بقیمة 
 أوراسكوم للتنمیة تعلن موعد إعادة فتح فنادقھا  
  في الربع األول %١٣أریاح ایبیكو الدوائیة تتراجع  
  في الربع األول %٥٠مستشفى كلیوباترا تتوقع نمو أرباحھا  
  ألف جنیھ خسائر بالربع  ٥٩٧٫٤اإلسكندریة الوطنیة تتكبد

   ٢٠٢٠ألول 
 عدین تعتزم توجیھ حصیلة زیادة رأس المال لسداد للت أسیك

  مستحقات بسبب كورونا
 ى تصنیفھا االئتماني لمصر عند مودیز تبقي علB2  مع نظرة

 مستقبلیة مستقرة
 ملیار  ٢٫٧٧صندوق النقد یوافق على دعم طارئ لمصر بـ

 دوالر لمواجھة كورونا
  الحكومة المصریة توضح قرار إیقاف تراخیص البناء

  أشھر  ٦بالمحافظات لمدة 
  قطاع البترول یتصدر قائمة المشروعات المنفذة بمصر بتكلفة

  تریلیون جنیھ 
 »تطلق مبادرة جدیدة لمساندة قطاع السیاحة» المالیة 

  والمنشآت الفندقیة 
  ٢٥وزیر الخزانة األمریكي: معدل البطالة الحقیقي یقارب%   
  السعودیة توقف بدل غالء المعیشة وترفع ضریبة القیمة

  المضافة

  

  ) الرئیسيEGX 30م بیاني لمؤشر (رس  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٤  ١١٣  ٧٢  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
 ٤٢٠تنفیذ عرض الشراء اإلجباري على أسھم النشا والجلوكوز بقیمة 

  جنیھملیون 
عرض الشراء اإلجباري المقدم من  أعلنت البورصة المصریة، تنفیذ

مصریة شركة كایرو ثري إیھ الدولیة للصناعات على أسھم الشركة ال
لصناعة النشا والجلوكوز.وقالت البورصة في بیان یوم االثنین، إنھ تم 

ملیون  ٤٢٠،٢٦ملیون سھم بقیمة إجمالیة  ٤٨،٨١تنفیذ الصفقة لعدد 
جنیھ للسھم.وأعلنت البورصة المصریة، في وقت سابق  ٨٫٦جنیھ، بواقع 

ضوابط تنفیذ عرض الشراء االجباري المقدم من شركة كایرو ثري إیھ 
الدولیة للصناعات لالستحواذ على شركة المصریة لصناعة النشا 
والجلوكوز.یشار إلى أن الرقابة المالیة وافقت على نشر إعالن عرض 

ري المقدم من شركة كایرو ثري یھ الدولیة للصناعات، ء اإلجباالشرا
لالستحواذ على شركة المصریة لصناعة النشا والجلوكوز.وكانت الجمعیة 

أمریكانا  -دیة لشركة المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیةالعامة العا
مصر، على قبول السعر النھائي المقدم من شركة كایرو ثري إیھ الدولیة 

ملیون سھم المملوكة لھا، في رأسمال الشركة  ١١٫٦٣٦شراء ناعات، لللص
جنیھ.كما وافقت  ٨٫٥٤المصریة لصناعة النشا والجلوكوز، بسعر سھم 

عامة العادیة لشركة القاھرة للدواجن على قبول العرض الملزم الجمعیة ال
ملیون  ١٣٫٦٥المقدم من شركة كایرو ثري إیھ الدولیة للصناعات لشراء 

ة للشركة في رأسمال الشركة المصریة لصناعات النشا المملوك سھم
 ٢٠١٩والجلوكوز.وحققت المصریة لصناعة النشا والجلوكوز خالل 

ملیون جنیھ في  ٧٤٫٣جنیھ، مقابل خسائر بلغت  ملیون ١٧خسائر بلغت 
ملیون  ٩٦٧٫٨.وارتفعت مبیعات الشركة خالل العام الماضي إلى ٢٠١٨

  المصدر: مباشر.٢٠١٨ملیون جنیھ في  ٢٩٠٩٫لغت جنیھ، مقابل مبیعات ب

  أوراسكوم للتنمیة تعلن موعد إعادة فتح فنادقھا

ر إعادة فتح فنادقھا قالت شركة أوراسكوم للتنمیة مصر، إنھ من المقر
ً في الجونة بدءاً  .وأضافت الشركة في بیان ٢٠٢٠مایو  ١٥من  تدریجیا

، ٢٠٢٠مایو  ٢١لبورصة مصر، أنھ سیتم فتح جمیع فنادق الجونة بحلول 
ً من  مایو  ٢١كما سیتم فتح أبواب فنادق طابا ھایتس اعتبارا

ً بإعادة فتح.وأشار٢٠٢٠ الفنادق  ت الشركة إلى إعالن الحكومة رسمیا
ً من  ري أمام السیاحة الداخلیة.ونوه مایو الجا ١٥والمنتجعات اعتبارا

ً للحكومة، سیتم السماح للفنادق بالعمل بحد أقصى   ٢٥البیان، بأنھ وفقا
بالمائة  ٥٠، ثم بنسبة ٢٠٢٠یونیو  ١بالمائة من طاقتھا االستیعابیة حتى 

ً من أول یونیو من  ركة أنھ سیكون .وأوضحت الش٢٠٢٠طاقتھا اعتبارا
ً للضوابط العا مة لمنظمة الصحة العالمیة والتدابیر الطبیة عدد النزالء وفقا

الالزمة لضمان جودة أدوات الوقایة الشخصیة ومواد التعقیم.ومن ناحیتھ، 
م قال عبدالحمید أبویوسف، العضو المنتدب التنفیذي لشركة أوراسكو

لمؤقت لتشغیل الفنادق لمراقبة للتنمیة مصر: "لقد تم استغالل وقت التعلیق ا
لصحة العالمیة واإلجراءات الحكومیة المتعلقة بالصحة إرشادات منظمة ا

العامة، لتطبیق مجموعة من اإلجراءات الصحیة وتدریب الموظفین علیھا، 
نة للنزالء والتي تضمن حرص واستمرار الفنادق في توفیر اإلقامة اآلم

 ألن السفر الدولي من وإلى مصر والعاملین.وأضاف أبویوسف: أنھ نظراً 
، من المتوقع زیادة اإلشغال في الجونة من السوق الداخلي ال یزال معلقاً 

ً للوضع الحالي من عدم استقرار السفر،  أكثر من المعتاد".وذكر أنھ نظرا
حجز الغرف  فقد قامت المجموعة بوضع تسھیالت على شروط وأحكام

مستویات الطلب الالئقة على المدى الفندقیة، مما ساعد في الحفاظ على 
ً بلغت  القصیر.وحققت ملیون جنیھ خالل الفترة  ٧٠٥٫٥٥الشركة أرباحا

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ٢٠٫٤١    ٢٤٫٩٠  أورانج
   ٩٫٩٨    ٨٫٩٣  االسماعیلیة الجدیدة للتطویر

  ٨٫٢١    ١١٫٢٠  ھیرمس
  ٧٫٤٦    ٨٢٫٠٠  العلیامطاحن مصر 

  ٦٫٣١    ١٢٫٨٠  ایسترن كومباني

 

  أسھم من حیث االنخفاض في السعر ٥ اقل
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

 -١٩٫١٧    ٤٫٨٥   سوھاج الوطنیة
 -١٦٫١٠    ١٨٫٦٠  فودیكو

 -١٤٫١٢    ٢٣٫٠٠  المشروعات الصناعیة والھندسیة
 -١٠٫٠٠    ١١٫١٦  مطاحن شمال القاھرة

 -٩٫٩٩    ١١٫١٧  مصر بنى سویف لالسمنت

  

  التداول قیمة ثحی من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  قیمة التداول  السھم

  ٦٤٫٧٥    ٣٥٩،٩٣٣،٣٧٦  البنك التجاري الدولي
  ٨٫٣٥    ٥٦،٠٢١،٥٠٤  السویدى الیكتریك

  ١٢٫٢٠    ٥٠،٠٤٣،١٢٨  ابوقیر لالسمدة
  ١١٫٢٠    ٤٨،٢٩٧،٦٥٦  ھیرمس

  ١٫٥٤    ٣٠،٠٨٠،٩٣٨  دایس

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  كمیة التداول  السھم  

  ٠٫٣٢    ٣٥،٩٧٥،٥٦٠  العربیة لالستثمارات
  ٠٫٣٦    ٢٤،٣٠٤،٢٧٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٫٥٤    ١٩،٥٩٧،٠٩٥  دایس
  ١٫٢٧    ١٧،٠٧٣،٠٢٥  القلعة

  ١٫١٢    ١٤،١٩٧،٤٩٩  بالم ھیلز

  
   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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ملیون جنیھ  ٥٠٠٫١٩، مقابل أرباح بلغت ٢٠١٩من ینایر إلى دیسمبر 
ت الشركة مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتفعت إیرادا ٢٠١٨في 

 ٣٫٣٥یھ، مقابل إیرادات بلغت ملیار جن ٤٫٦٦خالل العام الماضي إلى 
.  وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة خالل ٢٠١٨ملیار جنیھ في 

ً بلغت ٢٠١٩ ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٦٣٤، فقد حققت أرباحا
  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ في  ١٥٣٫٧

  في الربع األول %١٣الدوائیة تتراجع أریاح ایبیكو 
ریة الدولیة للصناعات ة المجمعة لشركة المصكشفت المؤشرات المالی

إیبیكو، عن الربع األول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة  -الدوائیة 
بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  ١٣٫٤بنسبة 

ملیون  ١٨٩٫١ت صافي ربح بلغ لبورصة مصر الیوم االثنین، أنھا سجل
ملیون  ٢١٨٫٣١یة مارس الماضي، مقابل جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھا

ً خالل نف س الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة جنیھ أرباحا
ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٧٧٠خالل الثالثة أشھر حیث سجلت 

لعام الماضي.وبالنسبة للقوائم ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من ا ٩١٥٫٢٦
ً أرب اح الشركة خالل الربع األول من العام الجاري المستقلة، تراجعت أیضا

ملیون  ٢٠٣٫٣١ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ١٦٥٫٢١حیث سجلت 
جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبیعات الشركة لتسجل 

ملیون جنیھ في  ٨٩٥٫٩٧بل ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقا ٧٣٩٫٣٤
  المصدر: مباشر .الفترة المقارنة من العام الماضي

   ٢٠٢٠ألف جنیھ خسائر بالربع ألول  ٥٩٧٫٤اإلسكندریة الوطنیة تتكبد 

أظھرت القوائم المالیة لـ شركة االسكندریھ الوطنیھ لالستثمارات المالیھ 
)ANFI د ، تكب٣١/٠٣/٢٠٢٠إلى  ٠١/٠١/٢٠٢٠) خالل الفترة من

سائر جنیھ، في مقابل تكبد الشركة لصافي خ ٥٩٧،٤٩٨صافي خسارة 
، ٣١/٠٣/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩جنیھ خالل الفترة من  ١٣٢،٢٢٠

ا لبیان البورصة المصریة.عن نتائج أعمالھا عن الفترة من  ً وفق
، أظھرت تحقیق صافي خسارة ٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩

 ١٧٫٨١٧ل صافي خسارة بلغت ملیون جنیھ مقاب ٢٦٫٠٨٤مجمعة بلغت 
عام السابق، كما أظھرت نتائج األعمال ملیون جنیھ عن نفس الفترة من ال

ملیون جنیھ مقابل خسارة بـ  ٣٫٨٣٦تقلة بلغت تحقیق صافي خسارة مس
ملیون جنیھ عن الفترة من العام السابق.عن القوائم المالیة للفترة  ١٤٫٨٩٢

ت النتائج تكبد صافي ، أظھر٣١/١٢/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩من 
حقیق الشركة لصافي ربح جنیھ، في مقابل ت ٧٠٩،٦٥٦خسائر مجمع 

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨جنیھ خالل الفترة من  ٩٧،٢٤٠
.الشركة القاھرة الوطنیة لالستثمار واالوراق المالیة ھي ٣١/١٢/٢٠١٨

، وھي ١٩٩٧شركة عامة مدرجة في البورصة المصریة منذ سبتمبر 
مات المالیة المتنوعة مع التركیز على الخدمات تعمل في قطاع الخد

ستثماریة و الوساطة، یقع مقر شركة القاھرة الوطنیة المصرفیة اال
ثمار واالوراق المالیة في الجیزة ، مصر، وقد تم تأسیسھا في فبرایر لالست

 ١٩٩٦.تأسست شركة االسكندریھ الوطنیھ لالستثمارات المالیة عام١٩٩٤
تعمل في مجال األستثمارات المالیة، وتم إلدراج كشركة مساھمة مصریة 

  .٠٤/١١/١٩٩٨البورصة المصریة في أسھمھا في 

  في الربع األول %٥٠قع نمو أرباحھا وباترا تتومستشفى كلی

 ٥٠توقعت شركة مستشفى كلیوباترا نمو صافي الربح بمعدل یصل 
الجاري.وقالت الشركة في بیان بالمائة، خالل الربع األول من العام 

لبورصة مصر، الیوم، إن إیرادات الشركة ارتفعت بمعدل سنوي 
ل الربع األول من ملیون جنیھ خال ٥٠٠بالمائة، لتتجاوز  ٢٢

 ٢٥، وذلك بفضل نمو اإلیرادات بمعدالت تتراوح بین ٢٠٢٠
ً ل ٣٠بالمائة و توقعات بالمائة خالل أول شھرین من العام، وفقا

.وذكرت الشركة أنھا نجحت في تعزیز مستوى السیولة اإلدارة
ً من ٧٠٠النقدیة للتجاوز  ، ٢٠٢٠مارس   ٣١ملیون جنیھ اعتبارا

ب أي تسھیالت ائتمانیة بفضل التزامھا بتطبیق مع عدم اللجوء لسح
سیاسات االستدامة المالیة التي تتبناھا.وأشارت الشركة إلى أنھا 

إیجاریة قصیرة األجل خالل العام امات بنكیة أو لیس لدیھا أي التز
الجاري.وأضافت أنھا في إطار االستجابة إلى الوضع الراھن نتیجة 

جعة خطط النفقات الرأسمالیة انتشار فیروس كورونا، قامت بمرا
المقررة العام الجاري، مع إعادة جدولة بعض المصروفات لتتماشى 

م الماضي سجلت خالل العامع الوضع الحالي.یشار إلى أن الشركة 
ملیون جنیھ  ٣١٥٫١٩ملیون جنیھ، مقابل  ٢٦٥٫٢صافي ربح بلغ 

ً خالل  عت ، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وارتف٢٠١أرباحا
 ١٫٤٥، مقابل ٢٠١٩ملیار جنیھ خالل  ١٫٨إیرادات الشركة إلى 

  المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیار جنیھ إیرادات في 

دة رأس المال لسداد أسیك للتعدین تعتزم توجیھ حصیلة زیا
  مستحقات بسبب كورونا

أسكوم، إن اإلدارة قررت تغییر  -قالت شركة أسیك للتعدین 
ملیون جنیھ،  ٨٠ة رأس المال البالغ سیاستھا في استخدام مبلغ زیاد

ً للظروف ٢٠١٩دیسمبر  ١٥والتي تم قیدھا في  ؛ نظرا
أن لراھنة.وأضافت أسكوم في بیان لبورصة مصر، یوم االثنین، ا

الشركة ارتأت توجیھ كامل مبلغ زیادة رأس المال في سداد القرض 
ملیون جنیھ، لتخفیف  ٤٥الخاص بالشركة القابضة بما یعادل 

اء المالیة على الشركة، حیث إن الفوائد السنویة تقدر بمبلغ األعب
.وأوضحت الشركة، أنھ سیتم استخدام ٢٠١٩ملیوني جنیھ خالل 

ً في سداد جزءالمبلغ أیض من المستحق ألطراف ذات عالقة  ا
 ٣٥(الشركة القابضة) لوجود متأخرات من سنوات سابقة بما یعادل 

للشركة.وأشارت الشركة، إلى ملیون جنیھ، لتعزیز المركز المالي 
الظروف الطارئة التي تمر بھا البالد والمرتبطة بجائحة كورونا 

والتصدیر یات االستیراد غیر المتوقعة، والتي أدت إلى توقف عمل
بین الدول، ما أدى إلى عدم قدرة الشركة على استیراد اآلالت 

 ً لھ والخطوط الجدیدة الخاصة بالشركات التابعة كما كان مخططا
صافي خسائر بلغت  ٢٠١٩عن االكتتاب.وحققت الشركة خالل 

 ١٠٢٫٨٢، مقابل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل العام الماضي  ٥٢٫٥٧
.وارتفعت إیرادات ٢٠١٨السابق لھ  ائر خالل العامملیون جنیھ خس

ملیون جنیھ، مقابل  ٩٦٧٫٠٥لتسجل  ٢٠١٩الشركة خالل 
وائم المستقلة، .وعلى صعید الق٢٠١٨ملیون جنیھ خالل  ٩٥٠٫٦٦

حیث سجلت  ٢٠١٩تحولت الشركة من الربحیة إلى الخسائر خالل 
ضي، ملیون جنیھ بنھایة دیسمبر الما ٣٤٫٥٣صافي خسائر بلغت 

ً خالل  ٣٫٩٣مقابل    المصدر: مباشر .٢٠١٨ملیون جنیھ أرباحا

  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
مع نظرة مستقبلیة  B2 مودیز تبقي على تصنیفھا االئتماني لمصر عند

  مستقرة
أبقت وكالة مودیز على التصنیف االئتماني لمخاطر تعثر اإلصدارات 

، مع نظرة مستقبلیة مستقرة، B2المصریة بالعملة المحلیة واألجنبیة عند 
نظرا الستمرار "عوامل القوة والتحدیات االئتمانیة"، والتي قالت الوكالة 

اإلصالحات ".١٩-إن من غیر المحتمل تغیرھا خالل أزمة "كوفید
القتصادیة والنقدیة في السنوات األخیرة وضعت مصر في مكانة أفضل ا

رغم تزاید عبء الدیون: ووفقا لتقییم مودیز فإن اإلصالحات االقتصادیة 
والمالیة والنقدیة التي نفذتھا مصر في السنوات األخیرة دعمت تصنیفھا 

ین االئتماني في ظل الوضع الحالي، وذلك على الرغم من فاتورة خدمة الد
المرتفعة، والتوقعات بضعف اإلیرادات الحكومیة خالل الشھور المقبلة، 
بحسب الوكالة. وأضاف تقریر الوكالة أن اإلصالحات المالیة والنقدیة 
ستقى مصر من ارتفاع أسعار الفائدة التي من شأنھا زیادة تكلفة التمویل 

اع المصرفي بشدة. وفي الوقت نفسھ، ستساھم السیولة النقدیة القویة بالقط
األزمة ستؤخر لكنھا لن تعرقل جھود في تخفیض تكلفة االقتراض المحلي.

الحكومة لخفض الدیون، كما ستعطل مؤقتا التقدم المحرز على صعید 
تضییق عجز الموازنة، وفقا للتقریر. ووفقا لتقدیرات الحكومة فإن عجز 

-أزمة "كوفیدبنھایة العام المالي الجاري بسبب  %٧٫٩الموازنة قد یسجل 
، فیما تتوقع %٦٫٣"، وھو ما یرتفع كثیرا عن مستھدف الموازنة البالغ ١٩

احتیاطي النقد مودیز تراجع معدالت الدین العام على المدى المتوسط.
ملیار دوالر بنھایة العام المالي الحالي،  ٣٠األجنبي سیتراجع إلى نحو 

دفقات رؤوس األموال نظرا لالحتیاج المتزاید للتمویل الخارجي وضعف ت
األجنبیة، حسبما یذكر تقریر مودیز. وأضاف التقریر أن عند ھذه 
المستویات، ستبقى احتیاطات النقد األجنبي كافیة لتغطیة االلتزامات 
السنویة الخارجیة على مدى السنوات القلیلة المقبلة. وبلغ احتیاطي النقد 

ملیار دوالر  ٨٫٥عھ بواقع ملیار دوالر بنھایة أبریل، بعد تراج ٣٧األجنبي 
منذ فبرایر الماضي. وتتوقع الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري بنحو 

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بنھایة العام المالي الحالي، نظرا  %٤٫٥
  المصدر: إنتربرایزالنخفاض إیرادات السیاحة والسفر والتحویالت األجنبیة.

لیار دوالر م ٢٫٧٧صندوق النقد یوافق على دعم طارئ لمصر بـ
 لمواجھة كورونا

وافق المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول 
ملیار دوالر، لتلبیة احتیاجات میزان  ٢٫٧٧٢على مساعدات بقیمة 

وأوضح الصندوق في بیان المدفوعات لمواجھة تداعیات فیروس كورونا.
ً صادر الیوم االثنین، أن ذلك الفیروس یشكل اضطرا ً فوریا ً اقتصادیا با

ً على استقرار االقتصاد الكلي الذي حققتھ  ً، یمكن أن یؤثر سلبا وشدیدا
وأضاف أن ھذا التمویل سیساعد مصر بشق األنفس، إذا لم یتم التصدي لھ.

على التخفیف من احتیاجات التمویل الملحة، بما في ذلك الصحة والحمایة 
ً والفئات الصغیرة. وأشار االجتماعیة ودعم القطاعات األكثر تأثرا

ً لإلصالح االقتصادي بدعم  ً ناجحا الصندوق إلى أن مصر نفذت برنامجا
ع لصندوق النقد الدولي )، التابEFFمن صندوق التمویل الموسع (

وأكد الصندوق أنھ سیظل لتصحیح االختالالت الخارجیة والداخلیة الكبیرة.
ً مع الحكومة المصریة والبنك المركزي، كما أنھ على استعداد  متعاونا
لتقدیم المشورة في مجال السیاسات والمزید من الدعم، حسب 

ملة تھدف إلى وأوضح أن الحكومة المصریة عملت بحزمة شاالحاجة.
وقال صندوق النقد إن معالجة الطوارئ الصحیة ودعم النشاط االقتصادي.

  

فة بتكلقطاع البترول یتصدر قائمة المشروعات المنفذة بمصر 
   تریلیون جنیھ

أظھر تقریر لوزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیة المصریة، تصدر 
قطاع البترول والثروة المعدنیة قائمة عدد المشروعات المنتھیة 

حتى یونیو  ٢٠١٤والجاري تنفیذھا خالل الفترة من یولیو 
.وبحسب تقریر لوزارة التخطیط، صادر الیوم االثنین، تصدر ٢٠٢١
ول والثروة المعدنیة قطاعات الدولة بعدد مشروعات منتھیة لبترقطاع ا

ً، بتكلفة كلیة  ٣٢٦وجاریة بلغت  تریلیون جنیھ.وأضاف  ١٫١مشروعا
ً بقطاع البترول خالل الفترة بتكلفة  ٩٧أنھ تم االنتھاء من تنفیذ  مشروعا

ً عن  ٍ تنفیذھا بتكلفة أكثر من  ٢٢٩تریلیون جنیھ، فضال ً جار مشروعا
نیھ خالل العام المالي المقبل. وفیما یتعلق بقطاع الكھرباء ار جملی ٤٧

ً  ٥٣٨والطاقة المتجددة، أشار التقریر إلى االنتھاء من تنفیذ  مشروعا
ٍ تنفیذ  ٣٨٧بتكلفة  ً بتكلفة تزید على  ٤٣ملیار جنیھ، وجار  ٨٨مشروعا

ملیار جنیھ.وعن قطاع اإلسكان والمرافق وتطویر العشوائیات، تم 
ً بتكلفة نحو  ١٤٢٦ن تنفیذ اء ماالنتھ ملیارات جنیھ،  ٢٠٨مشروعا

ٍ تنفیذ  ً بتكلفة  ٣٦٩٦وجار ملیار جنیھ.ولفت التقریر إلى  ٨٣٠مشروعا
ً بتكلفة نحو  ٥٣١مشروعات قطاع النقل حیث تم االنتھاء من  مشروعا

ٍ تنفیذ  ١٧٥ ً بتكلفة  ١٤٦ملیار جنیھ، وجار ملیار جنیھ  ٤٧٨مشروعا
ً بتكلفة  ١٤٦لصناعة، تم االنتھاء من ة واوفي قطاع التجار مشروعا

ً بتكلفة  ٦١ملیار جنیھ وجاري تنفیذ  ٢٩نحو  ملیار  ١٣٫٥مشروعا
جنیھ. وحول قطاعي الصحة والتعلیم، تضمن التقریر أنھ تم االنتھاء 

ً بتكلفة  ٤٦٦٠من  ٍ تنفیذ  ٤٦مشروعا ً  ٨٤٦ملیار جنیھ، وجار مشروعا
التعلیم العالي والبحث العلمي، تم طاع ملیار جنیھ.وفي ق ١٠٠بتكلفة 

ٍ تنفیذ  ٩مشروع بتكلفة نحو  ٢٠٠االنتھاء من  ملیارات جنیھ، وجار
ً بتكلفة كلیة  ٥٢١ ملیار جنیھ.وبخصوص قطاعي الري  ٥٥مشروعا

ً  ١٣١٤والزراعة، أوضح التقریر أنھ تم االنتھاء من تنفیذ  مشروعا
ٍ ت ٣٨بتكلفة إجمالیة نحو  مشروع، بتكلفة  ٣٣٨ نفیذملیار جنیھ، وجار

ملیار جنیھ.وحول التوزیع الجغرافي للمشروعات المنتھیة   ٧٥نحو
،  ٢٠٢١حتى یونیو  ٢٠١٨والجاري تنفیذھا خالل الفترة من یولیو 

أشار تقریر وزارة التخطیط إلى تصدر محافظة بورسعید، باقي 
ً بتكلفة  ٢٧٠محافظات الجمھوریة بعدد مشروعات   ٣٥٧مشروعا

.وجاءت محافظة القاھرة في المرتبة الثانیة بعدد مشروعات جنیھملیار 
ملیار جنیھ، ومحافظة الجیزة  ٣٤٣مشروعات بتكلفة كلیة نحو  ١٢٠٤
ً بتكلفة  ٦٨٥بعدد  ملیار جنیھ، ومحافظة اإلسكندریة  ٢٤٢مشروعا
  المصدر: مباشر ملیار جنیھ. ١٣٤مشروعات بتكلفة  ٤١٠بعدد 

تطلق مبادرة جدیدة لمساندة قطاع السیاحة والمنشآت » المالیة«
   الفندقیة

ا للتوجیھات الرئاسیة  ً أكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، أنھ تنفیذ
مساندة القطاعات االقتصادیة المتضررة من أزمة فیروس كورونا ب

تجد، بحیث ال یُضار العاملون ویحصلون على مرتباتھم المس
ھ تم طرح مبادرة جدیدة لدعم قطاع السیاحة والفنادق وأجورھم، فإن

ذات العمالة الكثیفة فى مواجھة التداعیات السلبیة لھذه الجائحة؛ بما 
شآت السیاحیة والفندقیة بما فیھا الشركات یُسھم فى تمكین المن

المتوسطة والصغیرة من الوفاء بالتزاماتھا فى تغطیة مرتبات وأجور 
تیاجات األساسیة للتشغیل.قال الوزیر إن المبادرة العاملین، وسداد االح

للبنك المركزي بثالثة » ضمانة«تتضمن إصدار وزارة المالیة 



 

 

السلطات المصریة تصرفت بسرعة لتخصیص الموارد لقطاع الصحة، 
ً، وتوسیع برامج شبكات  وتقدیم الدعم الموجھ للقطاعات األكثر تضررا

.ً البنك المركزي  ولفت إلى أن األمان االجتماعي لحمایة الفئات األكثر فقرا
المصري اعتمد مجموعة واسعة من اإلجراءات، بما في ذلك تخفیض 

وقال الصندوق إن أسعار الفائدة وتأجیل سداد التسھیالت االئتمانیة القائمة.
الدعم في حاالت الطوارئ بموجب أداة التمویل السریع سیساعد على الحد 

لمیزانیة لإلنفاق من انخفاض االحتیاطیات الدولیة وتوفیر التمویل ل
المستھدف والمؤقت، بھدف احتواء وتخفیف األثر االقتصادي 

وأضاف: "تلتزم السلطات بالشفافیة الكاملة بشأن اإلنفاق المرتبط للوباء.
باألزمات، بما في ذلك من خالل نشر المعلومات حول خطط الشراء 
 والعقود الممنوح، باإلضافة إلى عملیات المراجعة الالحقة لھذا

وأكد الصندوق أنھ مع تالشي األزمة، سیتعین استئناف التدابیر اإلنفاق".
الرامیة إلى خفض مستوى الدین مع االستمرار في تنفیذ اإلصالحات 
الھیكلیة لزیادة دور القطاع الخاص في تحقیق نمو أكبر وشامل وخلق 

  مباشرالمصدر: فرص العمل، وفتح إمكانات النمو في مصر بمرونة راسخة.

الحكومة المصریة توضح قرار إیقاف تراخیص البناء بالمحافظات لمدة 
   أشھر ٦

أعلن وزیر التنمیة المحلیة المصري، عن إصدار رئیس مجلس الوزراء 
الصادرة فیما یخص إیقاف مجموعة من التوجیھات لتنظیم القرارات 

لمباني السكنیة بالمحافظات لمدة التراخیص للمباني الجدیدة أو التعلیات ل
بیان صادر یوم االثنین، أن رئیس أشھر.وأوضح محمود شعراوي، في  ٦

مجلس الوزراء وجھ بأن تكون القرارات على المباني السكنیة التابعة 
یاحیة والحكومیة للمواطنین فقط، دون المنشآت الصناعیة والس

طق بمحافظات القاھرة والقومیة.وقال إن تلك القرارات ستطبق على المنا
ضافة لمحافظة اإلسكندریة مع الكبرى (القاھرة والجیزة والقلیوبیة)، باإل

إیقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفیذھا لحین التأكد من توافر 
األحیاء السكنیة ذات الكثافة االشتراطات البنائیة والجراجات، وكذا 

ً لرؤیة المحافظ في ھذا السكانیة العالیة فقط بباقي المحاف ظات وطبقا
إصدار تراخیص البناء المطلوبة  الشأن.كما وجھ شعراوي باستمرار

للمواطنین بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة 
التي تم استغاللھا دون توقف.وطالب بضرورة إعادة فتح الجراجات 
ل مبالغ مالیة نظیر ألغراض أخرى الستیعاب السیارات مع دراسة تحصی

  المصدر: مباشر انتظار السیارات بالشوارع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یة إلقراض المنشآت السیاحیة ملیارات جنیھ، لصالح البنوك الوطن
ا، على ثالث سنوات بفترة سماح عام ٥والفندقیة بسعر فائدة  ٪ سنویً

ا من أول مایو الحالى إلى نھایة أبریل المقبل بدون أي ضمانات،  ً اعتبار
بحیث یتم سداد القرض على أقساط شھریة لتوزیع العبء على مدار 

ت السیاحیة والفندقیة عامین؛ وذلك لتغطیة مرتبات الموظفین بالمنشآ
٪ من ١٥وال یتجاوز اإلنفاق على االحتیاجات األساسیة للتشغیل نسبة 

ا أن الشركات أو المنشآت  قیمة القرض الممنوح للمنشأة، موضحً
ا بأسماء الموظفین  ً السیاحیة والفندقیة ستقدم للبنوك المقرضة كشوف

رة من البنك وأرقام حساباتھم البنكیة بحیث یتم تحویل المرتبات مباش
للموظف.أضاف الوزیر أن ھناك لجنة من وزارة المالیة والبنك 
المركزى ووزارة السیاحة واآلثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفیذ ھذه 
ا للتوجیھات  ً المبادرة الداعمة للقطاع السیاحى.أشار إلى أنھ تنفیذ
الرئاسیة بمساندة القطاعات االقتصادیة المتضررة من أزمة 

ا إسقاط الضریبة العقاریة على المنشآت »اكورون« ، كان قد تقرر أیضً
أشھر، وإرجاء سداد كل المستحقات على  ٦الفندقیة والسیاحیة لمدة 

أشھر دون غرامات أو فوائد  ٣المنشآت السیاحیة والفندقیة لمدة 
  المصدر: أموال الغدتأخیر.

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  عربیة األخبار العالمیة وال
   %٢٥وزیر الخزانة األمریكي: معدل البطالة الحقیقي یقارب 

اعترف وزیر الخزانة األمریكیة أن معدل البطالة في الوالیات المتحدة 
بالمائة، مع عمل اإلدارة على إعادة فتح  ٢٥ربما وصل بالفعل إلى 

منوشین" خالل مقابلة االقتصاد وسط أزمة فیروس كورونا.وقال "ستیفن 
وكس نیوز صنداي"، أمس األحد: "ھذا لیس خطأ الشركات مع "ف

األمریكیة، ھذا لیس خطأ العمال األمریكیین، ھذا نتیجة فیروس".وأضاف 
ا قبل أن تتحسن"،  مونشین: "من المرجح أن تزداد األرقام المبلغ عنھا سوءً

ا.وو ً ا رائع ً إلى أن العام المقبل سیكون عامً ً إلحصاءات مكتب مشیرا فقا
األمریكي، فإن معدل البطالة الحقیقي، والذي یشمل األشخاص الذین العمل 

ال یبحثون عن عمل أو الذین یعانون من البطالة الجزئیة، یبلغ بالفعل 
بالمائة.واعترف "منوشین" أن معدل البطالة قد یكون أعلى عند   ٢٢٫٨

شف تقریر الوظائف الشھري بالمائة، مقارنھا بفترة الكساد العظیم.وك ٢٥
لصادر یوم الجمعة الماضیة، أن سوق العمل في الوالیات المتحدة فقد ا

ملیون وظیفة خالل أبریل/نیسان حیث قفز معدل البطالة إلى  ٢٠٫٥نحو 
ً من  ١٤٫٧ بالمائة في الشھر السابق لھ.وأوضح وزیر  ٤٫٤بالمائة، مرتفعا

ا أن الخزانة أن الربع ثاني من المرجح أن یكو ً ن سيء للغایة، مضیف
ً إذا لم تعید فتح ا ا اقتصادیًا مستمرا ً لوالیات المتحدة یمكن أن تشھد ضرر

  المصدر: مباشرالبالد.

 السعودیة توقف بدل غالء المعیشة وترفع ضریبة القیمة المضافة
ذكرت وكالة األنباء السعودیة یوم االثنین إن المملكة قررت وقف بدل 

في إطار اجراءات تھدف سبة ضریبة القیمة المضافة غالء المعیشة ورفع ن
إلى تعزیز الوضع المالي للبالد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفیروس 

تقرر إیقاف بدل غالء ” كورونا، وفق ما ذكرتھ رویترز.وأضافت الوكالة 
ً من شھر یونیو لعام وكذلك رفع نسبة ضریبة القیمة  ٢٠٢٠المعیشة بدءا

ً من األول م %١٥إلى  %٥المضافة من    “.٢٠٢٠ن شھر یولیو لعام بدءا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 6,604.00  -1.18% السعودیة

 DFMGI 1,633.00  -1.10%  دبي
 ADI 4,104.00 -0.40% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,768.95  -0.90% الكویت

 BSEX 5,663.00 -0.09% البحرین
 GENERAL 8,864.00 -0.49% قطر

 MASI 10,296.00 0.38% المغرب
 TUN20 6,289.00 0.30% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  24,221.99  -0.45% أمریكا
 S&P 500 10,824.99  -0.73% أمریكا
 NASDAQ 2,883.75 -0.84% أمریكا

 FTSE 100 5,058.88 0.00% لندن
 DAX 38,390.84  0.61% أمانیا

 Nikkei 225 1,321.24  -0.63% الیابان
 %0.09 1,700.10 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %1.45 30.06 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.71  1.84 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  التغطیةالشركات تحت 

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  ةالتوصی  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.  98.9  %105.6  7.36  شراء  3,196.9  3.58  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  .غ.م  %198.4  20.23  شراء  3,683.3  6.78  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.7  6.4  6.4 %40.8 9.18  شراء 203.5 6.52  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

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤القسط األول   مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٠٥٧٧٩٧٧٧٥  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة

  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  نیھ للسھمج ٠٫٢٠٠  دومتى-الصناعات الغذائیة العربیة
  ١٤/٠٥/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٧٥٠  المالیة و الصناعیة المصریة

  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٠٠  مستشفى النزھھ الدولي
  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠  ٠٨/١٢/٢٠١٩  جنیھ مصرى ٠٫٢٥٩١القسط السادس   السویس للتأمینقناة 

  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  ١٨/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٥٠  قنا -مصر لالسمنت 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  العبور سنتر بالحى األول بمدینة العبوربمقر المركز التجارى للشركة   عادیة  العبور لالستثمار العقارى  ١٦/٠٥/٢٠٢٠

  دیثةبواسطة تقنیات االتصال الح  عادیة  مصر لاللومنیوم  ١٧/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الحدید والصلب المصریة  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة

  القاھرة -١ص ٢٩القطعة رقم  -المنطقة الصناعیة بالقطامیة وذلك فى   عادیة  باندا -العربیة لمنتجات االلبان آراب دیري   ١٨/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  اوراسكوم للتنمیة مصر  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  یةعاد

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة المسموعة و المرئیة

غیر و عادیة  رمكو النشاء القرى السیاحیھ  ١٨/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

السخنة السویس على ان یكون االنعقاد بفندق سي كلوب قریة ستیال دي ماري العین 
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة المرئیة او الصوتیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة  عادیة  ة النشا والجلوكوزالمصریة لصناع  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

  عبر تقنیة االتصال و التصویت عن بعد  عادیة  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

غیر و عادیة  بى انفستمنتس القابضة  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠
  عادیة

  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة

  العمرانیة بالجیزة –شارع خاتم المرسلین  –بمقر نادى الشركة الشرقیة ایسترن كومبانى   عادیة  مصر لصناعة الكیماویات  ٢٠/٠٥/٢٠٢٠

  



 

 

  )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 

(%)  

البنك التجاري الدولي  
 (مصر)

COMI 64.8 0.89 21.99- 5,643,516 359,933,376 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.80 6.31 15.34- 2,132,626 27,414,980 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.02 1.90 20.93- 660,477 661,309 1.52 0.82 5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.34 2.10 34.07- 1,902,345 9,974,782 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
11.20 8.21 33.17- 4,413,613 48,297,656 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
8.35 2.58 25.51- 6,729,718 56,021,504 15.17 5.24 3.98% 

شركة مستشفي 
 كلیوباترا

CLHO 
4.60 2.68 20.96- 4,014,401 18,443,280 7.06 3.78 2.94% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
25.25 -5.50 41.95- 500,880 12,594,394 47.10 25.05 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
7.31 1.53 15.00- 3,533,239 25,452,740 12.95 5.13 2.20% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
2.62 0.77 45.87- 5,699,112 14,542,441 5.67 2.40 2.20% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
10.81 -0.46 5.98 1,477,536 15,876,384 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.90 4.34 6.32- 2,149,246 18,906,246 11.23 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 
12.00 0.76 13.54- 606,960 7,214,361 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي ال 

ORAS 
68.00 -0.07 32.01- 113,720 7,728,053 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
9.81 4.14 25.85- 643,399 6,249,588 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
 اسھم عادیة -المالیھ 

CCAP 
1.27 -0.70 48.41- 17,073,025 20,846,896 4.02 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
4.50 5.63 80.74- 3,699,103 16,082,427 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 وكیماویاتللبتر

SKPC 
6.20 0.49 30.73- 3,088,206 18,415,534 16.50 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.12 2.19 36.13- 14,197,499 15,453,383 2.67 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.34 0.86 35.36- 1,235,324 2,809,213 5.00 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
1.65 0.05 56.46- 7,791,762 12,574,331 4.85 1.41 1.05% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.30 -2.37 37.26- 3,886,962 12,573,157 6.91 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
6.78 1.19 34.17- 4,107,171 26,741,510 13.60 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.43 1.48 48.03- 2,462,011 8,291,778 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.31 1.32 18.66- 5,477,785 12,298,276 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.36 1.98 33.70- 24,304,276 8,322,127 0.75 0.28 0.62% 

المصریة للمنتجعات 
 السیاحیة

EGTS 
1.65 -1.38 31.38- 506,386 846,879 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات الكیماویة 
 كیما -المصریة 

EGCH 
3.58 1.99 33.21- 979,476 3,391,264 6.44 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.45 -1.33 26.08- 4,864,538 2,138,893 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.54 -0.13 11.63- 19,597,095 30,080,938 1.93 0.68 0.11% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

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

 یحق. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء مییر تغییرلـشركة بری

 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 البحثي 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) لشركاتا أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكد
 .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة

 

 

 

 مسؤولي االتصال
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