
 

 

      شركة بريميير –التقرير الصباحي 

19/05/2020 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 10,278.93 -0.76% -21.15% 439,630,592 86,201,789 276,909,129,728 (EGX 30مؤشر )

 1,495.26 -0.88% -30.44% 503,659,648 131,650,807 338,058,510,336 (EGX 50مؤشر )

 1,122.39 -0.29% -12.14% 132,243,968 77,105,518 153,884,819,456 (EGX 70مؤشر )

 1,826.59 0.00% 5.75% 571,874,560 163,307,307 442,328,842,240 (EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار

 د" توافق على السعر المقدم من "سيكا مصر" "بيتومو
 لالستحواذ على أسهمها

  مصر لأللومنيوم تؤجل جلسة فض مظاريف مناقصة إلى يوليو
 المقبل

  مصر لأللومنيوم تعلن تصنيع إحدى قطع الغيار الالزمة لها
 لخفض التكلفة

  أشهر 10نمو اإليرادات يحول ممفيس لألدوية للربحية خالل 

 5مليون جنيه في  100تصاالت تستثمر راية لخدمات اال 
 مشاريع

 المالية والصناعية المصرية تتحول للخسائر خالل الربع األول 

  185نمو اإليرادات يرتفع بأرباح "راميدا" الفصلية% 

  2019في  %19أرباح مينا فارم لألدوية تنمو 

  مجلس النواب يمدد إيقاف ضريبة األطيان ويوافق مبدئيا على
 تعديالت ضرائب البورصة 

  أيام مع  3جنيهات في السوق المحلية خالل  9الذهب يقفز
  %1ارتفاع عالمي بنسبة 

 “ مؤسسات التصنيف: موقف قوى للبنوك المصرية فى
 ”كورونا“مواجهة 

 تدشين صناديق فرعية بالخدمات الصحية ” : مصر السيادي
 ” كورونا“أولوية مع 

 “مع صندوق  رغبة كبيرة من المستثمرين للشراكة”: الوزراء
 مصر السيادى 

  أشهر 5وزير التموين : احتياطي السلع يكفي 

  إدارة ترامب تضع قيوداً على شحنات رقائق الذاكرة إلى
 "هواوي"

  رغم الركود الحاد.. رئيس الفيدرالي يستبعد تكرار سيناريو
 الكساد العظيم

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 عرهااالسهم التي ارتفع س 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 57 114 4 

  

 انواع المستثمرين 
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Turnover Close

; مصريين 
80.87%

;  عرب 
2.55%

;  أجانب
16.58%

;  مؤسسات
88.81%

;  أفراد
11.18%



 

 

 الشركات المقيدةأخبار

"بيتومود" توافق على السعر المقدم من "سيكا مصر" لالستحواذ على 
 أسهمها

وافق مجلس إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة بيتومود، على السعر 
مليون  119لمعروض من شركة سيكا مصر لكيماويات البناء لشراء ا

بالمائة من رأس المال.وقالت الشركة في بيان يوم  100سهم، تمثل 
االثنين، إن السعر المعروض يعد سعراً مناسباً ومجزياً لسهم الشركة، 
وذلك في ضوء متوسط سعر اإلقفال في البورصة المصرية للشركة 

جنيه للسهم الواحد خالل الستة  2.372حيث بلغ المستهدفة بالعرض، 
أبريل الماضي، ليزيد  23وحتى سعر إقفال  2019أكتوبر  23أشهر من 

بالمائة على التوالي  64.84بالمائة أو  59.78السعر المعروض بنسبة 
جنيه  3.79عن المتوسط.كانت الشركة قدمت سعراً للشراء سيكون إما 

 95من األسهم يقل عن أو يساوي نسبة  للسهم الواحد في حالة عرض عدد
جنيه  3.91بالمائة من األسهم المملوكة لمساهمي الشركة المصدرة، أو 

بالمائة.ووقعت شركة  95في حالة عرض عدد من األسهم يزيد على نسبة 
سيكا مصر لكيماويات مواد البناء في وقت سابق اتفاقية شراء أسهم 

مودرن )  -للمواد العازلة المساهمين الرئيسيين بشركة الحديثة 
بيتومود(.وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعالن عرض شراء 
المقدم من شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناءيشار إلى أن بيتومود 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى نهاية  40.5حققت صافي ربح بلغ 
مليون جنيه خالل نفس  10.66 سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ

أشهر من  9الفترة من العام الماضي.وارتفع صافي المبيعات خالل الـ 
مليون جنيه  283.6مليون جنيه، مقابل  331.8العام الجاري لتصل إلى 

 المصدر: مباشرخالل الفترة ذاتها من العام الماضي.

 قبلمصر لأللومنيوم تؤجل جلسة فض مظاريف مناقصة إلى يوليو الم

أعلنت مصر لأللومنيوم تأجيل جلسة فض المظاريف الخاصة بمناقصة 
خدمات االستشارات الهندسية بغرض التعاقد مع إحدى شركات 
االستشارات الهندسية لزيادة إنتاج الشركة من األلومنيوم األولي )مشروع 

يوليو المقبل.وقالت الشركة في بيان يوم االثنين،  1الخط السابع( إلى يوم 
.وأعلنت 2020يونيو  1ه كان محدداً لعقد جلسة فض المظاريف يوم إن

الشركة في فبراير الماضي، طرح مناقصة عامة لتأهيل إحدى شركات 
االستشارات الهندسية المتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر األلمنيوم; 

ألف طن سنوياً على  250لزيادة إنتاجها من األلمنيوم األولي بمقدار 
ولوجيا التيار العالي الحديثة، بالخط السابع في نجع مرحلتين بتكن

حمادي.وأوضحت مصر لأللمنيوم، أن الشركة المؤهلة ستتولى الدراسة 
البنكية، ودراسة الجدوى التفصيلية، واختيار تكنولوجيا التشغيل، 
والهندسة، والمشتريات، وإدارة التشغيل.وحققت الشركة خالل النصف 

مليون  595.7، صافي خسائر بلغ 2020 - 2019األول من العام المالي 
جنيه خالل الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وعزت  758.3
الشركة تحولها للخسارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات 

اض السعر األساسي للمعدن ببورصة المعادن اإلنتاج األخرى، وانخف
 المصدر: مباشر العالمية بلندن.

 

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

  10.00   9.90  المهنس للتأمين

  10.00   4.95  الغربية االسالمية للتنمية العمرانية

  9.99   24.99  المشروعات الصناعية والهندسية
  9.97   8.38  مصر للفنادق

  9.97   22.95  بيراميزا

 

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

 -29.58   0.50  شمال إفريقيا لالستثمار العقاري
 -10.00   3.69  أصول للوساطة

 -9.42   13.95  مصر للزيوت والصابون
 -9.18   4.75  روبكس

 -7.88   4.44  آراب ديري

  

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

  64.30   144,803,520  البنك التجاري الدولي
  7.15   49,520,396  السويدى اليكتريك
  12.50   42,590,940  ايسترن كومباني

  1.40   25,364,626  دايس
  4.71   22,751,290  مصر الجديدة لالسكان

 

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

  0.33   34,106,481  العربية لالستثمارات

  1.40   17,592,027  دايس
  1.67   8,258,160  جي بي اوتو

  0.35   7,609,225  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  7.15   6,869,421  السويدى اليكتريك

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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مصر لأللومنيوم تعلن تصنيع إحدى قطع الغيار الالزمة لها لخفض 
 التكلفة

أعلنت شركة مصر لأللومنيوم تصنيع قطع غيار الزمة للشركة، في إطار 
يان يوم خفض التكلفة من المشتريات من قطع الغيار.وقالت الشركة في ب

االثنين، إنها صنعت القنطرة األنودية ألول مرة في الشركة، باإلضافة إلى 
جهاز لسحب المعدن من الخاليا بالورش اإلنتاجية بالشركة.وتبلغ الموازنة 

 50مليون جنيه بالتمويل الذاتي بعد استبعاد  494.87االستثمارية للشركة 
 المصدر: مباشر لخط السابع.المرحلة األولى ا DFSمليون جنيه من الدراسات 

 مشاريع 5مليون جنيه في  100راية لخدمات االتصاالت تستثمر 

مليون  100قالت شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت، إنه تم استخدام 
جنيه كامل متحصالت االكتتاب في زيادة رأس المال بنهاية 

لفعلي .وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنه تم االستخدام ا2019
لكامل متحصالت زيادة رأس المال لتجهيز بعض مشاريع الشركة 
باألجهزة والمعدات والبرمجيات الحديثة المطلوبة إلعداد مراكز خدمات 
االتصاالت المسموعة والمرئية، وعن طريق منصات التواصل 
االجتماعي على أعلى مستويات الجودة العالمية.وبحسب البيان، تم ذلك 

االتصاالت بمشروع بالم ستريب بالسادس من أكتوبر  في مشاريع مركز
ومركز االتصاالت ببرج التطبيقيين بوسط البلد ومركز االتصاالت بالقرية 
التكنولوجية بالمعادي، ومركز االتصاالت بالقرية الذكية بالسادس من 
أكتوبر، ومركز االتصاالت بمدينة الغردقة، محافظة البحر األحمر.وفيما 

از المشاريع، لفتت الشركة إلى أنه تم انجاز المشروعات يخص نسبة إنج
بالمائة فيما عدا مشروع مركز االتصاالت بالقرية الذكية في   100بنسبة

.يذكر أنه تم قيد أسهم زيادة رأس المال %28السادس من اكتوبر بنسبة 
أرباحاً بلغت  2019.وحققت الشركة خالل 2017نوفمبر  29في 

مليون  180.5العام الماضي، مقابل أرباح بلغت  مليون جنيه في 114.57
، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات 2018جنيه في 

مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  815.6الشركة خالل العام الماضي إلى 
مليون جنيه في العام السابق له.وعلى مستوى األعمال المستقلة،  908.58

، مقابل أرباح 2019مليون جنيه في  65.96ركة إلى تراجعت أرباح الش
 المصدر: مباشر .2018مليون جنيه في  128.5بلغت 

 المالية والصناعية المصرية تتحول للخسائر خالل الربع األول

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة المالية والصناعية المصرية، 
ائر على أساس عن الربع األول من العام الجاري، تحولها للخس

سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم االثنين، أنها 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية  7.27سجلت صافي خسائر بلغ 

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام  5.21مارس، مقابل 
الماضي.وتراجعت مبيعات الشركة خالل الثالثة أشهر األولى من العام 

 157.69مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  77.12الجاري، حيث سجلت 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وحققت الشركة خالل 

مليون جنيه خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  203.7أرباحاً بلغت  2019
، مع األخذ 2018مليون جنيه في  114.74، مقابل أرباح بلغت 2019

ار حقوق األقلية.وارتفعت مبيعات الشركة خالل العام الماضي في االعتب
مليار جنيه في العام  1.6مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  1.75إلى 

مليون  143.82السابق له.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة 
 المصدر: مباشر .2018مليون جنيه أرباحاً في  105.83جنيه أرباحاً، مقابل 

 

 أشهر 10ات يحول ممفيس لألدوية للربحية خالل نمو اإليراد

أظهرت المؤشرات المالية لشركة ممفيس لألدوية والصناعات 
، تحولها 2020الكيماوية، خالل العشرة أشهر المنتهية في أبريل 

للربحية على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 
يوليو حتى  مصر، يوم االثنين، أنها حققت أرباحاً خالل الفترة من

مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها  5.197أبريل الماضي بقيمة 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي  15.98

 413.02الماضي.وسجلت الشركة إيرادات خالل الفترة بنحو 
مليون جنيه إيرادات في الفترة المقارنة  319.06مليون جنيه مقابل 

حققت الشركة خالل التسعة أشهر من العام المالي الماضي.و
، أرباحاً خالل الفترة من يوليو حتى 2020المنتهية في مارس 

 16.86مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها  5.22مارس بقيمة 
مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وسجلت 

 282مليون جنيه مقابل  378.3الشركة إيرادات خالل الفترة بنحو 
 ليون جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.م

 المصدر: مباشر

 %185نمو اإليرادات يرتفع بأرباح "راميدا" الفصلية 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العاشر من رمضان 
راميدا، خالل الربع -للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية

بالمائة على أساس  185رباحها بنسبة ، ارتفاع أ2020األول من 
سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت 

مليون جنيه، خالل الثالثة أشهر األولى من  23.76أرباحاً بلغت 
مليون جنيه بالفترة المقارنة من  8.33، مقابل أرباح بلغت 2020
 232.419.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 2019

مليون جنيه بالفترة  190.15ون جنيه، مقابل إيرادات بلغت ملي
.وعلى مستوى األعمال المستقلة، حققت الشركة 2019المقارنة من 

مليون  7.67مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة  23.9أرباحاً بلغت 
جنيه في الربع األول من العام الماضي.وحققت الشركة أرباحاً 

لعام الماضي، مقابل أرباح بلغت مليون جنيه خالل ا 81.67بلغت 
مليون جنيه في العام السابق له، مع األخذ في االعتبار  128.78

حقوق األقلية.وارتفعت إيرادات الشركة خالل العام الماضي إلى 
مليون  805.5مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت  893.9

جنيه.وعلى مستوى األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة في 
 128.72مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت  82.98إلى  2019

 المصدر: مباشر .2018مليون جنيه في 

 2019في  %19أرباح مينا فارم لألدوية تنمو 

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات 
بالمائة على أساس  19.45، ارتفاع أرباحها بنسبة 2019الكيماوية، خالل 

ي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم االثنين، أنها حققت سنو
مليون جنيه خالل العام الماضي، مقابل أرباح  148.41أرباحاً بلغت 

مليون جنيه في العام السابق له.وارتفعت مبيعات الشركة  124.24بلغت 
 1.919مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت  2.051خالل العام الماضي إلى 

، أرباحاً مستقلة بلغت 2019.وحققت الشركة خالل 2018نيه في مليون ج
 72.12مليون جنيه خالل العام الماضي، مقابل أرباح بلغت  46.035

مليون جنيه في العام السابق له.وارتفعت المبيعات المستقلة الشركة خالل 
مليار  1.43مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  1.487العام الماضي إلى 

 المصدر: مباشر .2018جنيه في 



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

مجلس النواب يمدد إيقاف ضريبة األطيان ويوافق مبدئيا على تعديالت 
 ضرائب البورصة 

وافق مجلس النواب أمس على مد تعليق قانون الضريبة على األطيان 
الزراعية لمدة عامين، وذلك بعد يوم واحد من مناقشتها من قبل لجنتي 

وأوضح وزير الزراعة والخطة والموازنة، حسب ما ذكرته صحيفة المال.
المالية محمد معيط للنواب أن تعليق الضريبة استمر لمدة ثالث سنوات 

لمواجهة آثار برامج اإلصالح االقتصادي الذي نفذته  2017فقط في 
الحكومة. وأكد أن مد العمل بوقف قانون الضريبة على األطيان، لمدة 

أزمة  عامين جديدين فقط، يهدف إلى دعم المزارعين في مواجهة تداعيات
" خالل الفترة المقبلة. جاء ذلك ردا على مطالب بعض النواب 19-"كوفيد

ووافق المجلس أمس أيضا من حيث المبدأ على بإلغاء تلك الضريبة تماما.
مشروع قانون تعديالت ضريبة الدمغة، وتعديالت قانون الضريبة على 

نة قررت الدخل المتعلقة بتعامالت البورصة. وكانت لجنة الخطة والمواز
رفع ضريبة الدمغة على معامالت المستثمرين المقيمين في البورصة 

األسبوع الماضي، في محاولة  %0.075إلى  %0.05المصرية من 
ونصت التعديالت لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم.

على الشخص الطبيعي المقيم،  %10على فرض ضريبة الدخل بواقع 
بالنسبة لتوزيعات األرباح من الشركات غير المدرجة بالبورصة 

على الشركات المدرجة. ونص مشروع القانون  %5المصرية، وبواقع 
على تأجيل العمل بضريبة األرباح الرأسمالية على تعامالت البورصة 

 المال :المصدر.2021ة عام حتى نهاي

الخدمات الصحية أولوية مع تدشين صناديق فرعية ب” : مصر السيادي
  ”كورونا“

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً مع الدكتورة هالة 
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق 
مصر السيادي بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق وذلك 

وخالل االجتماع ، عرض أيمن لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.
سليمان خطط صندوق مصر السيادي في تدشين صناديق فرعية 
متخصصة فى المجاالت المختلفة، خاصة القطاعات التي تحظى باألولوية 

المستجد .وأشار إلى أنها تشمل ” كورونا“اآلن في ظل تداعيات فيروس 
اتيجية قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، ومشروعات المخازن اإلستر

لألدوية،  وكذلك التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارتي 
النقل الكهرباء.إضافة إلى االستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي 
والتصنيع الغذائي، وفي قطاع البنية األساسية والتحتية، والتحول الرقمي، 

ق مصر وفي قطاعات أخرى مختلفة.واستعرض الرئيس التنفيذي لصندو
السيادي تفاصيل تلك المشروعات والجدول الزمني الخاص بتنفيذها.وقال 
إن هناك رغبة كبيرة من جانب المستثمرين للشراكة مع صندوق مصر 
السيادي في ظل مرونة االقتصاد المصري الكبيرة ، وقوة ما يمتلكه 
الصندوق من أصول.وتابع إن مرونة االقتصاد المصري وقوة ما يمتكله 

دوق من أصول يمكنهما من جذب رؤوس أموال أجنبية تسهم بدورها الصن
 المصدر: المال في تجاوز األزمة غير المسبوقة التي يشهدها االقتصاد العالمي.

رغبة كبيرة من المستثمرين للشراكة مع صندوق مصر ”: الوزراء“ 
  السيادى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع 
كتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، ورئيس مجلس الد

  

أيام مع ارتفاع  3جنيهات في السوق المحلية خالل  9الذهب يقفز 
  %1عالمي بنسبة 

جنيهات  9ارتفعت أسعار الذهب خالل تعامالت اليوم اإلثنين بنحو 
عند المقارنة مع مستويات الجمعة الماضية، بعد العودة من إجازة سوق 
الصاغة، أمس األحد.قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة 

جنيًها  764األكثر انتشاًرا سجل اليوم  21القاهرة التجارية، إن عيار 
نحو  18جنيًها بتعامالت الجمعة.وبلغ عيار  755مقابل  للجرام

جنيًها يوم الجمعة، فيما  647.15جنيًها، بعدما كان يبلغ  654.85
جنيًها  862.85جنيًها مقارنة  873.15قيمة سعرية  24حقق عيار 

جنيًها  6040جنيًها مقابل  6112للجرام.ووصل الجنيه الذهب إلى نحو 
سعار استقرارا نسبيا خالل تعامالت يومي الجمعة الماضية.وتشهد األ

السبت واألحد، مع إغالق البورصات العالمية للمعدن النفيس، كما 
ترتفع األسعار في السوق المحلي بالتزامن مع األعياد.وعالمًيا، زادت 

دوالر  1759.13أسعار الذهب في التعامالت الفورية واحدا بالمئة إلى 
إلى  2012أكتوبر  12وى منذ لألوقية، بعدما صعد ألعلى مست

دوالر في وقت سابق.كما كسب الذهب في التعامالت  1764.46
  دوالر، وفق رويترز. 1772.70بالمئة إلى  0.9األمريكية اآلجلة 

مؤسسات التصنيف: موقف قوى للبنوك المصرية فى مواجهة “
 ”كورونا“

قالت مؤسسات بحثية ومصرفيون وصناديق استثمار، إن البنوك فى 
مصر تواجه تداعيات فيروس كورونا، عبر مساعدة االقتصاد على 
التعافي، وتخفيف األثر عن الشركات خاصة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، بجانب التوسع فى التكنولوجيا الرقمية، بجانب استغالل 
الفرص فى القطاعات المستفيدة من األزمة.أضافوا أن الوضع القوى 

الدين الحكومى واإلصالحات التى نفذتها  للبنوك واستثماراتها فى
ستكون حائط صد، لكنها ستواجه ضغوطاً على الربحية، وبعض 
االرتباك فى خططها االستثمارية.وقالت وكالة موديز للتصنيف 
االئتمانى، إنَّ البنوك المصرية فى وضع صحى يسمح لها بإدارة 

جعت ذلك تداعيات فيروس كورونا دون زعزعة االستقرار المالى.وأر
إلى أن البنوك تمتلك قاعدة تمويلية كبيرة وسيولة مرتفعة وطبقت 
إصالحات هيكلية خالل السنوات الماضية، بجانب أن جزءاً كبيراً من 

مع الحكومة، ما يعنى محدودية تعرضها  41توظيفاتها يصل إلى %
لنشاط األعمال الخطرة وهو ما يدعم البنوك فى هذه الفترة 

إجراءات البنك المركزى الداعمة ستحد من آثار  الصعبة.أوضحت أن
الجائحة على البنوك لكن فى النهاية أرباح البنوك ونمو القروض 
سيتأثر، وربما تقع جودة األصول تحت الضغط.ورجحت نمو القروض 

كانت  15و% 12، بدالً من مستويات ما بين 10لكن بمعدل أقل من %
االقتصادى يضع أصول  تتوقعها قبل ذلك.أوضحت أن تباطؤ النشاط

البنوك تحت ضغط نسبياً، لكن بفضل مبادرات البنك المركزى خفض 
من اجمالى  4.5القطاع المصرفى نسبة القروض الرديئة إلى %

مع امتالك  2005فى  26مقابل % 2019محفظة االئتمان فى سبتمبر 
تغطية كبيرة للمخصصات.وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك 

لصناعية، إنَّ البنوك لديها فرصة لزيادة حجم أعمالها ونمو التنمية ا
قروضها فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن بنك التنمية الصناعية تلقى 
زيادة فى الطلبات على التسهيالت األئتمانية بقطاعات االغذية والتعقيم 
وشركات المنظفات وهو ما يرفع مستويات الدخل من العائد.وقالت 



 

 

إدارة صندوق مصر السيادى، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذى 
للصندوق لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.وتناول أيمن سليمان 
خطط الصندوق فى تدشين صناديق فرعية متخصصة فى المجاالت 

طاعات التى تحظى باألولوية اآلن فى ظل تداعيات المختلفة، وخاصة الق
فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، 
ومشروعات المخازن االستراتيجية لألدوية، والتعاون مع جهاز 
مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة النقل ووزارة الكهرباء، باإلضافة إلى 

الزراعى والتصنيع الغذائى، وقطاع االستثمارات المستهدفة فى القطاع 
البنية األساسية والتحتية، والتحول الرقمى، باإلضافة الى قطاعات أخرى 
مختلفة.واستعرض الرئيس التنفيذى تفاصيل هذه المشروعات والجدول 
الزمنى لتنفيذها، وقال إن هناك رغبة كبيرة من جانب المستثمرين للشراكة 

لمرونة الكبيرة لالقتصاد المصرى، مع صندوق مصر السيادى، فى ظل ا
وقوة ما يمتلكه الصندوق من أصول، والذى يمكنهما من جذب رؤوس 
أموال اجنبية تساهم بدورها فى تجاوز األزمة غير المسبوقة التى يشهدها 

 المصدر: جريدة البورصةاالقتصاد العالمى.

 أشهر 5وزير التموين : احتياطي السلع يكفي 

صيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن قال الدكتور علي الم
أشهر، وساهم هذا  5االحتياطي االستراتيجي ألى سلعة ال يقل عن 

االحتياطي االستراتيجي في تحقيق األمن الغذائي وساعد علي استقرار 
األسعار.واضاف المصيلحي ، في تصريحات صحفية اليوم االثنين ، إن 

 725مليون و 2مايو بلغ  17محلي حتى إجمالي ما تم توريده من القمح ال
الف طن قمح .وتابع أن الصوامع والشون المطورة سوف تستقبل 
الموردين للقمح المحلي اعتباراً من اليوم الثالث للعيد.وأكد أنه تم تأمين 

 3احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد وسيصرف هذا األسبوع بواقع 
التي قررتهما الوزارة لكل مخبز.ولفت أيام ، إضافة إلي يومي االحتياطي 

إلي أن المخابز ستعمل يومًيا عدا المخابز التي طلبت اجازة رسمية من 
من  %30مديريات التموين ، قائالً : من طلب اجازة نسبتهم ال تتعدى 

يشار إلي أن عدد المخابز على مستوي الجمهورية ”.إجمالي عدد المخابز
.وقال المصيلحي إن كافة المجمعات  ألف مخبز بلدي مدعم 28يصل إلي 

االستهالكية ستعمل اعتباراً من ثاني يوم العيد ، كما ان المخابز ستعمل 
 9مساًء وبعض المخابز ستعمل حتى  5صباحاً حتى  5من الساعة 

مساًء.وأضاف أن عملية صرف السلع التموينية مستمرة كما هي فى المنافذ 
.وتابع أنه تم تشكيل مجموعات عمل مساءً  7صباحاً حتي  7التموينية من 

بالوزارة وكافة مديريات التموين لمتابعة موسم توريد القمح وعمليات 
صرف السلع التموينية لشهر يونيو القادم.وأوضح وزير التموين أن كافة 
منافذ السلع الغذائية واألسواق ومحال اللحوم والمخابز والمنافذ التموينية 

 المصدر: المالظر.ال يسرى عليها مواعيد الح

 

ف االئتمانى، إن مدخرات القطاع المصرفى بالعملة فيتش للتصني
األجنبية اثبتت تاريخياً استدامتها وأنها ال تتأثر باألزمات، مؤكدة أن 
نسبة توظيف القروض للودائع تشير إلى تمتع القطاع بسيولة قوية، 
وفى الوقت الذى خفضت فيه تصنيفات ائتمانية لبنوك أوروبية وخليجية 

على تصنيف البنوك المصرية األهلى والتجارى  لكنها أبقت حتى اآلن
الدولى مع االكتفاء بوضعهما تحت األنظار.وذكرت أن القدرة على 
الوصول للتمويل عنصر حاسم فى تخطى األزمة الحالية.ووفقاً لبيانات 

مليار جنيه  639البنك المركزى، تخطت ودائع البنوك بالعملة األجنبية 
مليار جنيه  440اية مارس، بينها مليار دوالر بنه 40.57تعادل 

مليار دوالر.ويحتفظ معظم  27.9مدخرات من القطاع العائلى تعادل 
األفراد بمدخراتهم فى صورة ودائع وشهادات بتاريخ استحقاق، مقابل 

مليارات دوالر فقط فى صورة ودائع تحت الطلب.وقال المدير  3نحو 
ت بالعملة األجنبية على المالى ألحد البنوك الخاصة إن معظم االلتزاما

البنوك متوسطة وطويلة األجل لذلك ال يوجد أى مخاوف، فى ظل 
اإلصالحات الكبيرة التى حققتها مصر، وانعكست على تصنيف 
مؤسساتها المالية االئتمانى والتى جعلت أبواب السيولة مفتوحة أمامها 
من جميع المؤسسات الدولية.وقالت مؤسسة أوكسفورد بزنس جروب، 

نَّ البنوك المصرية، تحاول تخفيف األثر االقتصادى على المشروعات إ
الصغيرة والمتوسطة، عبر التمويالت الخارجية، وتعد تلك 
المشروعات العباً رئيسياً فى االقتصاد المصرى، وأكثر عرضة 
لضغوط كورونا.قال عماد برسوم، العضو المنتدب لصندوق ازدهار 

حات التى جرت على القطاع المصرفى لالستثمار المباشر، إنَّ اإلصال
خالل السنوات الماضية جعلته من القطاعات القوية للغاية 
بالسوق.وأضاف أن معدالت الربحية بالنسبة للبنوك المدرجة فى 
البورصة جيدة وكذلك البنوك األخرى.وتوقع أن تكون تأثيرات فيروس 

رنة كورونا على القطاع المصرفى محدودة ويستطيع تحملها، مقا
بالقطاعات األخرى التى تأثرت بشكل كبير.وقال رئيس قطاع 

أربك خطط استثمارات « كورونا«االسثتمار بأحد البنوك الخاصة، إنَّ 
البنوك سواء التخارج أو المساهمة فى شركات وبيع األصول التى آلت 
ملكيتها نظير تسويات، وكذلك التوسعات الخغرافية، لكنه توقع اتجاه 

رفى نحو مزيد من التوسع فى البنية التكنولوجية وشركات القطاع المص
التكنولوجيا المالية.ورجح تسارع وتيرة ارتفاع القيمة السوقية 
لمساهمات البنوك فى قطاع التكنولوجيا المالية عن قيمتها الدفترية فى 
ظل الدعم القوى الذى تلقته من األوضاع الحالية.ورفعت البنوك كفاءة 

وجية لتخفيف تواجد العمالء فى الفروع، وحماية الخدمات التكنول
الموظفين وأتاحت العديد من الخصائص تلقائًيا للعمالء والتى لم تكن 
متاحة من قبل، الرضاء العمالء لمساعدتهم فى الحصول على الخدمات 
بسرعة وكفاءة، وبالفعل زاد عدد مستخدمى قنوات التكنولوجيا خالل 

سسة أكسفورد بزنس جروب، حول مدى الفترات المقبلة.وتساءلت مؤ
استدامة اإلقبال على التكنولوجيا المالية فى مصر، بعد السيطرة على 
فيروس كورونا، خاصة أن الرقمنة ال تزال فى مهدها فى القطاع 
المصرفى فى مصر، فمن المحتمل أن يثبت هذا أنه اتجاه مؤقت لن 

ى ذلك قال شريف علوى، يستمر بمجرد رفع قيود التباعد االجتماعى.رداً عل
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للعربى األفريقى الدولى للمؤسسة 
إن قواعد التباعد االجتماعى بالفعل فرضت الصيرفة الرقمية على قطاع واسع 
من العمالء، لكن تثبيت ذلك االتجاه يحتاج للسعى نحو مزيد من التوسع فى 

 المصدر: جريدة البورصة الجمعى للعمالء.تقديم الخدمات مع تغيير العقل 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية 

 إدارة ترامب تضع قيوداً على شحنات رقائق الذاكرة إلى "هواوي"

قررت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب منع شحنات أشباه 
الموصالت الوافدة من شركات الرقائق العالمية إلى شركة هواوي، في 

ه زيادة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.وقالت وزارة إجراء من شأن
التجارة األمريكية نهاية األسبوع الماضي، إنها تعمل على تعديل قانون 
تصدير الستهداف شراء هواوي ألشباه الموصالت والتي تعد المنتج 
المباشر لبرامج وتكنولوجيا أمريكية معينة.وأضافت الوزارة أن اإلعالن 

ود هواوي لتقويض ضوابط التصدير األمريكية.وتعتبر هواوي، يعرقل جه
والتي تحتاج ألشباه الموصالت من أجل استخداماتها واسعة النطاق في 
الهواتف الذكية ومعدات االتصاالت، في قلب معركة بشأن الهيمنة 
التكنولوجية العالمية بين الواليات المتحدة والصينوأوضحت الوزارة أن 

ي استخدام البرامج األمريكية والتكنولوجيا األمريكية هواوي استمرت ف
لتصميم أشباه الموصالت، على الرغم من إدراجها في القائمة السوداء 

.وبموجب تغيير القانون، فإن الشركات 2019لالقتصاد األمريكي في مايو 
األجنبية التي تشتخدم معدات صناعة الرقائق األمريكية سيتطلب منها 

ة أمريكية قبل توفير رقائق محددة للذاكرة إلى الحصول على رخص
هواوي.وذكر وزير التجارة ويلبر روس خالل البيان أن تغيير القانون 
يهدف إلى منع التكنولوجيا األمريكية من تمكين األنشطة الخبيثة التي 
تتعارض مع األمن القومي األمريكي ومصالح السياسة الخارجية.وأضاف 

عة لها قد كثفوا الجهود الرامية إلى تقويض هذه أن هواوي والجهات التاب
القيود القومية الخاصة باألمن.ومنذ أن وضعت الواليات المتحدة هواوي 

جهة تابعة في القائمة السوداء االقتصادية، مستشهدة بمخاوف تتعلق  114و
باألمن القومي، فإن الشركات التي ترغب في تصدير مواد أمريكية يجب 

ترخيص.وفي بيان منفصل، قامت وزارة التجارة  عليها الحصول على
بتمديد رخصة مؤقتة كان من المقرر أن تنتهي صالحيتها يوم الجمعة 
الماضي من أجل السماح للشركات األمريكية باالستمرار في تنفيذ أعمال 

أغسطس القادم مع التحذير من أنه قد يكون التمديد  13مع هواوي حتى 
 المصدر: مباشر األخير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 6,921.00 1.41% السعودية

 DFMGI 1,582.00 -0.76% دبي

 ADI 4,091.00 0.75% ابوظبي

 MARKET-IXP 4,825.37 0.80% الكويت

 BSEX 5,540.00 1.10% البحرين

 GENERAL 8,765.00 0.75% قطر

 MASI 10,279.00 -0.76% المغرب

 TUN20 6,435.00 -0.74% تونس
 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 23,685.42 0.25% أمريكا

 S&P 500 10,465.17 1.24% أمريكا

 NASDAQ 2,770.70 0.38% أمريكا

 FTSE 100 5,058.88 0.00% لندن

 DAX 38,390.84 0.61% أمانيا

 Nikkei 225 1,256.99 1.57% باناليا

 %0.28 1,736.95 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.09 34.84 البرميل خام برنت )دوالر(

 %0.34- 1.78 البرميل نايمكس )دوالر(

رغم الركود الحاد.. رئيس الفيدرالي يستبعد تكرار سيناريو الكساد 
 العظيم

اول أن االقتصاد األمريكي يمر يرى رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي جيروم ب
بحالة من الركود غير المسبوق مع اإلشارة إلى أن التعافي سوف يستغرق 
بعض الوقت.وقال باول في تصريحات مع محطة "سي.بي.إس" مساء أمس 

 30إلى  20األحد، إن اقتصاد الواليات المتحدة قد ينكمش بنسبة تتراوح بين 
م الجاري.وكان أكبر اقتصاد في العالم انكمش بالمائة خالل الربع الثاني من العا

بالمائة في أول ثالثة أشهر من العام الجاري، مسجالً أسوأ قراءة  4.8بنحو 
منذ األزمة المالية العالمية، وسط توقعات المحللين بأن االنكماش قد يصل إلى 

بالمائة في الربع الثاني.وأضاف أن االقتصاد قد يتجنب الوقوع في حالة  40
االتجاه الهبوطي تشبه أزمة الكساد على المدى الطويل، حيث استبعد هذه  من

النتيجة على اإلطالق بالنظر إلى وجود بعض الفروقات األساسية.واعترف 
رئيس المركزي األمريكي بأن أرقام البطالة سوف تشبه قليالً الوضع خالل 

 25قريبة من  فترة الثالثينيات عندما قفز معدل البطالة إلى ذروة عند نسبة
بالمائة بنهاية  14.7بالمائة.وكان معدل البطالة في الواليات المتحدة قفز إلى 

عند وصل معدل البطالة  2009الشهر الماضي، متجاوزاً ما حدث في أزمة 
بالمائة.ومع ذلك، أكد باول أن طبيعة األزمة الحالية جنباً  10األمريكي إلى 

تحدة وقوة نظامها المالي يجب أن تمهد إلى جنب مع ديناميكية الواليات الم
الطريق أمام حالة كبيرة من التعافي.وأوضح رئيس الفيدرالي أن النمو 
االقتصادي قد يعود للتوسع في الربع الثالث من هذا العام، قائالً: "اعتقد أن 
هناك فرصة جيدة بأنه سيكون هناك نمواً إيجابياً في الربع الثالث، واعتقد أنها 

نطقية بأن النصف األخير من العام سوف يشهد نمواً".وتابع: "هذا توقعات م
االقتصاد سيتعافى، وهذا يعني أن الناس ستعود للعمل وأن معدل البطالة 
سيتراجع، سنمر بذلك".لكن هذه التوقعات تفترض أن الفيروس لن يعاود 

مل الظهور في موجة ثانية في وقت الحق من العام.وأشار إلى أن التعافي الكا
المصدر: بالنسبة لالقتصاد األمريكي ربما يحتاج إلى االنتظار حتى وصول اللقاح.

 مباشر

 



 

 

 الشركات تحت التغطية

 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 
 0.6 0.6 غ.م. 96.9 %109.7 7.36 شراء 3,134.4 3.51

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %231.6 20.23 شراء 3,313.9 6.1 شركة حديد عز

 -المصرية لخدمات النقل 

 ايجيترانس
 0.7 0.7 6.4 6.4 %41.2 9.18 شراء 202.9 6.50

 

 ت االسهم المجانيةتوزيعاجدول 

 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
 20/05/2020 17/05/2020 جنيه للسهم 0.600 مستشفى النزهه الدولي

 20/05/2020 08/12/2019 جنيه مصرى 0.2591القسط السادس  قناة السويس للتأمين

 20/05/2020 17/05/2020 جنيه مصرى 5.2688 يونى جرين -المتحدة للحبوب 

 20/05/2020 17/05/2020 جنيه 3.3 مركز االسكندرية لالشعة

 20/05/2020 17/05/2020 جنيه مصرى 0.9القسط األول  قناة السويس الصالح و صيانة السيارات )أس.كار(

 21/05/2020 18/05/2020 جنيه للسهم 0.250 قنا -مصر لالسمنت 

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة عادية المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 20/05/2020

 عبر تقنية االتصال و التصويت عن بعد عادية اسكوم كونستراكشون بي ال سياور 20/05/2020

 بى انفستمنتس القابضة 20/05/2020
غير و عادية

 عادية

 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة

 انية بالجيزةالعمر –شارع خاتم المرسلين  –بمقر نادى الشركة الشرقية ايسترن كومبانى  عادية مصر لصناعة الكيماويات 20/05/2020

 باستخدام وسائل االتصال الحديثة المسموعة و المرئية غير عادية الشرق األوسط لصناعة الزجاج 21/05/2020

 القاهرة( –عماد الدين  –البرج الفضى  –شارع واكد  12بمقر الشركة القابضة لالدوية ) غير عادية القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية 21/05/2020

 مصر الجديدة لالسكان والتعمير 21/05/2020
غير و عادية

 عادية

 مصر الجديدة –شارع ابراهيم اللقانى  28بمقر الشركة 

 مينا فارم لألدوية و الصناعات الكيماوية 26/05/2020
 –مدينة العاشر من رمضان  –بمقر مصانع الشركة بالعنوان ) المنطقه الصناعية الثالثة  عادية

 محافظة الشرقية(

 عن طريق وسائل االتصال الحديثة للتصويت االلكترونى عادية ماريديف -الخدمات المالحية والبترولية  28/05/2020

 محافظة الشرقية –بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان  عادية المنصورة للدواجن 30/05/2020

 الدور الثالث –برج بانوراما  –شارع الجمهورية  –الكائن بمحافظة اسيوط بمقر الشركة  عادية االولي لالستثمار والتنمية العقارية 31/05/2020

 



 

 

 

 (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 

64.3 -0.37 22.53- 2,249,988 144,803,520 87.10 51.20 43.47% 
ايسترن  -الشرقية 

 كومباني
EAST 

12.50 -3.47 17.33- 3,381,490 42,590,940 17.80 9.99 7.34% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

0.99 0.20 23.26- 1,126,076 1,103,710 1.52 0.82 5.25% 
مجموعة طلعت 

 مصطفى القابضة
TMGH 

4.98 -1.97 38.52- 3,527,228 17,647,572 12.00 4.04 4.31% 
المجموعه الماليه 

 هيرمس القابضه
HRHO 

11.00 -1.43 34.37- 591,614 6,561,072 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY السويدى اليكتريك

7.15 -4.79 36.22- 6,869,421 49,520,396 15.17 5.24 3.98% 
شركة مستشفي 

 كليوباترا
CLHO 

4.91 -1.21 15.64- 429,116 2,148,844 7.06 3.78 2.94% 
بنك كريدي اجريكول 

 مصر
CIEB 

25.27 -1.60 41.91- 379,687 9,648,285 47.10 25.00 2.68% 
جهينة للصناعات 

 الغذائية
JUFO 

7.20 -0.55 16.28- 2,059,134 14,825,690 11.50 5.13 2.20% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير
MNHD 

2.54 -1.55 47.52- 3,651,106 9,269,339 5.67 2.40 2.20% 
 ETEL المصرية لالتصاالت

10.71 -0.83 5.00 1,492,346 16,079,494 14.92 7.40 2.10% 
 ISPH ابن سينا فارما

8.80 -1.46 7.37- 516,678 4,596,129 11.23 5.99 1.99% 
القاهره لإلستثمار و 

 التنمية العقاريه
CIRA 

12.50 4.17 9.94- 101,957 1,262,221 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم 

كونستراكشون بي ال 

 سي

ORAS 
67.00 1.44 33.01- 92,126 6,084,878 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 

 -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
9.88 -0.10 25.32- 301,253 2,975,939 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 

 اسهم عادية -الماليه 
CCAP 

1.24 -1.28 49.63- 3,994,327 4,930,936 4.02 0.81 1.49% 
مصر الجديدة 

 لالسكان والتعمير
HELI 

4.71 4.20 79.85- 4,954,410 22,751,290 9.73 2.61 1.32% 
سيدى كرير 

 للبتروكيماويات
SKPC 

5.63 -4.25 37.09- 1,196,247 6,786,827 14.07 4.44 1.24% 
 PHDC بالم هيلز للتعمير

1.08 -2.00 38.69- 6,318,730 6,830,310 2.67 0.79 1.19% 
االسكندرية للزيوت 

 المعدنية
AMOC 

2.21 -1.34 38.95- 802,114 1,775,667 5.00 1.41 1.12% 
 AUTO جى بى اوتو

1.67 0.08 56.04- 8,258,160 14,033,580 4.85 1.41 1.05% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية
PIOH 

3.16 -2.77 39.92- 1,715,366 5,435,419 6.91 2.38 0.80% 
 ESRS حديد عز

6.10 -2.40 40.78- 1,559,136 9,559,894 13.11 4.06 0.79% 
اوراسكوم للتنمية 

 مصر
ORHD 

3.41 -3.40 48.33- 1,390,676 4,834,940 7.92 2.01 0.78% 
 EMFD إعمار مصر للتنمية

2.26 -2.16 20.42- 989,835 2,251,360 3.45 2.13 0.73% 
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضه
OIH 

0.35 -1.69 35.91- 7,609,225 2,666,044 0.75 0.28 0.62% 
المصرية للمنتجعات 

 السياحية
EGTS 

1.53 -7.59 36.08- 1,531,936 2,383,125 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما -المصرية 
EGCH 

3.51 -2.77 34.51- 82,512 291,602 6.44 2.43 0.39% 
مجموعة بورتو 

بورتو  -القابضة

 جروب

PORT 
0.43 -0.93 29.07- 1,437,868 616,935 0.85 0.35 0.25% 

دايس للمالبس 

 الجاهزة
DSCW 

1.40 -6.28 19.70- 17,592,027 25,364,626 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 راءواآل 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 ذاه 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 يف 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
  


