
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي ج

١٥/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,873.53 -1.22% -16.59% 443,336,096 198,650,249 299,800,068,096مؤشر (

 EGX 50(  1,838.50 -1.67% -14.48% 662,159,296 273,332,083 380,216,836,096مؤشر (

 EGX 70(  1,520.35 -1.89%  19.01% 340,817,024 112,355,508 182,750,003,200مؤشر (

 EGX 100(  2,341.31 0.00% 35.55% 784,153,088 311,005,757 442,328,842,240مؤشر (

  عناوین االخبار
 یان عرض شراء أمریكانا القابضة ألسھم المصریة ة سربدای

  للمشروعات السیاحیة 
 ت ِ   وزیع األسھم المجانیة لـ زھراء المعادي
  ملیارات  ٥البنك التجاري الدولي یحقق أرباحا مجمعة تقارب

  جنیھ في النصف األول
  اوت" تفتتحان أول محطة للغاز "طاقة عربیة" و"شیل

  الطبیعي بالقاھرة الجدیدة
 ٢٠٢٠راسكوم لالستثمار تتحول للربحیة خالل الربع األول وأ   
  بالم ھیلز : البنك العربي اإلفریقى أصبح ثاني أكبر مساھم

  بالشركة
  وزیرة التخطیط: الدولة اتخذت العدید من اإلصالحات إلعادة

  مصري ثقة المستثمرین في االقتصاد ال
  ٤٫٦لفة مراكز تحكم بتك ٤الكھرباء المصریة توقع عقد تنفیذ 

 ٣٠٣ملیار جنیھ
   ملیون جنیھ إلنشاء محطة محوالت الضبعة لتدعیم الشبكة

  بالساحل الشمالى
  ملیون طن قمح من المزارعین مع  ٣٫٥مصر تعلن تسلم

  انتھاء موسم التورید
  األنشطة تراجع أسعار النفط مع فرض قیود جدیدة على

  األمریكیة
  كوروناواردات الصین ترتفع ألول مرة منذ بدء أزمة  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  
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  انواع المستثمرین  
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  المقیدةالشركات أخبار
 بدایة سریان عرض شراء أمریكانا القابضة ألسھم المصریة للمشروعات

  السیاحیة 

أعلنت البورصة المصریة الیوم القواعد المنظمة لعرض الشراء اإلجباري 
والمقدم من شركة أمریكانا القابضة للمطاعم المصریة لیمتد بخصوص 

 %٩٫٦٥٣سھم بنسبة  ٣٨،٦١٣،١٧٠الرغبة في شراء حتى عدد 
) من أسھم رأس مال شركة المصریة للمشروعات %١٠٠(والمكملة لنسبة 

) .وقالت في بیان لھا أن سعر عرض EITPأمریكانا ( –ة العالمیة السیاحی
  جنیھ مصرى للسھم. ٦٫٣٢الشراء: 

فترة سریان العرض : عشرة أیام عمل رسمیة تبدأ من جلسة تداول  -
  ٢٥/٧/٢٠٢٠وحتى نھایة جلسة تداول  ١٤/٧/٢٠٢٠

اء یتم التنفیذ بالبورصة المصریة خالل الخمسة أیام عمل التالیة النتھ -
  فترة سریان العرض.

على جمیع شركات السمسرة تسجیل أوامر البیع والشراء الخاصة بھذا  -
) خالل الفترة OPRالعرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (

) و OPENدة (المذكورة أعاله على أن تكون جمیع األوامر مفتوحة الم
عدم القیام كذلك بالنسبة ألوامر حجز الكمیات المسجلة ، كما یجب مراعاة 

قافھا وذلك حتى تمام بأي تعدیالت على اكواد العمالء البائعین تؤدي إلى إی
  تنفیذ الصفقة.

على شركات السمسرة مراجعة أوامرھا من خالل شاشات متابعة  -
على أن تقوم ھذه  ٢٥/٧/٢٠٢٠ األوامر بالنظام قبل نھایة جلسة تداول

ھایة ھذا الموعد ولن یسمح الشركات بإجراء أي تعدیالت في أوامرھا قبل ن
  یة ھذا الموعد.بإجراء أي تعدیالت على بیانات األوامر بعد نھا

على جمیع شركات السمسرة والمتعاملین االلتزام بكافة قواعد التداول  -
عملیة المقاصة والتسویة وقواعد المعمول بھا في البورصة ومراعاة قواعد 

  عمل صندوق ضمان التسویات.

متعاملین االلتزام بكافة الشروط التي ات السمسرة والعلى جمیع شرك -
  وردت باإلعالن المشار إلیھ أعاله.

 ِ   توزیع األسھم المجانیة لـ زھراء المعادي

 ٢٠٢٠\٠٦\٢٩قررت لجنة قید األوراق المالیة بجلستھا المنعقدة بتاریخ 
الموافقة على قید أسھم زیادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ شركة 

الى ملیون جنیھ  ١٣٢) من ZMIDالمعادي لالستثمار والتعمیر (زھراء 
ملیون جنیھ وذلك بإصدار عدد أسھم  ١٣٢ملیون جنیھ بزیادة قدرھا  ٢٦٤
أرباح العام للسھم الواحد ممولة من جنیھ  ١ملیون سھم بقیمة اسمیة  ١٣٢

(بواقع سھم مجانى لكل واحد  ٣١/١٢/٢٠١٩، الظاھرة بالقوائم المالیة في 
ا بأن الحق في التوزیع المجاني (بواقع سھم  سھم  ١اصلى ).وذلك علمً

تداول سھم اصلى ) لمشترى السھم حتى نھایة جلسة مجانى لكل واحد 
بعد الزیادة على أن تدرج اسھم الشركة  ٢٠٢٠\٠٧\١٣االثنین الموافق 

المجانیة على قاعدة البیانات مع تحدید سعر مرجعى على اسھم الشركة 
  .٢٠٢٠\٠٧\١٤من بدایة جلسة تداول یوم الثالثاء الموافق ارا اعتب

  
  

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

   ٩٫٩٨    ٣٦٫٤٨  النصر لتصنیع الحاصالت الزراعیة
   ٩٫٩٧    ٣٣٫٨٦  السعودیة المصریة لالستثمار والتمویل

  ٩٫٩٣    ٥٫٩٨  ایجیفرت
  ٩٫٨٣    ٥٫٩٢  روبكس

  ٦٫٤١    ٠٫٧٣  جى إم سى

 

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

 -٨٫٩٠    ١٠٫٠٣   وادي كوم إمبو
 -٨٫٣٨    ٤٫٨١  جولدن تكس

 -٧٫٨٧    ٠٫٨٢  للوساطةأصول 
 -٧٫٥٧    ٧٫٦٩   العبور لالستثمار العقارى
 -٧٫١٤    ٢٫٧٣  الحدید والصلب المصریة

  

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

  ٢٫٢٨    ٥٧،٠١١،١٨٤  جي بي اوتو
  ٣٫٤١    ٥٥،٨٧٩،٣٣٦  العربیة ادارة االصول

  ٦٥٫٧٠    ٥٥،٦٢٨،٦٤٨  التجاري الدوليالبنك 
  ١٫٣٧    ٥٢،٣٠٤،٠٦٤  بالم ھیلز

  ٢٫٩٨    ٣٩،٢٥٠،٧٠٤  مدینة نصر لالسكان

  

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

  ١٫٣٧    ٣٧،٨٣١،٢٦٦  بالم ھیلز
  ٠٫٤٠    ٣٢،٥٣٩،٨٠٠  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ٢٫٢٨    ٢٥،٥٣٦،٢٧٤  جي بي اوتو
  ٠٫٣٦    ٢٣،٦٨٤،٩١٤  العربیة لالستثمارات

  ١٫٤٣    ١٩،٨٣٠،٤٤٠  القلعة

   یث قیمة التداولطاعات من حأكبر خمس ق
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ملیارات جنیھ في  ٥البنك التجاري الدولي یحقق أرباحا مجمعة تقارب 
  النصف األول

مصر، خالل  –الدولي تراجعت صافي األرباح المجمعة للبنك التجاري 
 ٤٫٩٩٧٫٨٠٥، لتصل إلى %٦٫٧النصف األول من العام الجاري بنسبة 

، ٢٠١٩ملیار جنیھ بالنصف المقارن من  ٥٫٣٥٤٫٥٠٠لیار جنیھ مقابل م
ار حقوق األقلیة.وصعد صافي الدخل من العائد وفقا مع األخذ في االعتب

ملیار جنیھ  ١٢٫٤٧٧٫٣٢٧للقوائم المالیة المرسلة للبورصة الیوم، إلى 
ملیار جنیھ  ١٠٫٠٠٥٫٧١٥في أول ستة أشھر من العام الجاري مقابل 

.وارتفع عائد القروض %٢٥رة المناظرة، محققا نموا بنسبة بالفت
ملیار جنیھ  ٢٠٫٩٢٢٫٦٤٢فس الفترة إلى واإلیرادات المشابھة خالل ن

ئع ملیار جنیھ بالفترة المماثلة.وسجلت تكلفة الودا ٢٠٫٦٩٥٫٨٠٣مقابل 
والتكالیف المشابھة خالل النصف األول من العام الجاري مبلغ 

ملیار جنیھ بالفترة  ١٠٫٦٩٠٫٠٨٨ھ مقابل ملیار جنی ٨٫٤٤٥٫٣١٥
   المصدر:جریدة حابيالمقارنة.

"طاقة عربیة" و"شیل اوت" تفتتحان أول محطة للغاز الطبیعي بالقاھرة 
  الجدیدة

ربیة التابعة لشركة قامت شركة "ماستر جاس" إحدى شركات طاقة ع
نشاء القلعة، بالتعاون مع شركة "شیل أوت" التابعة للشركة "الوطنیة إل

وتنمیة وإدارة الطرق"، بافتتاح أول محطة لتموین السیارات بالغاز 
سیارة/  ٣٠منطقة الرحاب بالقاھرة الجدیدة، بقدرة تبلغ تموین الطبیعي في 

ب التنفیذي لشركة طاقة عربیة، الساعة. وقالت باكینام كفافي العضو المنتد
محطة  ١٣اء إن شركة طاقة أعدت خطة للتوسع في ھذا المجال عبر إنش

، ٢٠٢٠جدیدة للغاز الطبیعي في مختلف أنحاء الجمھوریة خالل عام 
محطة خالل الثالث سنوات  ٥٠خطة الشركة للوصول إلى كجزء من 

استر جاس" أول ملیون جنیھ. وتعد "م ٦٥٠القادمة، باستثمارات تتجاوز 
شركة تقوم بالتعاون مع "شیل اوت" في مجال محطات الغاز الطبیعي، 

بیان صحفي. وبحسب البیان، تعد ھذه المحطة باكورة تلك الشراكة  بحسب
ً بدء التشغیل التجریبي لمحطة أخرى للغاز الطبیعي الناجحة، كما تم أأی ضا

دة محطات بمحطة "شیل أوت" بمدینة السادس من أكتوبر، بخالف ع
أخرى تحت اإلنشاء.وجاء ذلك بحضور مجدي أنور رئیس مجلس إدارة 

یة إلنشاء وتنمیة وإدارة الطرق، وأحمد ھیكل مؤسس الشركة الوطن
حمد محمود نائب رئیس مجلس إدارة ورئیس مجلس إدارة شركة القلعة، وأ

الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیة (إیجاس) للتخطیط 
والجدیر بالذكر أن شركة ماستر جاس رائدة في مجال الغاز والمشروعات.

ول تكنولوجیة متطورة باإلضافة الي ریادتھا الطبیعي للسیارات، وتقدم حل
والذي یتم نقلھ بأحدث االسالیب  في تقنیة الغاز الطبیعي المضغوط المنقول

تم المتبعة في العالم، مما یساعد على استخدام الغاز في المناطق التي لم ی
ربطھا بشبكة القومیة بعد.ووجھ الرئیس عبدالفتاح السیسي، البنوك بتقدیم 

لمواطنین بمبادرة إحالل السیارات القدیمة بأخرى تعمل بالغاز، تسیرات ل
ً: "یجب أن تمتد لتشمل مبادرات موازیة أخرى، منھا تقدیم قروض  قائال

ً، ولو كانت صفر بالمائة.وطالب الرئیس ع بدالفتاح بفائدة میسرة جدا
السیسي، من وزیر المالیة محمد معیط بتسھیل اإلجراءات الخاصة بتحویل 

   المصدر:مباشررات القدیمة للعمل بالغاز الطبیعي.السیا

  

  

  

   ٢٠٢٠أوراسكوم لالستثمار تتحول للربحیة خالل الربع األول 
القابضة أظھرت القوائم المالیة لـ شركة أوراسكوم لالستثمار 

)OIH تحقیق  ٣١/٠٣/٢٠٢٠إلى  ٠١/٠١/٢٠٢٠) عن للفترة من
ملیون جنیھ، في مقابل تحقیق  ٤٣٫٠٩٥صافي ربح مجمع بلغ 

ملیون جنیھ خالل الفترة من  ٧٨٫٤٦٣في خسائر بلغ الشركة لصا
.وفي السیاق ذاتھ حققت ٣١/٠٣/٢٠١٩إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩

إلى  ٠١/٠١/٢٠٢٠غیر مجمع عن الفترة من الشركة صافي ربح 
ملیون جنیھ، نظیر صافي خسائر  ٤٥،٢٧٩، قدره ٣١/٠٣/٢٠٢٠
لي ملیون جنیھ، خالل الفترة المقارنة من العام الما ١٢٩،٥٧٣بلغ 

السابق.والجدیر بالذكر أن الشركة كانت قد أعلنت عن نتائج أعمالھا 
ى إل ٠١/٠١/٢٠١٩المجمعة وغیر المجمعة عن الفترة المالیة من 

والتي أظھرت تحقیق صافي خسارة مجمعة بلغت ، ٣١/١٢/٢٠١٩
 ٨٦٥٫٥٩٨ملیون جنیھ مقابل صافي ربح مجمع بلغ  ٤٢٥٫٢٢١

قرر مجلس إدارة عام السابق.ملیون جنیھ عن نفس الفترة من ال
) المنعقد بتاریخ OIHشركة أوراسكوم لالستثمار القابضة (

تكلیف اإلدارة التنفیذیة إلعداد تصور للبدائل  ١٣/٠٧/٢٠٢٠
ً عن ا لممكنة، وذلك إلعادة الھیكلة ألصول والتزامات الشركة فضال

ا لطبیعة  ً أثر ذلك على زیادة اإلیرادات وتخفیض المصروفات وفق
  نشطة التي تمارسھا الشركة من خالل شركاتھا التابعة والشقیقة.األ

  بالم ھیلز : البنك العربي اإلفریقى أصبح ثاني أكبر مساھم بالشركة
بالم ھیلز للتعمیر إن البنك العربى األفریقى الدولى الت شركة 

أصبح ثانى أكبر مساھم بعد شرائھ حصة كبیرة من األسھم بقیمة 
ملیون جنیھ.وأضافت بالم ھیلز فى إفصاح  ٥٤٤٫٢إجمالیة قدرھا 

للبورصة الثالثاء أن العربى األفریقى أصبح المساھم الثانى بعد 
والتنمیة.وقال یاسین منصور تثمار شركة المنصور والمغربى لالس

رئیس مجلس إدارة بالم ھیلز إن دخول فریق البنك العربى األفریقى 
لشراكة مع أحد أكبر إلى مجلس اإلدارة سیعزز من استراتیجیة ا

وأفصحت بالم ھیلز أمس اإلثنین عن  المؤسسات المالیة فى مصر.
سھم قیام البنك العربى األفریقى الدولى بشراء حصة كبیرة من األ

ملیون جنیھ.وقالت الشركة إن حجم  ٥٤٤٫٢بقیمة إجمالیة قدرھا 
ا تمثل  ٣٨٢ھذه الحصة یبلغ  من إجمالى  %١٢٫٢٥ملیون سھم تقریبً

جنیھ،  ١٫٤٣ھم.وبلغ متوسط سعر السھم فى تلك الصفقة األس
ونفذتھا شركة العربى األفریقى الدولى لتداول األوراق 

   المصدر:جریدة المالالمالیة.

  

  

  
  
  



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
وزیرة التخطیط: الدولة اتخذت العدید من اإلصالحات إلعادة ثقة 

   المستثمرین في االقتصاد المصري

شاركت د.ھالة السعید، وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، كمتحدث 
رئیس فى اجتماع فریق العمل الخاص بالرخاء االقتصادي المنبثق عن 
اإلطار االستراتیجي للشراكة مع األمم المتحدة، الذى حضره ایریك 
اوشسلین، الممثل المقیم لمنظمة العمل الدولیة بمصر؛ و د. أحمد كمالى، 

وزیرة التخطیط لشئون التخطیط وذلك عبر خاصیة الفیدیو  نائب
 . ٢٠/٢٠٢١كونفرانس بھدف مناقشة خطة العمل المقترحة للعام المالى 

ا من وأوضحت ال ً سعید أن أزمة انتشار فیروس كورونا قد تفرض عدد
ا من الفرص على  ً ا كبیر ً التحدیات لدینا ولكنھا تقدم فى الوقت نفسھ قدر

ن أھمھا توطین أھداف التنمیة المستدامة، وتوفیر المدى المتوسط م
ا  ً عن الوقوف بجانب القطاعات األكثر تأثرً احتیاجات المواطنین، فضال

مایة الطبقات المعرضة للخطر.وأضافت وزیرة التخطیط، باألزمة، مع ح
أن جھود الدولة لحمایة الطبقات المعرضة للخطر ظھرت جلیًا من خالل 

لخاصة باالستراتیجیة الوطنیة للتعامل مع العمالة تأسیس مجموعة العمل ا
غیر المنتظمة والتى تھدف إلى وجود استراتیجیة ورؤیة متكاملة طویلة 

مع العمالة غیر المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجھات  المدى للتعامل
المعنیة.وفي ھذا اإلطار، أشارت السعید، إلى تنسیق الجھود والمبادرات 

المؤسسات المالیة والشركات ورجال األعمال ومنظمات  التي تقوم بھا
المجتمع المدنى وغیرھم في ھذا الشأن بھدف وصول المساعدات التي یتم 

مستحقیھا؛ عالوة على التنسیق مع صندوق إعانات الطوارئ  تقدیمھا إلى
ً عن توفیر قاعدة بیانات موحدة  للعمالة لتقدیم اإلعانات الالزمة، فضال

ضررة لضمان عدم ازدواجیة الصرف؛ باإلضافة إلى جمع للعمالة المت
بیانات العمالة المصریة القادمة من دول الخلیج لدراسة إمكانیة تحقیق 

القصوى منھاوحول دور الدولة فى تشجیع ریادة األعمال االستفادة 
والشركات الصغیرة والمتوسطة، أوضحت وزیرة التخطیط أن قطاع 

ة یحظى بأولویة خاصة خالل أزمة المشروعات الصغیرة والمتوسط
ا من اإلجراءات الجادة لتشجیع ھذا القطاع  ً كورونا، إذ اتخذت الحكومة عدد

ریادة األعمال والتنمیة “یعي، منھا تنظیم أسبوع في المجالین المالي والتشر
التابع للوزارة.وأكدت السعید  ٢٠٣٠من خالل مشروع رواد ” االقتصادیة

ستشھد تغییرات كبیرة فى نمط حیاة األفراد،  أن مرحلة ما بعد كورونا
ا عن المكاتب،  ً مشیرة إلى أنھ من المتوقع أن یتجھ البعض إلى العمل بعید

ع االعتماد على التعلیم االفتراضى من خالل استخدام إضافة إلى تسری
التقنیات التكنولوجیة المتطورة والتى ستجعل نمط الحیاة أسھل.من جانبھ 

لى، نائب وزیرة التخطیط لشؤون التخطیط أن قیاس أوضح د. أحمد كما
تأثیر ومؤشرات عمل مجموعة نتائج الرخاء التابعة لـ صندوق األمم 

د أمر ھام لتقییم عمل األمم المتحدة فى تحقیق التنمیة المتحدة للسكان یُع
ا إلى أن إنشاء مجعمات عنقودیة ھو طریق  ً المستدامة فى مصر، مشیر

میة االقتصادیة إلى األمام.فیما أشار إریك أوشسلین فعال لدفع عجلة التن
Eric Oechslin  الممثل المقیم لمنظمة العمل الدولیة في مصر إلى أن

 ٢٠٢٢األمم المتحدة للسكان تشیر أن مصر بحلول عام نتائج صندوق 
ستكون قد اعتمدت على مسارات التنمیة الشاملة والمستدامة وتظل على 

األھداف المتفق علیھا للتنمیة االقتصادیة المسار الصحیح لتحقیق 
المستدامة والمرنة والغنیة بالوظائف.وأوضح أوشسلین أن النتائج تشیر 

قق فى مجال ریادة االعمل والمشروعات إلى أن مصر أیضا ستح
المتوسطة والصغیرة طفرة جیدة من خالل الترویج الجید لھا عبر 

ا ً إلى أن السیاسات االقتصادیة  استراتیجیات وخطط شاملة ومستدامة، مشیر

  
یھ إلنشاء محطة محوالت الضبعة لتدعیم الشبكة یون جنمل ٣٠٣

  بالساحل الشمالى

ً لجھود وخطة وزارة الكھرباء والطاقة  المتجددة لتدعیم الشبكة استمرارا
المصریة للنقل، وقعت صباح أمس، المھندسة صباح مشالى، رئیس 
الشركة المصریة لنقل الكھرباء مع شركة المدكور للمشروعات 

كاملة، عقد انشاء محطة محوالت الضبعة جھد الھندسیة المت
)م .ف.أ، وفق ما نشرتھ ٤٠*٣+١٧٥*٢ك.ف سعة(٢٢٠/٦٦/٢٢

الوزراء.أكدت مشالى أن ھذا المشروع یھدف  الصفحة الرسمیة لمجلس
إلى تدعیم الشبكة القومیة الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي وذلك بدیال 

ع لمنطقة كھرباء عن المحطة المؤقتة القائمةویتبع ھذا المشرو
االسكندریة وغرب الدلتا.ویتم تمویل المشروع من المصادر الذاتیة 

ملیون جنیھ  ٣٠٣مة إجمالیة للشركة المصریة لنقل الكھرباء بقی
ً من تاریخ توقیع  ١٢مصرى بمدة تنفیذ تصل إلى حوالى  شھرا

ً لتوجیھات السید رئیس الجمھوریة  العقد.تأتى مثل ھذه األعمال تأكیدا
الرئیس عبد الفتاح السیسى لتدعیم الشبكة الكھربائیة بمحافظات مصر 

ع الكھرباء المختلفة، وفي إطار الجھود الضخمة التي یبذلھا قطا
والطاقة المتجددة لتطویر شبكات نقل الكھرباء بمحافظات مصر 
المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذیة الكھربائیة المقدمة على مستوى 
الجمھوریة، وذلك مع إتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازیة لمواجھة 
فیروس كورونا المستجد في اطار اإلجراءات العامة التى تقوم بھا 

لدولة والحكومة المصریة للحفاظ على سالمة العاملین بما أجھزة ا
الیؤثر على حسن سیر العمل وجودتھ مع التشدید على اإلستخدام األمثل 

  للموارد المتاحھ لتحقیق النمو المستدام.
ملیون طن قمح من المزارعین مع انتھاء موسم  ٣٫٥مصر تعلن تسلم 

  التورید

لتجارة الداخلیة المصري، إنتھاء أعلن علي المصیلحي وزیر التموین وا
ً األربعاء الموافق  ٢٠٢٠موسم تورید القمح المحلي لموسم   ١٥غدا

أشھر من تاریخ بدء الموسم  ٣، وذلك بعدما استمر لمدة ٢٠٢٠یولیو
إبریل الماضي.وأوضح علي المصیلحي، في بیان صادر الیوم  ١٥في 

وبھذا یكون قد ملیون طن  ٣٫٥عدل التورید وصل إلى الثالثاء، أن م
تم تحقیق المستھدف، وھو أعلى معدل تورید خالل السنوات السابقة 

ملیون  ٣٫٢مقارنة بالعام الماضي والذي وصل معدل التورید فیھ إلي 
ً من أنجح مواسم تورید  ٢٠٢٠طن. وأكد أن موسم القمح  یعد واحدا

ساھمت في تحقیق ذلك، أولھا توفیر  القمح المحلى نتیجة عده عوامل
ً، وكذلك تحسن الظروف المناخیة والتي  المبالغ المالیة الالزمة أسبوعیا
ساھمت في زیادة ووفرة المحصول ومن ثما انعكس ذلك على زیادة 
معدالت التورید.وقال إن عوامل نجاح الموسم تضمنت كذلك زیادة 

مة في ھذا الموسم، صوامع جدیدة الخد ٣السعات التخزینیة ودخول 
قات المزارعین مما ساھم في زیادة معدالت وسرعة سداد مستح

التورید، باإلضافة إلى تكاتف وتعاون كافة األجھزة المعنیة مع بعضھا 
البعض حیث كانت تعمل كلھا كفریق عمل واحد. ومن جانبھ، قال أحمد 

اد مبلغ یوسف نائب رئیس الھیئة العامة للسلع التموینیة، إنھ قد تم سد
ً ملیار جنیة لصالح المزا ١٦ رعین مقابل كمیات القمح الموردة، مؤكدا

أن سرعة سداد تلك المستحقات ساعد على انتظام معدالت 
التورید.وأشار شریف باسیلي رئیس الشركة المصریة القابضة 
للصوامع والتخزین، أن الشركة قامت بتسویق ما یقرب من ملیون 



 

 

الحالیة تحفز العمل نحو تحقیق استثمار وتصنیع شامل ومستدام ، ونمو 
   جریدة حابيالمصدر:ھائل فى التوظیف والتجارة.

  ملیار جنیھ ٤٫٦مراكز تحكم بتكلفة  ٤الكھرباء المصریة توقع عقد تنفیذ 

اتفاقیة لبدء تنفیذ أعلنت وزارة الكھرباء والطاقة المتجددة المصریة، توقیع 
ً، بتكلفة تصل إلى نحو  ١٨مراكز تحكم یتم تنفیذھا خالل  ٤أول  شھرا
صادر الیوم الثالثاء، إن ذلك ملیار جنیھ.وقالت الكھرباء في بیان  ٤،٦

مركز تحكم كمرحلة أولى، حیث تم البدء  ١٤یأتي في إطار إنشاء وتطویر 
ي تعتبر شبكات توزیع في تنفیذ المرحلة األولى بنطاق المحافظات الت

الكھرباء بھا أكثر جاھزیة ومناسبة إلنشاء مراكز التحكم لتحقیق االستفادة 
األولى تضم مركزي تحكم مدینة القصوى منھا.وأوضحت أن المرحلة 

نصر والقاھرة الجدیدة بنطاق شركة شمال القاھرة لتوزیع الكھرباء 
اھرة أكتوبر بنطاق شركة جنوب الق ٦ومركزي تحكم الدقي و

للتوزیع.وعلى ھامش توقیع االتفاقیة، التقى محمد شاكر وزیر الكھرباء 
لشركة شنایدر  والطاقة المتجددة، المھندس ولید شتا الرئیس اإلقلیمي

إلكتریك مصر وشمال أفریقیا والمشرق العربي، وشریف عبدالفتاح نائب 
رئیس مجلس اإلدارة ونائب العضو المنتدب لشنایدر إلكتریك.وصرح 

مركز تحكم في شبكات  ٤٧محمد شاكر، أنھ تم وضع خطة إلنشاء وتطویر 
غطى توزیع الكھرباء موزعة على مستوى شركات توزیع الكھرباء بحیث ت

ملیار یورو  ٢كافة أنحاء الجمھوریة بإجمالي تكلفة مبدئیة تصل إلى نحو 
ویتم تنفیذھا على عدة مراحل.وأشار الوزیر إلى االستفادة من 

جیات المختلفة التي تعرضھا الشركات المتقدمة لتنفیذ المرحلة التكنولو
األولى من المشروع وتعظیم المشاركة المحلیة والوصول إلى أفضل 

روض وأقل األسعار.وأضاف أن تنفیذ المرحلة األولى یتزامن مع التقدم الع
في أعمال تطویر الشبكات على مستوى الجمھوریة، حیث تصبح مھیئة 

ادة القصوى من مشروع مراكز التحكم، ویبدأ بعد ذلك تنفیذ لتحقیق االستف
المراحل التالیة من المشروع، باإلضافة إلى اكتساب الخبرات وتھیئة 

املین بھذا المجال وإعداد الكوادر الفنیة المؤھلة والتي یمكن االعتماد الع
   المصدر:مباشرعلیھا لضمان نجاح المراحل التالیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ویق ف طن ویعد ذلك من أعلى معدالت التسوستمائة وواحد وخمسین أل
التى قامت بھا الشركة مقارنة بالسنوات السابقة وتم تخزین ھذه الكمیات 

 ٣بالكامل داخل صوامع الشركة.وأوضح أن ذلك یرجع إلى دخول 
وھي صومعة عرب  ٢٠٢٠صوامع جدیدة الخدمة خالل موسم 

صان الحجر  العلیقات بالقلیوبیة، وصومعة الحمام بمطروح، وصومعة
ً أن ال  ٤٧كمیة التى قامت بتسویقھا  الشركة تمثل نسبة بالشرقیة، منوھا

.فیما قال أحمد حسنین رئیس الموردة الكمیة إجمالي من بالمائة
الشركة القابضة للصناعات الغذائیة، إن الشركة القابضة وشركات 

ام المطاحن والمضارب التابعة لھا كانت أحد الجھات المسوقة ھذا الع
ھم یصل إلى ملیون وستة وثمانین وبلغ معدل ما تم تسویقھ من جانب

ً  ٣١ألف طن بما یمثل نسبة  بالمائة من إجمالي الكمیات الموردة."فضال
عن الكمیات التي تم تسویقھا من جانب الشركة العامة للصوامع 
والتخزین والبنك الزراعي المصري والتي وصلت لكل منھما ما یقرب 

بالمائة من  ٢٢ھ طن والتي قامت بتسویق ما یمثل نسبتألف  ٧٤٣من 
اجمالي الكمیة الموردة، ھذا وقد وصل عدد المواقع التخزینیة للبنك 

موقع مما ساھم في انتظام عملیة التورید  ٢٥٤الرزاعي المصري 
والتخزین".فیما نوه أحمد مھدي مستشار وزیر التموین لشئون قطاع 

حافظة من حیث معدالت التورید كانت الرقابة والتوزیع، أن أعلى م
ألف طن، وجاء في المركز  ٦٦٨محافظة الشرقیة بمعدل تراكمي 

ألف طن، والمركز الثالث محافظة المنیا  ٣١٨الثاني محافظة البحیرة 
ألف طن،  ٢٢١ألف طن، والمركز الرابع محافظة بني سویف  ٣٠١

   مباشرالمصدر: .ألف طن ١٨٧والمركز الخامس محافظة الدقھلیة 



 

 

   األخبار العالمیة والعربیة
  تراجع أسعار النفط مع فرض قیود جدیدة على األنشطة األمریكیة

، نتیجة مخاوف من أن قیودا جدیدة على تراجعشھدت أسعار النفط 
األنشطة لوقف تزاید اإلصابات بفیروس كورونا في الوالیات المتحدة قد 

توقعات باحتمال تقلیص أوبك+ تھدد انتعاش الطلب على النفط وسط 
ج بدایة من أغسطس في اجتماع مقبل، بحسب وكالة تخفیضات اإلنتا

 ٥١رویترز.وھبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسیط األمریكي 
دوالر للبرمیل، بینما تراجعت العقود اآلجلة  ٣٩٫٥٩% إلى  ١٫٢٧سنتا أو 

دوالر.وخسر  ٤٢٫٢٩% إلى  ١٫٠١سنتا ما یعادل  ٤٣لخام برنت 
في التعامالت المبكرة في آسیا ، لكنھما  %٢الخامان القیاسیان أكثر من 

عوضا الخسائر فیما بعد.وأمر حاكم كالیفورنیا أمس اإلثنین بإغالق 
الحانات ووقف األنشطة داخل أماكن مغلقة في المطاعم ودور السینما 

ونا وحدائق الحیوان والمتاحف مع ارتفاع اإلصابات بفیروس كور
ُعالج داخل المستشفیات. ویأتي تحرك كالیفورنیا بعد أن والحاالت التي ت

أعادت والیات أخرى مثل فلوریدا وتكساس فرض بعض القیود في اآلونة 
األخیرة.وتتابع السوق التحرك التالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 

قبة (أوبك) وحلفائھا، فیما یعرف باسم أوبك+، إذ تجتمع لجنة المرا
ة بالمستوى التالي من الوزاریة المشتركة یوم األربعاء للتوصی

التخفیضات.وبموجب االتفاق الحالي، من المقرر أن تقلص أوبك+ 
ملیون برمیل  ٧٫٧ملیون برمیل إلى  ٩٫٧تخفیضات اإلنتاج القیاسیة وتبلغ 

اعتبارا من أغسطس حتى دیسمبر.وقال األمین العام ألوبك محمد باركیندو 
التوازن بفضل ارتفاع االثنین إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى یوم 

تدریجي للطلب على الخام.على صعید آخر، أفادت مصادر أن السعودیة 
ستلبي طلبات عدد من الشركات في آسیا وأوروبا لشراء النفط السعودي 
قبل ایام من اجتماع مقرر لدول تجمع اوبك بلس لمناقشة إمكانیة تقلیص 

عودیة ابلغت تسعة التاریخي إلنتاج النفط. إن شركة أرامكو السالخفض 
عمالء على األقل في آسیا باعتزامھا تورید كل كمیات النفط الخام التي 
طلبوھا لیتم شحنھا خالل الشھر المقبل.جاء اإلخطار السعودي للشركات 
المشتریة للخام قبل أیام من االجتماع المقرر عقده لدول تجمع أوبك بلس 

مراجعة قرار خفض اإلنتاج یولیو الحالي ل ١٥بر الفیدیو كونفرانس یوم ع
ملیون برمیل یومیا، في ضوء تحسن أسعار النفط حالیا.في  ٩٫٧بنحو 

الوقت نفسھ قالت المصادر إن أرامكو خفضت الكمیات المقرر تسلیمھا 
شركات أخرى في آسیا خالل الشھر المقبل، مشیرة إلى أن الخفض  ٥إلى 

سعودیة في محطات تولید على الخام الثقیل الذي یزید استھالكھ في التركز 
الكھرباء خالل فصل الصیف مع زیادة الطلب على الكھرباء لتشغیل 
أجھزة تكییف الھواء.كذلك تعتزم ارامكو خفض إمداداتھا لكل عمالئھا في 
الوالیات المتحدة خالل الشھر المقبل، حیث قال مصدر إن العمالء 

عن الكمیات  ین طلبوا بالفعل خفض الكمیات الموردة إلیھماألمریكی
المقررة في العقود خالل الشھر المقبل، كما حدث في عقود الشھر الحالي، 
مع استمرار الطلب الضعیف على الطاقة في الوالیات المتحدة نتیجة 

  المصدر:جریدة المالتدعیات جائحة فیروس كورونا المستجد.

  ةمؤشرات االسواق العربی

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI 7,372.00  -0.55% دیةالسعو

 DFMGI 2,050.00  -0.14%  دبي
 ADI 4,288.00 -0.45% ابوظبي
 MARKET-IXP 5,094.22  -1.60% الكویت

 BSEX 1,307.52 -0.58% البحرین
 GENERAL 9,319.00 0.23% قطر

 MASI 10,160.00 -0.17% المغرب
 TUN20 6,590.00 -0.34% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  لدولةا
 Dow Jones  26,642.59 2.13% أمریكا
 S&P 500 3,197.52  1.34% أمریكا
 NASDAQ 10,488.58 0.94% أمریكا

 FTSE 100 6,179.75 0.00% لندن
 DAX 12,697.36  -0.80% أمانیا

 Nikkei 225 22,945.50  1.59% الیابان
 %0.19- 1,805.75 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.40 43.07 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.42  40.46 البرمیل نایمكس (دوالر)

  واردات الصین ترتفع ألول مرة منذ بدء أزمة كورونا
تسببت ارتفعت واردات الصین خالل الشھر الماضي ألول مرة منذ أن 

لى أزمة فیروس كورونا في شل االقتصاد ھذا العام، مع زیادة الطلب ع
السلع على خلفیة التحفیز الحكومي، كما سجلت الصادرات زیادة في 
إشارة على التعافي.وكشفت بیانات صادرة ھیئة الجمارك في الصین، 

بالمائة في یونیو الماضي مقارنة  ٢٫٧أن واردات الصین صعدت بنحو 
بالمائة في  ١٦٫٧الفترة من العام الماضي مقابل ھبوط بنحو  مع نفس

بق لھ.وكانت توقعات المحللین تشیر إلى أن واردات ثاني الشھر السا
بالمائة خالل الشھر  ١٠أكبر اقتصاد حول العالمي سوف تھبط بنحو 

 ٠٫٥الماضي.وفي الوقت نفسھ، ارتفعت صادرات الصین كذلك بنحو 
 ٣٫٣ماضي على أساس سنوي مقابل ھبوط بالمائة خالل الشھر ال

لتقدیرات، فكان من المتوقع أن بالمائة في مایوالسابق لھ.وبحسب ا
بالمائة خالل  ١٫٥تتراجع صادرات الصین بنحو 

 ً یونیو/حزیران.وبالنسبة للمیزان التجاري للصین، فسجل فائضا
ملیار دوالر خالل یونیوان مقابل فائض في الشھر السابق لھ  ٤٦٫٤٢

ملیار دوالر.وفي واقع األمر، فإن واردات الحدید  ٦٢٫٩٣البالغ و
ً خالل یونیو ، كما سجلت واردات  ٣٣على مستوى في قفزت أل شھرا

الخام أعلى مستوى على اإلطالق.وصعدت واردات الصین من 
بالمائة خالل یونیو لتعكس االتجاه المتمثل  ١١٫٣الوالیات المتحدة بنحو 
بالمائة في الفترة التالیة لتفشي الوباء.واتسع  ١٠في انخفاض یتجاوز 

ملیار دوالر  ٢٩٫٤١ع الوالیات المتحدة إلى فائض التجارة الصیني م
ملیار دوالر في مایو.وبالنظر إلى أرقام الصین  ٢٧٫٨٩في یونیو مقابل 

بالمائة خالل یونیو  ٤٫٣المقومة بالیوان، فإن الصادرات قفزت بنحو 
 ٦٫٢مضى في حین ارتفعت الواردات بنحو الماضي مقارنة مع عام 
  ر:مباشرالمصد بالمائة خالل نفس الفترة.

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   سعر السھم  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
شركة الصناعات الكیماویة 

  6.33  6.36  0.6  0.6  %32.4  5.31  شراء  3,580.9  4.01  كیما -المصریة 

  3.45-  1.27-  .غ.م  غ.م.  %233.3  20.23  شراء  3,297.6  6.07  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  9.50  9.10  0.8  0.8 %25.5 9.16  شراء 227.9 7.30  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

A.T.LEASE ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم مجاني لكل سھم اصلي ٠٫٢٢٥٨٠٧٠٧١٢  أیة.تي.لیس-التوفیق للتأجیر التمویلي  
  ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  سھم ) لكل سھم اصلي ٠٫٢٥(  ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة

 

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

  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٠٤٤القسط الثانى   مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  ١٦/٠٧/٢٠٢٠  ١٧/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٩القسط الثالث   قناة السویس الصالح و صیانة السیارات (أس.كار)

  ١٦/٠٧/٢٠٢٠  ١١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٥القسط الثانى   المھن الطبیة لالستثمار
  ٢٠/٠٧/٢٠٢٠  ١٥/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٥٠  المجموعھ المصریھ العقاریھ
  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠  ١٩/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫١٥القسط األول   سیدى كریر للبتروكیماویات

  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ١٫٥٠٠  اكتوبر فارما
  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠  ٢٦/٠٧/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٦٥٠  النساجون الشرقیون للسجاد

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   الجمعیةنوع   الشركة  الیوم

  القاھرة -مدینة نصر  –بمقر الشركة   غیر عادیة  العربیة للصناعات الھندسیة  ١٥/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الشروق الحدیثة للطباعة و التغلیف  ١٨/٠٧/٢٠٢٠
  عن بعد االلیكترونى و التصویتعن طریق االنعقاد   عادیة

المصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت   ١٨/٠٧/٢٠٢٠
  سالب مصر )

 – یدةمصر الجد -شیراتون المطار  –بفندق تیولیب الجالء الكائن فى شارع العروبة   عادیة
  القاھرة

غیر و عادیة  مصر -اجواء للصناعات الغذائیة   ١٩/٠٧/٢٠٢٠
  عادیة

 –السویس  –اقة بجوار محطة الكھرباء عت ٣االجتماعى بمصنع الشركة الكیلو بالنادى 
  ٢٢٩٠١٤١٢تلیفون 

منطقة  –شارع السالم  ٢٧بمقر الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات (إیكم) الكائن   عادیة  موبكو -مصر إلنتاج األسمدة   ١٩/٠٧/٢٠٢٠
  القاھرة الجدیدة –التجمع الخامس  –زھرة اللوتس 

  
  
  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠كس لشركات المكونة لمؤشر إي جي إا

  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 65.7 -0.50  20.84-  846,517   55,628,648   87.10   51.20  43.47% 

ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 11.81 -4.68  21.89-  1,919,108   23,037,548   17.80   9.99  7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 1.04 -2.71  19.38-  1,586,521   1,654,253   1.52   0.82  5.25% 

مجموعة طلعت 
 مصطفى القابضة

TMGH 6.12 -2.39  24.44-  905,695   5,559,193   12.00   4.04  4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 13.95 -1.48  16.77-  617,709   8,611,152   20.60   6.54  4.03% 

 SWDY 6.86 -1.58  38.80-  1,575,685   10,798,387   15.17   5.24  3.98% السویدى الیكتریك

شركة مستشفي 
 راكلیوبات

CLHO 5.04 0.40  13.40-  661,326   3,312,742   6.94   3.78  2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 28.50 -0.90  34.48-  64,683   1,843,475   45.15   24.60  2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 8.20 0.99  4.65-  32,694   264,267   10.10   5.13  2.20% 

 مدینة نصر
 لالسكان والتعمیر

MNHD 2.98 -3.87  38.43-  13,015,386   39,250,704   5.60   2.40  2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 13.15 -1.20  28.92   240,234   3,162,086   14.92   7.40  2.10% 

 ISPH 8.44 -2.76  11.16-  120,768   1,027,697   11.15   5.99  1.99% ابن سینا فارما

القاھره لإلستثمار و 
 التنمیة العقاریھ

CIRA 13.00 1.56  6.34-  316,000   4,107,990   14.00   9.16  1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 68.00 0.00  32.01-  5,000   340,497   111.00   50.05  1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 10.55 -2.85  20.26-  1,635,483   17,239,814   17.75   6.10  1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 1.43 -2.59  41.91-  19,830,440   28,555,690   3.89   0.81  1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 6.11 -2.86  73.86-  1,307,357   8,018,650   9.73   2.61  1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 6.15 -1.60  31.28-  1,117,653   6,830,890   14.07   4.44  1.24% 

 PHDC 1.37 -4.28  22.22-  37,831,266   52,304,064   2.54   0.79  1.19% بالم ھیلز للتعمیر

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 2.38 -2.86  34.25-  3,747,129   9,020,332   4.98   1.41  1.12% 

 AUTO 2.28 0.81  39.84-  25,536,274   57,011,184   4.85   1.41  1.05% جى بى اوتو

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 3.70 -2.89  29.66-  3,531,385   13,106,832   6.16   2.38  0.80% 

 ESRS 6.07 -3.34  41.07-  2,791,756   17,058,956   13.11   4.06  0.79% حدید عز

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 4.14 -2.36  37.27-  488,259   2,023,488   7.92   2.01  0.78% 

 EMFD 2.37 -1.66  16.55-  3,770,245   8,853,971   3.45   2.13  0.73% إعمار مصر للتنمیة

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 0.40 -3.85  26.52-  32,539,800   13,017,947   0.75   0.28  0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 1.44 -5.52  40.13-  14,780,663   21,535,612   3.25   0.96  0.51% 

الصناعات 
الكیماویة المصریة 

EGCH 4.01 -4.98  25.19-  707,690   2,853,711   6.24   2.43  0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 0.56 -4.80  7.64-  12,601,171   7,119,341   0.85   0.35  0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 1.40 -0.14  19.82-  14,526,352   20,186,968   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 ستندی
 وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد 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 لـشركة بریمییر تغییر

 لھذا المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون 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 رحالمص غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

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