
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٢٢/٠٧/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,558.35 1.71% -19.00% 778,010,112 194,992,078 277,817,935,970مؤشر (

 EGX 50(  1,778.06 1.27% -17.29% 1,037,152,960 306,164,038 354,719,620,040مؤشر (
 EGX 70(  1,475.70 2.05%  15.52% 430,581,216 167,771,880 171,247,390,114مؤشر (
 EGX 100(  2,266.81 0.00% 31.24% 1,208,591,360 362,763,958 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 یمة مینا لالستثمار: ندرس زیادة رأس المال وتجزئة الق

  االسمیة 
 »تعلن توزیع أرباح على » أوراسكوم كونستراكشون

  جنیھ للسھم ٣٫٣المساھمین بقیمة 
  القناة للسكر تسند وثیقة تغطیة مصنعھا بغرب المنیا

  بإجمالي ملیار دوالر» أورینت للتأمین«لـ
  ُسند عقود إنشاءات بقیمة ملیار جنیھ لمشروع  ١٫٢سودیك ت

  سودیك ایست 
  صكوك وسندات خضراء أمال في العودة مصر تستعد لطرح

  الستراتیجیة تنویع الدیون
  ملیار دوالر خالل  ١٢٫٣صادرات مصر غیر البترولیة تسجل

  النصف األول
  وزیر المالیة : قانون التجاوز عن مقابل تأخیر الضرائب یساند

  الممولین فى تخفیف آثار كورونا 
 الل خ %٣٫١استطالع: نمو االقتصاد المصري سیتباطأ لـ

٢٠٢١-٢٠٢٠   
  ١٠ھیئة المجتمعات العمرانیة تغلق إصدار سندات توریق بـ 

  ملیارات جنیھ
 بومبیو: نأمل في عقد صفقة تجاریة مع بریطانیا بأسرع وقت  
  أعوام بفعل ضعف  ٩الذھب یرتفع قرب أعلى مستوى في

  الدوالر ومراھنات على التحفیز

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٥  ٦١  ١١٤  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
  مینا لالستثمار: ندرس زیادة رأس المال وتجزئة القیمة االسمیة 

) MENAقرر مجلس إدارة شركة مینا لالستثمار السیاحي والعقاري (
تكلیف اإلدارة التنفیذیة بعمل دراسة جدوى عن مقترح زیادة رأس المال 

ذ مشروعات الشركة الحالیة والمستقبلیة.وأضافت في بیان وذلك لتنفی
ا بدراسة مقترح للبورصة ال ا أوصى أیضً مصریة، أن المجلس قرر أیضً

المساھمین بخصوص تجزئة القیمة االسمیة للسھم.جدیر بالذكر أن القوائم 
تحقیق صافي  ٣١/٠٣/٢٠٢٠إلى  ٠١/٠١/٢٠٢٠المالیة عن الفترة من 

جنیھ، في مقابل تحقیق الشركة لصافي  ٦،٢٢٧،١١٣خسارة مجمع بلغ  
إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩خالل الفترة من  جنیھ ٥،٢٢١،٢٧٥خسارة  

.وفي السیاق ذاتھ حققت الشركة صافي خسائر غیر مجمع ٣١/٠٣/٢٠١٩
 ٢،٧٦٤،٦٦٢، قدره ٣١/٠٣/٢٠٢٠إلى  ٠١/٠١/٢٠٢٠عن الفترة من 

فترة المقارنة جنیھ، خالل ال ٣،٠٨٩،٠٨٢جنیھ، نظیر صافي خسائر بلغ 
تثمار السیاحي من العام المالي السابق.مجال عمل الشركة مینا لالس

والعقاري (المعروفة باسم: مینا لالستثمار السیاحي) ھي شركة عامة 
. تعمل شركة مینا ١٩٩٥مدرجة في البورصة المصریة منذ سبتمبر 

لالستثمار السیاحي ضمن قطاع العقارات مع التركیز على األنشطة 
  عقاریة المتنوعة.ال

لمساھمین بقیمة تعلن توزیع أرباح على ا» أوراسكوم كونستراكشون»
 جنیھ للسھم ٣٫٣

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن توزیع أرباح نقدیة على 
أغسطس  ١٢جنیھ على أن یبدأ صرفھ اعتبارا من  ٣٫٣٦المساھمین بقیمة 

لبورصة الیوم الثالثاء المقبل.وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح ل
أغسطس  ٥سینتھى انتقالھ بنھایة جلسة إن الحق فى التوزیع لمشترى السھم 

.كان مجلس إدارة الشركة قد اقترح فى وقت سابق توزیع أرباح على 
  سنتا أمریكیا للسھم . ٢١المساھمین بقیمة 

  ٢٠١٩ملیون دوالر أرباحا فى  ١٣١أوراسكوم كونستراكشون تسجل 

ملیون  ١٣١لشركة تراجع صافى أرباحھا إلى ئج أعمال اوأظھرت نتا
ملیون دوالر  ١٥٤٫٧مقارنة مع  ٢٠١٩دوالر خالل العام المنتھى دیسمبر 

ملیار دوالر خالل  ٣٫١٨للعام السابق لھ .وارتفعت إیرادات الشركة إلى 
ملیارات دوالر تقریبا في  ٣العام الماضى مقابل إیرادات بلغت 

ق إنھا تتابع الموردین والمقاولین فى وقت سابلت الشركة .وقا٢٠١٨
المتعاملین معھا بشكل متواصل للكشف عن أى تحدیات تواجھھم بسبب 
تداعیات فیروس كورونا المستجد .وقال أسامة بشاى رئیس الشركة فى 

تعكف حالیا على تنفیذ خطة ” أوراسكوم“إفصاح سابق للبورصة إن 
ادمة على كل مستویات لمرحلة القعمل خالل ااستباقیة شاملة إلدارة ال

  ZEDالتشغیل.أوراسكوم لإلنشاءات تنفذ المرحلة األولى من مشروع 
مایو  ١٢الشیخ زایدوأعلنت شركة أوراسكوم لإلنشاءات (التابعة) فى 

لتنفیذ المرحلة األولى ” أورا دیفلوبرز“الماضى عن توقیع عقد مع شركة 
  ZED“.ویتكون ” خ زایدالشی  ZED ”من مشروعھا العمرانى الجدید

وحدة سكنیة كاملة التشطیب  ٤٥٠٠من ست مراحل تصل إلى ” الشیخ زاید
إضافة إلى مجمع تجارى إدارى .وتشمل المرحلة األولى التى أسندت إلى 

وحدة سكنیة إضافة إلى جراج من ثالثة  ٦٠٠أوراسكوم لإلنشاءات حوالى 
 ١٧اع كنیة بارتفعة أبراج سطوابق ، ومول تجارى من مستویین وأرب

 ٣٫٥طابقا لكل منھا.وأضافت أوراسكوم كونستراكشون عقودا جدیدة بقیمة 
.وقالت ٢٠١٨عن عام  %٥٠ملیار دوالر خالل العام الماضى بزیادة 

  رتفاع في السعرمن حیث اال أسھم ٥على أ
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

   ١٠٫٠٠    ١٫٨٢  المصریة للدواجن
   ١٠٫٠٠    ١٥٫٤٠  مصر للزیوت والصابون

  ٩٫٩٩    ٧٫٨٢  المنصورة للدواجن
  ٩٫٩٦    ١٢٫٤٧  النصر لألعمال المدنیة

  ٩٫٩٤    ٣٫٦٥  ایھ تي لیس

 

  عراالنخفاض في السأسھم من حیث  ٥اقل 
  التغیر (%)  سعر االغالق  السھم

 -٩٫٩٨    ٠٫٤٥   العروبة للسمسرة في األوراق المالیة
 -٩٫٩٥    ١٣٫٧٦  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة
 -٧٫٨٢    ٢٩٫٢٥  السعودیة المصریة لالستثمار والتمویل

 -٥٫٣٦    ٧٫٩٥   إبن سینا فارما
 -٤٫٨٠    ٠٫٤٤  ثمار

  

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

  ٦٤٫٠١    ٣٤٦،٥٤٠،٠٩٦  البنك التجاري الدولي
  ١٫٩٧    ٨٦،٨٠٣،١٢٨  العربیة لحلیج األقطان

  ١٤٫٠٥    ٥٠،٤١٠،٣٠٠  ھیرمس
  ٢٫٦٥    ٤٥،٧٥٦،٠٨٤  الحدید والصلب المصریة

  ٣٫٩٤    ٤٥،٣١٨،٧٠٠  العربیة ادارة االصول

  

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

  ١٫٩٧    ٤٣،٥٤٨،٧٩٥  العربیة لحلیج األقطان
  ٠٫٥٨    ٣٧،٦٨٣،٢٣٠  بورتو القابضة

  ٠٫٣٧    ٣٥،١٩٩،٤٩٧  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٢٧    ٢٨،٢٥٠،٦٦١  دایس

  ٠٫٣١    ٢٦،٣٠٩،٣٠٩  لالستثماراتالعربیة 

   مس قطاعات من حیث قیمة التداولر خأكب
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الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن مصر استحوذت على غالبیة العقود 
عقود بدعم ال ٢٠١٩من عقود الربع الثالث من  %٧٥الجدیدة بنسبة 

عة فى قطاع النقل على وجھ الخصوص.كما استحوذت مصر على الموق
من إجمالى عقود أوراسكوم فى الربع األخیر من العام الماضى  %٧٠

أغسطس الماضي، عقد  ٥ملیون دوالر.ووقعت الشركة في  ٧٧٠بقیمة 
مع الھیئة ” المونوریل”إنشاء خطین للقطارات المعلقة بمصر المعروفة بـ

  ملیار دوالر . ٤٫٥ة نفاق بقیمالقومیة لأل

» أورینت للتأمین«القناة للسكر تسند وثیقة تغطیة مصنعھا بغرب المنیا لـ
  بإجمالي ملیار دوالر

من مصادر مطلعة بقطاع التأمین، عن اسناد شركة » أموال الغد«علم 
ا القناة للسكر وثیقة التأمین على مصنع الشركة لبنجر السكر في غرب المنی

مصر.وأضافت المصادر في  –للتأمین التكافلي كة أورینت لصالح شر
تصریحات خاصة، أن القیمة التأمینیة لوثیقة تغطیة جمیع األخطار لمصنع 

ملیار  ١٦شركة القناة للسكر تصل إلى ملیار دوالر (بما یعادل حوالي 
 جنیھ)، موضحة أن الوثیقة لمدة عام قابل للتجدید.ویذكر أن طاقة إنتاج

 ٩٠٠ابع لشركة القناة للسكر تصل إلى أكثر من المنیا التمصنع غرب 
ا، بجانب تنمیة واستصالح  ألف فدان باألراضي  ١٨١ألف طن سنویً

، ٢٠٢٢الصحراویة، وتھدف الشركة أن تصل بطاقتھ اإلنتاجیة الكاملة في 
، وأن ٢٠٢١% من الطاقة اإلنتاجیة في فبرایر  ٥٠وسیبدأ اإلنتاج بنحو 

من الفجوة بین اإلنتاج واالستھالك،  %٧٥ن غطي أكثر مالمصنع سی إنتاج
 ٤١٧كما یضم المصنع أكبر صومعة للسكر فى العالم، بطاقة تخزینیة تبلغ 

ألف طن.وأوضحت المصادر أن الوثیقة تتضمن تغطیة أخطار الحریق 
والسطو واألخطار اإلضافیة شاملة على تغطیات اإلنفجار والحریق الناتج 

األخطار الناتجة عن خدمات رجال اإلطفاء تي، بجانب شتعال الذاعن اال
أثناء مقاومتھم للحریق، باإلضافة إلى أخطار الصواعق.وأشارت أن 
ً تغطیة األخطار الطبیعیة للمصنع المؤمن علیھ شاملة  الوثیقة تضمنت أیضا
على تغطیة الخسائر واألضرار الناتجة عن أخطار الزالزل، والعواصف 

ل.وتھدف شركة القناة للسكر زراعة نات والسیون، والفیضاوالبراكی
فدان ضمن  أكبر مشروع الستصالح األراضى فى مصر منذ عام  ١٢٠٠
ألف فدان، بجانب إنشاء أكبر مصنع للسكر في  ١٨١على مساحة  ١٩٥٢

 ٣٥العالم، بتكلفة استثماریة ملیار دوالر، كما تستھدف الشركة زراعة 
فى إطار الخطوات التنفیذیة  الستصالح ،بمحاصیل ا ألف فدان بنھایة العام

العالمیة قامت بتثبیت  A.M Bestلمشروعھا العمالق .ویذكر أن مؤسسة 
لشركة أورینت للتأمین +” a“التصنیف اإلئتماني طویل األجل عند 

ً على ثقة وكالة  –التكافلي  مصر مع نظرة مستقبلیة مستقرة مما یعد دلیال
زمة العالمیة الحالیة ة في ظل األلشركة وخاصالتصنیف في مستقبل ا

بسبب جائحة كورونا؛ ویعتمد التصنیف على القوة المالیة للشركة، وكفاءة 
األداء التشغیلي، بجانب مكانة الشركة في السوق المصري، وباإلضافة 
إلى الكفاءة في إدارة المخاطر، وكذلك خطاب ضمان من الشركة األم في 

مساھمي شركة أورینت ویضم ھیكل ة المتحدة.دولة اإلمارات العربی
ً من مجموعة أورینت دبي بنسبة  –للتأمین التكافلي  ، %٦٠مصر؛ كال

ومثلھا لبنك االتحاد الوطنى، ویصل  %٢٠وبنك ابوظبى االسالمي بواقع 
 ٢٥٠ملیون جنیھ والمدفوع  ٥٠٠رأس المال المرخص بھ للشركة إلى 

  المصدر: أموال الغدملیون جنیھ.

  
  

ُسند عقود إنشاءات بقیمة  ملیار جنیھ لمشروع  ١٫٢سودیك ت
  سودیك ایست 

كشف ماجد شریف، العضو المنتدب لشركة السادس من اكتوبر للتنمیة 
)، عن آخر التطورات اإلنشائیة لمشروع OCDIسودیك ( -واالستثمار 

منطقة شرق القاھرة، وذلك  سودیك ایست، أكبر مشروعات الشركة في
بیان الصادر بتاریخ خالل زیارة فریق اإلدارة لموقع المشروع، وفق ال

ا على ھذه التطورات، یقول ماجد شریف: "منذ تدشین  ٢١ ً یولیو.وتعلیق
قامت الشركة بإسناد عقود  ،٢٠١٨العمل في مشروع سودیك ایست في 

یث تسیر العملیات ملیار جنیھ مصري، ح ١٫٢إنشاءات تزید قیمتھا عن 
فق الجداول اإلنشائیة لجمیع المراحل التي تم إطالقھا قید التنفیذ و

. یعمل في موقع المشروع ٢٠٢١الموضوعة، لتبدأ عملیات التسلیم في 
 %٦٥ستكمال أكثر من عامل. وقد تم ا ٢٥٠٠مقاول وأكثر من  ١٥حالیًا 

شطیبات الخارجیة وحدة، وبدأ العمل في الت ٧٧٦من الھیاكل الخرسانیة لـ 
ا من الطرق في المراحل االولى. أعمال البنیة التحتیة أیضا قید التنف یذ بدءً

الرئیسیة للمشروع باإلضافة إلى أساسات المیاه والصرف الصحي 
 ٦٥٥یست على مساحة والتوصیالت الكھربائیة."یمتد مشروع سودیك ا

ً، والذي وضع مخططھ العام مكتب ساساكي األمریكي،  حیث یمثل فدانا
ً ومتعدد االستخدامات وتشكل المساحات المفتوحة  ً متكامال مشروعا

من مساحتھ االجمالیة. فباإلضافة إلى المدارس المخطط  %٨٤الخضراء و
موقع  لھا والعنصر التجاري والترفیھي بالمشروع، تضم سودیك ایست

أفدنة داخل المشروع، والذي تم تصمیمھ  ٦للتخییم یمتد على مساحة 
بح أول موقع من نوعھ یشغل ھذه المساحة في مصر، وسیستفید في لیص

 ٤١النادي الریاضي المالصق لھ والذي یشغل مساحة  الوقت نفسھ من
، الذراع الریاضي لشركة سودیك.أضاف Club Sفدان، ویدیره نادي 

"من المخطط أن یصبح سودیك ایست المشروع التوأم ماجد شریف: 
ً ألسلوب الحیاة الحدیثة داخل لسودیك ویست، حیث یُمثل ال مشروع نموذجا

، ویتمیز بموقعھ االستراتیجي الذي یلبي بیئة عصریة تم تخطیطھا بكل دقة
 ً الطلب المتزاید على الوحدات السكنیة في شرق القاھرة، كما یمثل بدیال

ً مقا رنة باألسعار المرتفعة بمنطقة القاھرة الجدیدة، ویُعد فرصة متمیزا
ولحدیثي الزواج الراغبین في االستمتاع بأسلوب حیاة  حقیقیة للشباب

یك ایست بالشراكة مع شركة مصر الجدیدة متمیز".یتم تطویر سود
ً بین طریقین  ً استراتیجیا لإلسكان والتعمیر، ویشغل المشروع موقعا

 ١٠االسماعیلیة، ویبعد حوالي -السویس والقاھرة-ةسریعین ھما القاھر
ة اإلدارة الجدیدة من خالل شبكة الطرق الجدیدة دقائق بالسیارة من العاصم

إلى  ٠١/٠١/٢٠١٩الفترة من ھناك.عن نتائج األعمال عن 
ملیون جنیھ  ٧٢١٫٢٤٤، أظھرت تحقیق صافي ربح بلغ ٣١/١٢/٢٠١٩

یھ عن نفس الفترة من العام ملیون جن ٤٥٠٫٩٥٦مقابل صافي ربح بلغ 
ي ربح مستقل بلغت السابق، ولعى صعید األرباح المستقلة فسجلت صاف

ون ملی ١٩٣٫٤٩٧ملیون جنیھ، مقابل صافي خسارة بلغت  ١٩٥٫١٣١
جنیھ عن نفس الفترة من العام السابق.وبلغت ایرادات النشاط خالل العام 

یھ خالل نفس الفترة ملیار جن ٣٫٧٢٦ملیار جنیھ، مقارنة بـ  ٥٫٣٢٩إلى 
ن عملیات وبدعم قوي م %٤٢من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 

م التسلیم التي تمت في مشروعي فیلیت وایستاون بشكل رئیسي، حیث ساھ
من القیمة اإلجمالیة لعملیات التسلیم  %٢١و %٤٤المشروعان بنسبة 

ة واالستثمار ھي خالل العام على التوالي.وتعتبر السادس من اكتوبر للتنمی
 ، تعمل١٩٩٨شركة عامة مدرجة في البورصة المصریة منذ مارس 

شركة سودیك ضمن قطاع العقارات مع التركیز على التطویر العقاري، 
  . ١٩٩٦شركة سودیك في الجیزة، مصر، وقد تم تأسیسھا في مایو یقع مقر 



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
مصر تستعد لطرح صكوك وسندات خضراء أمال في العودة الستراتیجیة 

  تنویع الدیون

ي في تصریحات وزارة المالیة محمد حجازكشف رئیس وحدة الدین في 
لوكالة بلومبرج إن الحكومة حالیا في مراحل متقدمة من طرح سندات 

ملیون دوالر، فیما سیكون أول طرح من نوعھ لمصر  ٥٠٠خضراء بقیمة 
لتلك األداة التمویلیة. وكانت وزارة المالیة اختارت في وقت سابق من 

نك ي كریدي أجریكول وسیتي بري أربعة بنوك استثمار ھالعام الجا
ودویتشھ بنك وإتش إس بي سي إلدارة طرح السندات الخضراء ألول مرة 
في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. وكذلك اختارت الوزارة 
بنكي كریدي أجریكول وإتش إس بي سي كـ "مستشارین ھیكلیین" للطرح. 

الي الماضي یذ الطرح خالل العام الموكان من المستھدف تنف
كان من المتوقع أنھا ستقود التوجھ نحو إصدار أدوات ، و٢٠٢٠/٢٠١٩

دین جدیدة مثل الصكوك السیادیة لتكون بدیلة لألدوات التقلیدیة، مثل 
السندات الدولیة بالدوالر، لكن یبدو أنھ جرى التأجیل بسبب تداعیات تفشي 

ك سیادیة، وفق " تتأھب أیضا لطرح أول صكوو"المالیة".١٩-وباء "كوفید
ا أن الحكومة تنتظر "الموافقات النھائیة" للمضي قدما في حجازي، مضیف

بیع الصكوك المتوافقة مع أحكام الشریعة، دون أن یكشف مزیدا من 
المعلومات عن الموعد المتوقع لتنفیذ اإلصدار. وتدرس الحكومة أیضا بیع 

دوالر أو الیورو ملیارات یورو مقومة بال ٧ سندات دولیة بقیمة تصل إلى
م المالي الجاري، بحسب حجازي. وباعت الحكومة في مایو خالل العا

ملیارات دوالر في أكبر طرح للسندات  ٥الماضي سندات دولیة بقیمة 
ویأتي تنویع أدوات الدین في الوقت الذي تتطلع فیھ الدولیة المصریة.

لصحیح. تعتمد الدین الشاملة إلى مسارھا ا الحكومة إلى إعادة استراتیجیة
إلى حد  ٢٠١٩لتي بدأت وزارة المالیة العمل بھا في مارس االستراتیجیة ا

كبیر على تنویع أدوات الدین واستحداث أدوات جدیدة لتوسیع قاعدة 
المستثمرین والتحول نحو الدیون طویلة األجل. ولجأت مصر في اآلونة 

سسات تمویل ا من صندوق النقد الدولي ومؤاألخیرة إلى االقتراض مجدد
حتیاجاتھا التمویلیة، فیما حذر محللون أن ھذا یجعل دولیة أخرى لسد ا

مصر من بین الدول الناشئة "األكثر عرضة" للتخلف عن سداد دیونھا 
الخارجیة السیادیة خالل العام المقبل، مع تعرض مواردھا المالیة لضغوط 

  المصدر: إنتربرایز".١٩-جراء "كوفید

-٢٠٢٠خالل  %٣٫١: نمو االقتصاد المصري سیتباطأ لـاستطالع
٠٢١٢   

أظھر استطالع أجرتھ وكالة رویترز أن االقتصاد المصري سینمو 
، وھي معدالت أقل من ٢٠٢١-٢٠٢٠خالل العام المالي الحالي  %٣٫١بـ

وانتعش اقتصاد مصر بسبب جائحة كورونا. %٣٫٥توقعات سابقة بنمو 
ة مع تحسن السیاحة وزیادة تحویالت المصریین في األعوام الثالثة الماضی

العاملین في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبیعي المكتشفة في اآلونة 
األخیرة. لكن منذ بدء تفشي فیروس كورونا تضررت السیاحة بشدة، 
وھوت أسعار الغاز وأصبحت تحویالت العاملین بالخارج القویة مھددة 

دول الخلیج العربیة التي یعمل بھا الكثیر من  مع تراجع إیرادات النفط في
وقالت وزیرة التخطیط الدكتورة ھالة السعید في مایو إن المصریین.

في السنة المالیة  %٣٫٥الحكومة تتوقع تحقیق معدل نمو االقتصاد بـ
إذا استمرت أزمة جائحة  %٢لكن النمو قد یتباطأ إلى  ٢٠٢١-٢٠٢٠

وقع االستطالع الذي تم إجراؤه خالل الفترة ویتكورونا حتى نھایة العام.
یولیو الجاري، أن یتعافى نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر  ٢٠إلى  ٧من 

  
الر خالل النصف ملیار دو ١٢٫٣صادرات مصر غیر البترولیة تسجل 

  األول
تراجعت قیمة صادرات مصر غیر البترولیة خالل النصف األول من 

ملیار  ١٣٫٠٣٧ملیار دوالر في مقابل  ١٢٫٣١٩العام الجاري لتبلغ 
.وأوضحت %٥٫٥بتراجع  ٢٠١٩دوالر خالل النصف األول من 

ات الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زیادة حجم صادر
ملیون دوالر  ١٦یر البترولیة خالل شھر یونیو الماضي بنحو مصر غ

ملیار دوالر خالل  ٢٫٠٠٥ملیار دوالر مقابل  ٢٫٠٢١لتبلغ  %١بنسبة 
.وأشارت بیانات الھیئة التي حصل أموال الغد على نسخة ٢٠١٩یونیو 

منھا،  أن دول جامعة الدول العربیة احتلت المرتبة األولى بقیمة 
ملیار دوالر، تالھا المجموعة الدولیة لدول  ٤٫٥٧٠غت صادرات بل

ملیار دوالر، ثم باقي دول العالم بقیمة  ٣٫٣٣٢االتحاد األوروبي بقیمة 
ملیار دوالر، ویلیھا مجموعة دول أفریقیا بدون الدول العربیة  ١٫٩٨٠

 ٦٩٧ملیار دوالر، ثم الوالیات المتحدة األمریكیة بقیمة  ١٫٧٤٠بقیمة 
قطاعات  حیث  ٤إلى زیادة في قیمة صادرات ر.وأشار ملیون دوال

ملیون دوالر  ٥٤٦لیسجل قیمة قدرھا ” مواد البناء“كان من أبرزھا 
ملیون دوالر خالل نفس الشھر من  ٢٩٧في یونیو الماضي مقارنة بـ 

العام السابق.وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائیة لتسجل 
 ٢٣٨ي مقارنة بـنحو یو الماضمالیین دوالر خالل شھر یون ٣٠٣

.وزادت صادرات قطاع الطباعة ٢٠١٩ملیون دوالر في یونیو 
 ٥١ملیون دوالر مقابل  ٥٥والتغلیف والكتب والمصنفات لتسجل  

ملیون دوالر خالل نفس الشھر من العام السابق،  وكذلك قطاع الغزل 
ً طفیفا لیبلغ ” والمنسوجات  ل یونیو ملیون دوالر خال ٦٠لیسجل ارتفاعا

  المصدر: أموال الغد .٢٠١٩ملیون دوالر في یونیو ٥٩الماضي مقابل 

وزیر المالیة : قانون التجاوز عن مقابل تأخیر الضرائب یساند 
   الممولین فى تخفیف آثار كورونا

قال د.محمد معیط وزیر المالیة المصرى ، إن قانون التجاوز عن مقابل 
لجزاءات المالیة غیر یماثلھا من االتأخیر والضریبة اإلضافیة وما 

الجنائیة الذى وافق علیھ مجلس النواب، یتضمن حوافز جدیدة للممولین 
والمكلفین وغیرھم.وأضاف معیط فى بیان صحفى أن ھذا القانون یسھم 
فى مساندتھم وتخفیف األعباء عنھم، والحد من اآلثار السلبیة لفیروس 

حصیل حق الدولة عد فى سرعة تكورونا المستجد، على النحو الذى یُسا
من المدیونیات المتأخرة وتعظیم قدرتھا على أداء الخدمات العامة خالل 
الجائحة.وأوضح الوزیر أن ھذا القانون یعد إحدى أدوات الحكومة 

حیث » كورونا«لمعالجة التداعیات االقتصادیة واالجتماعیة ألزمة 
د المتأخرات یُشجع الممولین والمكلفین وغیرھم على سرعة سدا

  الضریبیة المستحقة علیھم.

وزیر المالیة: المتأخرات تشمل ضرائب الدخل والقیمة المضافة 
  وغیرھا

وتشمل تلك المتأخرات ، الضریبة على الدخل، والقیمة المضافة 
وضریبة الدمغة، والضریبة العقاریة، ورسوم التنمیة، والضریبة 

ات الدولة. وجمیع مستحق الجمركیة، واشتراكات التأمینات االجتماعیة
وأشار البیان إلى أنھ سیتم التجاوز عن مقابل التأخیر أو الضریبة 

٪ إذا تم ٩٠اإلضافیة المستحقة على ھذه المتأخرات الضریبیة بنسبة 
سداد أصل الضریبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستین 



 

 

من “، وقال فریق األبحاث في إتش. سي لألوراق المالیة: %٥لیصبح 
ا في النصف األول من  المتوقع أن یتأثر الناتج المحلي اإلجمالي لمصر سلبً

في مصر وستكون السیاحة  ١٩-حة كوفیدبفعل جائ ٢٠٢١-٢٠٢٠
، ”واالستثمار الخاص واالستھالك القطاعات الرئیسیة التي ستتضرر

نتوقع تبدد ھذا التأثیر  ٢٠٢٢-٢٠٢١مع بدایة السنة المالیة “وأضاف 
السلبي وأن یبدأ االقتصاد االستفادة من اإلصالح االقتصادي للفترة بین 

ا تباطؤ التضخم السنوي وتوقع خبراء االقتص.”٢٠١٩و ٢٠١٦ اد أیضً
ا من  ٢٠٢١-٢٠٢٠في  %٧ألسعار المستھلكین في المدن إلى  انخفاضً

متوقعة في استطالع سابق، كما توقعوا أن یظل التضخم دون  %٧٫٥
وقالت كالي دیفیس الخبیرة االقتصادیة .٢٠٢٢-٢٠٢١في  %٧تغییر عند 

ن إعادة فتح االقتصاد على الرغم م“في إن. كیھ. سي أفریكان إیكونومیكس 
بوتیرة بطیئة، فإن أوضاع الطلب المحلي ستظل فاترة على األرجح 
ً حیث جرى خفض الرواتب وتسریح عمالة في ظل التباطؤ  مستقبال
ا ما سیبقي التضخم  االقتصادي، وتزامن ھذا مع ارتفاع الجنیھ نسبیً

  ”منخفضا في الشھور المقبلة.

ملیارات  ١٠ھیئة المجتمعات العمرانیة تغلق إصدار سندات توریق بـ 
  جنیھ

 ١٠جدیدة إصدار سندات توریق بقیمة أتمت ھیئة المجتمعات العمرانیة ال
ملیارات على ثالث شرائح، وفق ما نقلتھ جریدة المال أمس الثالثاء. ویعد 
ھذا اإلصدار األكبر من نوعھ في السوق المحلیة، وستستخدم عائداتھ 
لتمویل أعمال تطویر المناطق العمرانیة الجدیدة ومدن الجیل الرابع ومنھا 

ومدینة العلمین الجدیدة. وشارك في اإلصدار  العاصمة اإلداریة الجدیدة
كل من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة وبنك قطر الوطني األھلي 

ویتكون اإلصدار من ثالث والتجاري وفا بنك إیجیبت وبنك قناة السویس.
سنوات،  ٣ملیار جنیھ ألجل  ٢٫٦شرائح بآجال متنوعة، األولى بقیمة 

ملیار  ١٫٢سنوات، واألخیرة بقیمة  ٥ملیار جنیھ ألجل  ٦٫٢والثانیة بقیمة 
سنوات. ویدعم السندات مدیونیة الھیئة لدى المطورین  ٧جنیھ ألجل 

العقاریین من القطاع الخاص الذین یطورون معھا مشروعات بآلیة 
المشاركة. وقامت بنوك التجاري الدولي واألھلي المصري والعربي 

إلسكان بإدارة وترتیب وترویج وتغطیة األفریقي الدولي والتعمیر وا
اإلصدار، فیما قام مكتب الدریني وشركاه لالستشارات القانونیة بدور 

  المستشار القانوني لعملیة التوریق.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا األولى من تاریخ العمل بالقانون الجدید.كما  عن  سیتم التجاوزیومً
٪ إذا تم السداد خالل ٥٠٪ إذا تم السداد خالل الستین یومًا التالیة، و٧٠

ا التالیة.كذلك یقرر القانون التجاوز الكامل بنسبة  ٪ ١٠٠الستین یومً
عن مقابل التأخیر أو الضریبة اإلضافیة التى لم یسددھا الممول أو 

ل حقة كاملة قبالمكلف بشرط سداد أصل الضریبة أو الرسوم المست
  تاریخ بدء العمل بالقانون الجدید.

  مد أجل تسویة المنازعات إلى نھایة دیسمبر

كما نص القانون على مد العمل بقانون إنھاء المنازعات الضریبیة فى 
المرحلة اإلداریة حتى نھایة دیسمبر المقبل، على النحو الذى یساعد 

أن  وأوضح الوزیرفى سرعة استقرار المراكز القانونیة للممولین.
اللجان المختصة تبحث خالل ھذه المدة التظلمات والنزاعات الضریبیة 
أمام المحاكم، أو لجان  الطعن الضریبي بمصلحة الضرائب المصریة، 
ا أكبر فى التنمیة  ً على النحو الذى یمنح القطاع الخاص دور
االقتصادیة.ویعطى القانون الممولین فرصة جدیدة لالتفاق مع لجان 

عات، التى ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموریات إنھاء المناز
ا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نھایة  ً فى تلقى طلبات الممولین وفق

   المصدر: المالدیسمبر المقبل.

  



 

 

  

  

  األخبار العالمیة والعربیة 
  مع بریطانیا بأسرع وقتبومبیو: نأمل في عقد صفقة تجاریة 

قال وزیر الخارجیة األمریكي إن الوالیات المتحدة وبریطانیا ال یزال 
ً عن  لدیھما المزید من العمل للقیام بھ بشأن اتفاق للتجارة الحرة، معربا

وأضاف مایك بومبیو في تصریحات أملھ في إتمام الصفقة في أقرب وقت.
یك راب" في لندن، الیوم الثالثاء، خالل مؤتمر مع نظیره البریطاني "دومین

أنھ من المقرر أن تجري الوالیات المتحدة وبریطانیا جولة ثالثة من 
وأوضح بومبیو أن التركیز المفاوضات في وقت الحق ھذا الشھر.

األساسي للوالیات المتحدة ھو "أن نرى أنھ یمكننا إحراز تقدم في ھذا 
وتابع بومبیو: "لقد تحدثت مع رئیس األمر وإتمامھ بأسرع وقت ممكن".

الوزراء بوریس جونسون ھذا الصباح حول ھذا الموضوع، وآمل أن 
وفي تصریحات الشھر الماضي، نتمكن من االنتھاء من الصفقة قریبا".

قالت وزیرة التجارة في المملكة المتحدة إنھ لیس ھناك موعد نھائي إلبرام 
ً إلى أن بریطانیا لن تقبل بصفقة اتفاق تجاري مع الوالیات المتحدة، م شیرة

  المصدر: مباشرسیئة.

أعوام بفعل ضعف الدوالر  ٩الذھب یرتفع قرب أعلى مستوى في 
  ومراھنات على التحفیز

قفز الذھب بأكثر من واحد بالمئة یوم األربعاء إلى أعلى مستوى في نحو 
تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدوالر فیما عززت توقعات بمزید من 

إلنعاش االقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا إجراءات التحفیز 
 ٠٥٠١وبحلول الساعة جاذبیة المعدن النفیس كمالذ للتحوط من التضخم.

بالمئة إلى  ٠٫٨بتوقیت جرینتش، زاد الذھب في المعامالت الفوریة 
دوالر لألوقیة (األونصة) بعدما سجل أعلى مستویاتھ منذ  ١٨٥٦٫١٣

دوالر لألوقیة في وقت سابق من  ١٨٦٥٫٣٥عند  ٢٠١١سبتمبر أیلول 
بالمئة إلى  ٠٫٧وارتفعت العقود األمریكیة اآلجلة للذھب الجلسة.

وأبرم زعماء االتحاد األوروبي اتفاقا یوم دوالر لألوقیة. ١٨٥٦٫٨٠
ملیار یورو فیما ناقش مسؤولون  ٧٥٠الثالثاء بشأن خطة للتعافي بقیمة 

لدیمقراطیین في الكونجرس األمریكي من البیت األبیض وكبار األعضاء ا
جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمین بطالة ممتدا وتخصیص 

كما تلقى المعدن األصفر الدعم من مؤشر المزید من األموال للمدارس.
وبالنسبة الدوالر الذي یقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشھر.

 ٤٫٧ة صعودھا وزادت بنسبة للمعادن النفیسة األخرى، واصلت الفض
دوالر لألوقیة وھو أعلى مستوى لھا منذ أكتوبر  ٢٢٫٣٣بالمئة إلى 

دوالر لألوقیة،  ٢١٣٣٫٣٢بالمئة إلى  ١٫١وتراجع البالدیوم .٢٠١٣
  یترزر: روالمصددوالر لألوقیة. ٨٧٥٫٤٩بالمئة إلى  ٠٫٧ونزل البالدیوم 

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  مؤشرال  الدولة
 TASI 7,417.00  0.54% السعودیة

 DFMGI 2,078.00  -0.50%  دبي
 ADI 4,262.00 0.14% ابوظبي
 MARKET-IXP 4,980.88  -0.19% الكویت

 BSEX 1,302.90 0.73% البحرین
 GENERAL 9,396.00 0.26% قطر

 MASI 10,237.00 -0.33% المغرب
 TUN20 6,529.00 -0.75% تونس

  
  العالمیةمؤشرات االسواق 

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,840.40 0.60% أمریكا
 S&P 500 3,257.30  0.17% أمریكا
 NASDAQ 10,680.36 -0.81% أمریكا

 FTSE 100 6,256.93 -0.20% لندن
 DAX 13,162.25  -0.07% أمانیا

 Nikkei 225 22,751.61  -0.58% الیابان
 %0.95 1,860.10 سعر األوقیة (دوالر)الذھب 

 %0.09- 44.28 البرمیل خام برنت (دوالر)
   %0.26-  41.85 البرمیل نایمكس (دوالر)



 

 

  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 نیھج  
شركة الصناعات الكیماویة 

  0.6  0.6  غ.م.  104.4  %40.5  5.31  شراء  3,375.5  3.78  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %265.8  20.23  شراء  3,004.3  5.53  شركة حدید عز
 -المصریة لخدمات النقل 

  0.7  0.8  7.3  6.9 %29.7 9.16  شراء 220.4 7.06  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

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

 

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

  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
  ١٠/٠٨/٢٠٢٠  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٠٫٢٢٥  الجوھره -العز للسیرامیك و البورسلین 

  ١٣/٠٨/٢٠٢٠  ١٥/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ ٠٫٤١٦٧القسط الثانى قیمتھ   (ناتجاس)الوطنیة للغاز 
  ١٧/٠٨/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٣٧٥ القسط الثانى  رواد -رواد السیاحة 

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

أمام مبنى الرقابة  -ش حسن افالطون  ٦الكائن بالعنوان  –البنك االھلى المصرى بدار   غیر عادیة  الوطنیة لالسكان للنقابات المھنیة  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠
  رةالقاھ -مدینة نصر  –االداریة 

  الجیزة -الدقي  –بمقر الشركة اول ش نادي الصید   غیر عادیة  العربیة الستصالح االراضي  ٢٥/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  الوادى العالمیة لالستثمار و التنمیة  ٢٥/٠٧/٢٠٢٠
  نظام التصویت االلكترونى  عادیة

  الحدیثةبواسطة تقنیات االتصال   عادیة  المصریة لصناعة النشا والجلوكوز  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
  بواسطة تقنیات االتصال الحدیثة ( فیدیو كونفرانس )  عادیة  المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة  ٢٨/٠٧/٢٠٢٠

  لالستثماراتسي أي كابیتال القابضة   ٢٨/٠٧/٢٠٢٠
السادس من  –الشیخ زاید  –یولیو  ٢٦امتداد محور  – ٤٠بالدور الثالث مبنى جالیریا   عادیة

و سیتم التصویت الكترونیا من خالل نظام التصویت االلكترونى  الجیزة –اكتوبر 
Emagles لشركة مصر لنشر المعلومات  

  الجیزة –العجوزة  –شارع النیل  ١٣٤یسى للشركة بالمركز الرئ  غیر عادیة  النیل لحلیج االقطان  ٢٩/٠٧/٢٠٢٠

غیر و عادیة  مھندسون و مقاولون -سامكریت مصر   ٢٩/٠٧/٢٠٢٠
  الجیزة –طریق المنصوریة الھرم  ٨وان بالعن  عادیة

  

  



 

 

  )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 

(%)  

ري البنك التجا
 الدولي  (مصر)

COMI 64.0 2.38 22.88- 5,397,790 346,540,096 87.10 51.20 43.47% 
ایسترن  -الشرقیة 
 كومباني

EAST 
12.00 1.61 20.63- 924,656 11,081,236 17.80 9.99 7.34% 

القابضة المصریة 
 الكویتیة

EKHO 
1.02 -1.07 20.93- 406,325 417,241 1.52 0.82 5.25% 

عت مجموعة طل
 مصطفى القابضة

TMGH 
5.55 -1.07 31.48- 5,655,115 31,799,128 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ 
 ھیرمس القابضھ

HRHO 
14.05 4.38 16.17- 3,687,859 50,410,300 20.60 6.54 4.03% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.35 0.47 43.35- 6,176,363 39,221,492 15.17 5.24 3.98% 

ستشفي شركة م
 كلیوباترا

CLHO 
4.72 -1.26 18.90- 1,895,308 9,086,809 6.94 3.78 2.94% 

بنك كریدي 
 اجریكول مصر

CIEB 
27.00 -0.04 37.93- 292,488 7,897,176 45.15 24.60 2.68% 

جھینة للصناعات 
 الغذائیة

JUFO 
8.00 5.12 6.98- 1,645,508 12,847,573 10.10 5.13 2.20% 

مدینة نصر 
 سكان والتعمیرلال

MNHD 
2.76 0.73 42.98- 6,625,368 18,365,510 5.60 2.40 2.20% 

المصریة 
 لالتصاالت

ETEL 
12.55 -0.24 23.04 714,772 9,122,242 14.92 7.40 2.10% 

 ISPH ابن سینا فارما
7.95 -5.36 16.32- 1,450,173 11,724,202 11.15 5.99 1.99% 

القاھره لإلستثمار و 
 العقاریھالتنمیة 

CIRA 
13.30 2.31 4.18- 701,150 9,257,409 14.00 9.16 1.85% 

اوراسكوم 
كونستراكشون بي 

ORAS 
67.00 1.52 33.01- 481 32,028 111.00 50.05 1.68% 

السادس من اكتوبر 
 -للتنمیھ واالستثمار

OCDI 
11.50 3.60 13.08- 2,365,856 26,993,712 17.75 6.10 1.62% 

القلعة لالستشارات 
اسھم  -المالیھ 

CCAP 
1.35 0.60 45.12- 11,018,774 15,004,090 3.80 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة 
 لالسكان والتعمیر

HELI 
6.05 2.72 74.11- 1,511,529 9,134,143 9.73 2.61 1.32% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
5.70 3.64 36.31- 2,466,159 14,015,673 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.35 5.14 23.13- 14,313,855 18,959,064 2.54 0.79 1.19% 

االسكندریة للزیوت 
 المعدنیة

AMOC 
2.22 0.91 38.67- 1,876,150 4,216,293 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO جى بى اوتو
2.11 0.24 44.33- 6,671,923 14,062,909 4.85 1.41 1.05% 

یونیرز القابضة با
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.44 0.00 34.60- 2,599,458 9,072,942 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS حدید عز
5.53 -0.18 46.31- 2,409,055 13,444,478 13.11 4.06 0.79% 

اوراسكوم للتنمیة 
 مصر

ORHD 
3.95 0.25 40.15- 410,389 1,634,825 7.92 2.01 0.78% 

 EMFD میةإعمار مصر للتن
2.20 1.38 22.54- 5,119,218 11,281,889 3.45 2.13 0.73% 

اوراسكوم 
 لالستثمار القابضھ

OIH 
0.37 0.81 31.49- 35,199,497 13,173,483 0.75 0.28 0.62% 

المصریة 
 للمنتجعات السیاحیة

EGTS 
1.35 0.60 43.96- 7,128,308 9,618,844 3.25 0.96 0.51% 

الصناعات 
المصریة الكیماویة 

EGCH 
3.78 0.27 29.48- 394,660 1,510,693 6.24 2.43 0.39% 

مجموعة بورتو 
بورتو  -القابضة

PORT 
0.58 9.85 3.65- 37,683,230 21,747,214 0.85 0.35 0.25% 

دایس للمالبس 
 الجاھزة

DSCW 
1.27 0.08 27.21- 28,250,661 36,337,384 1.93 0.68 0.11% 

  تداول بالدوالر* السھم ی

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  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 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
  .بقمس 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 المصرح غیر االستخدام إن. األشكال
ا   .تمامً

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

  research@ premiere-securities.comبرید الكتروني:      37627581 (202+)تلیفون:     قسم البحوث
   


