
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٤/٠٨/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,599.46 0.29% -18.69% 589,775,872 273,644,678 286,084,247,041مؤشر (

 EGX 50(  1,811.08 1.40% -15.75% 795,863,488 369,808,759 363,013,981,223مؤشر (
 EGX 70(  1,535.61 1.39%  20.21% 360,246,848 146,680,388 175,789,951,056مؤشر (
 EGX 100(  2,352.47 0.00% 36.20% 950,022,720 420,325,066 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 ساھمو سي أي كابیتال یقرون تأسیس شركة مساھمة م

  بالشراكة مع تابعة لـ"بالم ھیلز"
  في النصف األول %٢٠أرباح طلعت مصطفى القابضة تتراجع  
  ١٧انخفاض أرباح مصر لصناعة الكیماویات السنویة%  
  ملیار  ١٫٤٨أرباح اإلسكندریة لتداول الحاویات تتراجع إلى

  ٢٠٢٠-٢٠١٩جنیھ خالل 
 ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %١١٧لعربیة لألدویة ترتفع أرباح ا  
  ٢٠٢٠-٢٠١٩أرباح العامة للصوامع ترتفع ھامشیاً خالل  
  ًخسائر "راكتا" السنویة تتراجع ھامشیا  
  ٣٨أرباح النصر لألعمال المدنیة النصفیة تتراجع%  
  ٢١أرباح إم.إم جروب النصفیة تتراجع%  
  خالل  %٣٦٫٢مصر.. قیمة العجز في المیزان التجاري تتراجع

   ٢٠٢٠مایو 
  وزیر مصري: تراجع مستحقات شركات النفط األجنبیة إلى

  ملیون دوالر بنھایة یونیو  ٨٥٠
  ملیون دوالر مع صندوق  ٦٣٩مصر توقع اتفاق قرض بقیمة

  النقد العربي 
 اتج من الن %٨٢٫٥الحكومة تستھدف تقلیص الدین العام لـ

   ٢٣/٢٠٢٢المحلي اإلجمالي بـ 
  مجلس الوزراء یقر تعدیل جدید على قرار تأسیس ھیئة التنشیط

  السیاحي
  مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبیة مباشرة في المنطقة

  العربیة خالل خمس سنوات 
  ٢٠١٧إنتاج المصانع البریطانیة ینمو بأسرع إیقاع منذ   
  انات إیجابیةعند التسویة بدعم بی %٢النفط یرتفع  

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   التي ارتفع سعرھااالسھم   
  سعرھا

االسھم التي لم 
  تغیر سعرھای

  ١٠  ٣٥  ١٤١  

    

  انواع المستثمرین  

  

  

  

 

894

875

1,068

1,059

1,054

0

200

400

600

800

1,000

1,200

10,350

10,400

10,450

10,500

10,550

10,600

10,650
Turnover Close

؛ مصریین 
٤٦٫٤٤%

؛  عرب 
٧٫٣٠%

؛  أجانب
٤٦٫٢٦%

؛  مؤسسات
٦٩٫٦٤%

؛ أفراد
٣٠٫٣٥%



 

 

  الشركات المقیدةأخبار
مساھمو سي أي كابیتال یقرون تأسیس شركة مساھمة بالشراكة مع 

  تابعة لـ"بالم ھیلز"
كابیتال القابضة لالستثمارات وافقت الجمعیة العامة العادیة لشركة سي أي 

م التي تساھم فیھا الشركة من خالل المالیة على التصریح لشركة تعلی
اھمة مع شركة تابعة لشركة بالم ھیلز شركة تابعة بتأسیس شركة مس

للتعلیم والتي تساھم فیھا الشركة وتمثل في مجلس إدارتھا.جاء ذلك في 
بعاء.وحققت سي أي بیان من الشركة إلى بورصة مصر، الیوم األر

ملیون  ١٠١٫٨٥بلغت  ، أرباحاً ٢٠٢٠كابیتال خالل الربع األول من 
 ١٢٢٫٩٥مقابل أرباح بلغت  ،٢٠٢٠جنیھ، خالل الثالثة أشھر األولى من 

.وتراجعت إیرادات الشركة خالل ٢٠١٩ملیون جنیھ بالفترة المقارنة من 
ملیون  ٥٤٣٫٧٤ملیون جنیھ، مقابل إیرادات بلغت  ٤٩٤٫٥١١الفترة إلى 

ال المستقلة، حققت .وعلى مستوى األعم٢٠١٩جنیھ بالفترة المقارنة من 
ً بلغت  مقابل أرباح بقیمة ملیون جنیھ،  ١٧١٫٨٠٨الشركة أرباحا

  المصدر: مباشرملیون جنیھ في الربع األول من العام الماضي.٧٠٫٣٤

  في النصف األول %٢٠أرباح طلعت مصطفى القابضة تتراجع 
شرات المالیة المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى أظھرت المؤ

، تراجع صافي األربح بنسبة ٢٠٢٠النصف األول من  القابضة، خالل
على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة  بالمائة ١٩٫٦

ً بلغت  ملیون جنیھ خالل  ٦٨٥٫٤مصر الیوم األربعاء، أنھا حققت أرباحا
ملیون  ٨٥٢٫٢ماضي، مقابل أرباح بلغت الستة أشھر المنتھیة في یونیو ال

، مع األخذ في اإلعتبار حقوق ٢٠١٩من  جنیھ في الفترة المقارنة
ت النشاط العقاري للشركة خالل النصف األول من األقلیة.وارتفعت إیرادا

ملیار جنیھ في  ٣٫٠٣ملیار جنیھ، مقابل إیرادات  ٣٫٣العام الجاري إلى 
وتراجعت إیرادات النشاط الفندقي النصف المقارن من العام السابق.

ملیون جنیھ،  ٣٢٣٫٨٧العام الجاري إلى للشركة خالل النصف األول من 
لیون جنیھ في النصف المقارن من العام م ٧٨٤٫٣٦مقابل إیرادات 

السابق.كما تراجعت إیرادات األنشطة ذات طبیعة العائد الدوري واألنشطة 
ملیار جنیھ في النصف  ١٫١٢ملیون جنیھ، مقابل  ٩٥٣٫١الخدمیة إلى 

األعمال المستقلة، حققت الشركة  المقارن من العام السابق.وعلى مستوى
ً بعد الضریبة بلغت  ملیون جنیھ بالنصف األول من العام  ٦٨٫٩أرباحا

ملیون جنیھ بالنصف المقارن من  ٥٦٫٢٥الجاري، مقابل أرباح بلغت 
ً بلغت ٢٠١٩ جنیھ خالل الثالثة ملیون  ٣٧٥٫٣٣.وحققت الشركة أرباحا

ملیون جنیھ  ٣٦١٫٢ح بلغت أشھر المنتھیة في مارس الماضي، مقابل أربا
المصدر:  عاة الحقوق غیر المسیطرة.، مع مرا٢٠١٩في الفترة المقارنة من 

  مباشر

  %١٧انخفاض أرباح مصر لصناعة الكیماویات السنویة 
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة مصر لصناعة الكیماویات، عن العام 

بالمائة،  ١٧ )، تراجع أرباح الشركة بنسبة٢٠٢٠-٢٠١٩المالي الماضي (
على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم 

جنیھ منذ بدایة یولیو ملیون  ٦٤٫١٧األربعاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ أرباح خالل  ٧٧٫٤٥، مقابل ٢٠٢٠ایة یونیو حتى نھ ٢٠١٩

ي العام المالي السابق لھ.وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام المال
ن ملیو ٣٦٢٫٥ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٣٦٥٫٧الماضي لتسجل 

ً من  ١١جنیھ خالل العام المالي السابق لھ.وحققت الشركة خالل أول  شھرا
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ٥٠٫٢٦الجاري صافي ربح بلغ العام المالي 

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

   ٤٠٠٫٠٠    ١٠٫٠٠  السویس لالكیاس
   ٩٫٩٨    ٦٫٦١  الغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة

  ٩٫٩٨    ٠٫٤٥  اوراسكوم لالستثمار القابضة
الخلیجیة الكندیة لالستثمار العقاري 

 العربي
 ٩٫٩٧    ٢٨٫٢٤  

  ٩٫٩٦    ١٠٫٨٢  الرواد

 

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

 -٦٫٢٢    ١٩٫٠٠   أورانج
 -٥٫٨١    ٢٣٫٣٥  فودیكو

 -٥٫٢٦    ٠٫١٨  الخلیج لالستثمارات العربیة
 -٤٫٩٣    ٠٫٧١   إیكمى

 -٤٫٦٨    ٣٥٫٢٧  بنك التعمیر واالسكان

  

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

  ٦٣٫٥٠    ١٢٩،٣١٧،٦١٦  البنك التجاري الدولي
  ٠٫٤٥    ٧١،٣٤٣،٢٩٦  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  ١٢٫٠٠    ٥٨،٢٧٤،٤٤٤  ایسترن كومباني
  ٦٫٧٧    ٥٠،٦٨٤،٩٥٦  السویدى الیكتریك

  ٢٫٧٤    ٤٢،٨٠٢،٣٢٠  الحدید والصلب المصریة

  

  التداول كمیة حیث من أسھم ٥ أكبر
  سعر االغالق  كمیة التداول  السھم  
  ٠٫٤٥    ١٦٢،٨١٠،٠٨٠  سكوم لالستثمار القابضةرااو

  ٠٫٣٤    ٤٤،١٢١،٦١٥  العربیة لالستثمارات
  ١٫٩٨    ١٧،٩٧٥،٩٠٧  األقطانالعربیة لحلیج 

  ١٫٤٠    ١٧،٥٢٢،٤٥٦  المصریة للمنتجعات السیاحیة
  ٢٫٧٤    ١٥،٦٥٦،٣٨٤  الحدید والصلب المصریة

   لأكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداو
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ً خالل  ٨٢٫٥٢حتى نھایة مایو الماضي، مقابل  نفس ملیون جنیھ أرباحا
  المصدر: مباشر الفترة من العام المالي الماضي.

ملیار جنیھ خالل  ١٫٤٨أرباح اإلسكندریة لتداول الحاویات تتراجع إلى 
٢٠٢٠-٢٠١٩  

المؤشرات المالیة لشركة اإلسكندریة لتداول الحاویات والبضائع، كشفت 
) تراجع صافي ربح الشركة ٢٠٢٠-٢٠١٩عن العام المالي الماضي (

بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان  ١٩٫٢بنسبة 
ملیار  ١٫٤٨لبورصة مصر، الیوم األربعاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 

ملیار  ١٫٨٣، مقابل ٢٠٢٠حتى نھایة یونیو  ٢٠١٩و جنیھ منذ بدایة یولی
جنیھ أرباح خالل العام المالي السابق لھ.وتراجعت مبیعات الشركة خالل 

ملیار جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٢٫٥٥ضي لتصل إلى العام المالي الما
ملیار جنیھ خالل العام المالي السابق لھ.وقالت الشركة، إن النتائج  ٢٫٩٢

ققة في عدد الحاویات خالل الفترة تخطت المستھدف عن نفس محالفعلیة ال
 ٦بالمائة، إال أنھ انخفض عن المقارن بنسبة  ٣الفترة لإلنتاج الكمي بنسبة 

مائة، بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجھ عام.وحققت بال
ً من العام المالي الماضي صافي ربح بعد  ١١الشركة خالل  شھرا
ملیار جنیھ، بینما بلغت إیرادات النشاط الجاري  ١٫٣٢الضریبة بقیمة 

  المصدر: مباشر .٢٠٢٠ملیار جنیھ حتى مایو  ٢٫٣

 ً   ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل أرباح العامة للصوامع ترتفع ھامشیا
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة العامة للصوامع والتخزین، ارتفاع 

 ٢٫١٧بنسبة  ٢٠٢٠-٢٠١٩صافي ربح الشركة خالل العام المالي 
بالمائة، على أساس سنوي.وأوضحت العامة للصوامع في بیان لبورصة 

ملیون جنیھ  ١٠٢٫٢مصر، الیوم األربعاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ً خالل العام المالي  ١٠٠الفترة، مقابل  خالل ملیون جنیھ أرباحا

الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتصل إلى 
خالل العام المالي السابق لھ.وحققت  ٤١٣٫٥٦ون جنیھ، مقابل لیم ٤٣٤٫٦

ً من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ  ١١الشركة عن أول   ٩٦٫٨شھرا
 ٩٣٫٧٩نیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة مایو الماضي، مقابل ملیون ج

ً خالل نفس الفترة من العام المالي الجاري.   المصدر: مباشر ملیون جنیھ أرباحا

 %٣٨رباح النصر لألعمال المدنیة النصفیة تتراجع أ
كشفت المؤشرات المالیة لشركة النصر لألعمال المدنیة، عن النصف 

بالمائة على  ٣٧٫٨، تراجع أرباح الشركة بنسبة األول من العام الجاري
ة مصر الیوم األربعاء، أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورص

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر حتى نھایة  ٥٫٨٧أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ أرباح خالل نفس الفترة من العام  ٩٫٤٥یونیو الماضي، مقابل 

ت الشركة خالل الستة أشھر األولى من العام الماضي.وتراجعت إیرادا
ملیون  ١١٣٫٢ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٩٨٫٤٤الحالي لتصل إلى 

من العام الماضي.وحققت الشركة خالل الربع  جنیھ خالل نفس الفترة
ً بلغت ٢٠٢٠األول من  ملیون جنیھ خالل الثالثة أشھر  ٤٫٠٤، أرباحا

ملیون جنیھ بالربع  ٧٫٦٦ابل أرباح بلغت المنتھیة في مارس الماضي، مق
المقارن من العام الماضي.وارتفعت مبیعات الشركة خالل الفترة إلى 

ملیون جنیھ بالربع  ٤٧٫٠٨یعات بلغت ملیون جنیھ، مقابل مب ٥٦٫٦٤
  المصدر: مباشر .٢٠١٩األول من 

  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %١١٧أرباح العربیة لألدویة ترتفع 
لألدویة والصناعات أظھرت المؤشرات المالیة لشركة العربیة 

الكیماویة، ارتفاع أرباحھا قبل الضرائب خالل العام المالي 
بالمائة، على أساس  ١١٧٫٢)، بنسبة ٢٠٢٠ - ٢٠١٩الماضي (

الیوم األربعاء، سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، 
ملیون جنیھ منذ  ٩٣٫٦أنھا سجلت صافي ربح بعد الضریبة بلغ 

ملیون  ٤٣٫١، مقابل ٢٠٢٠نھایة یونیو  حتى ٢٠١٩بدایة یولیو 
جنیھ خالل الفترة نفسھا من العام المالي السابق لھ.وارتفعت 

 ٥٢٠٫٧٩إیرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتسجل نحو 
ملیون جنیھ خالل العام  ٤٣٦٫٣٥یة یونیو، مقابل ملیون جنیھ بنھا

من العام  أشھر ١٠المالي السابق لھ.وحققت الشركة خالل أول 
ملیون جنیھ  ١٠٤٫٧٣المالي الجاري صافي ربح قبل الضرائب بلغ 

ملیون  ٤٥٫٢٧منذ بدایة یولیو حتى نھایة أبریل الماضي، مقابل 
ً خالل نفس الفترة من العام ال ماضي.وارتفعت مبیعات جنیھ أرباحا

ملیون جنیھ بنھایة  ٤٥٨٫٧٤الشركة خالل العشرة أشھر لتسجل 
ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام  ٣٦٥٫٢٩مارس، مقابل 
  المصدر: مباشر المالي الماضي.

  خسائر "راكتا" السنویة تتراجع ھامشیاً 

راكتا،  -كشفت المؤشرات المالیة لشركة العامة لصناعة الورق 
) تراجع خسائر الشركة ٢٠٢٠-٢٠١٩العام المالي الماضي (عن 

 ،ً یان لبورصة على أساس سنوي.وأوضحت راكتا في بھامشیا
ملیون  ١٢٢٫٨مصر، الیوم األربعاء، أنھا سجلت صافي خسائر بلغ 

 ١٢٣٫٢٦، مقابل ٢٠٢٠حتى نھایة یونیو  ٢٠١٩جنیھ منذ بدایة یولیو 
السابق لھ.وتراجعت إیرادات ملیون جنیھ خسائر خالل العام المالي 

ملیون جنیھ بنھایة  ٢٦٫٠٩الشركة خالل العام المالي الماضي لتصل إلى 
ملیون جنیھ خالل العام السابق لھ.وحققت الشركة  ١٣٨٫٦٢یونیو، مقابل 

ملیون  ٩٥٫١٥أشھر من العام المالي الجاري خسائر بلغ  ١٠خالل أول 
ملیون جنیھ  ٩١٫٧لماضي، مقابل جنیھ منذ بدایة یولیو حتى نھایة أبریل ا

  المصدر: مباشر خسائر خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 %٢١أرباح إم.إم جروب النصفیة تتراجع 
كشفت القوائم المالیة المجمعة لشركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة 
العالمیة، عن النصف األول من العام الجاري، تراجع أرباحھا بنسبة 

، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة بالمائة ٢٠٫٨٨
 ً ملیون جنیھ منذ  ٢١٠٫٠٣ بقیمة مصر، الیوم األربعاء، أنھا سجلت أرباحا

ملیون جنیھ أرباح  ٢٦٥٫٤٦بدایة ینایر، حتى نھایة یونیو الماضي، مقابل 
خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت مبیعات إم.إم.جروب خالل 

ملیار جنیھ بنھایة  ٤٫٣٤ولى من العام الجاري لتصل إلى الستة أشھر األ
الل نفس الفترة من العام الماضي.وعن ملیار جنیھ خ ٥٫٣٤یونیو، مقابل 

القوائم المستقلة، فقد تراجعت أرباح الشركة خالل النصف األول من 
 ٢٠٨٫٥٢ملیون جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ٢٠٤٫٦٥لتسجل نحو  ٢٠٢٠

فس الفترة من العام الماضي.وحققت شركة جروب ملیون جنیھ خالل ن
ً بقیمة للصناعة والتجارة العالمیة، خالل الربع األ  ١٠٦٫٦٤ول أرباحا

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة  ١٤٢٫٩٧ملیون جنیھ، مقابل أرباح بقیمة 
من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلیة.وتراجعت مبیعات 

ملیار جنیھ، مقابل  ٢٫٢٣، إلى ٢٠٢٠ألول من الشركة خالل الربع ا
.وعلى مستوى األعمال ٢٠١٩ملیار جنیھ خالل الفترة ذاتھا من  ٢٫٨٩٦

ملیون جنیھ،  ١٠٦٫٢١المستقلة خالل الفترة، تراجعت األرباح، لتسجل 
  المصدر: مباشر ملیون جنیھ خالل الفترة المنصرمة. ١٠٩٫٦٢مقارنة بنحو 



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
خالل مایو  %٣٦٫٢مصر.. قیمة العجز في المیزان التجاري تتراجع 

٢٠٢٠   

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحـصاء، إن قیمة العجز في قال 
 ٤٫٠٥مقابل  ٢٠٢٠ملیار دوالر خالل شھر مایو  ٢٫٥٩المیزان التجاري 

 ملیار دوالر لنفس الشھر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرھا
.وأوضح الجھاز في النشرة الشھریة لبیانات التجارة الخارجیة %٣٦٫٢
 ٤٢٫٤رة الیوم، أن  قیمة الصادرات انخفضت بنسبة الصاد ٢٠٢٠مایو 

 ٢٫٧٣مقابل ٢٠٢٠ملیار دوالر خالل  شھر مایو  ١٫٥٧% حیـث بلغـت 
ملیار دوالر لنفس الشھر من العام السابق.وأرجع الجھاز التراجع إلى 

، %٣١٫٢یمة صادرات بعض السلع وأھمھـا: (أسمدة بنسبة إنخفاض ق
%، ولدائن  ٥٩٫٠ومالبس جاھزة %،  ٤٤٫٣البترول الخام بنسبة 
).بینما ارتفعت قیمة صادرات بعض السلع %٤٧٫٩بأشكالھا االولیة بنسبة 

مقابل مثیلتھا لنفس الشھر من العام السابق وأھمھا  ٢٠٢٠خالل شھر مایو 
%، زیوت وراتنجات عطریة  بنسبة  ٤٤٫١ (فواكھ طازجة بنسبة

یخص الواردات، % ).وفیما  ٥٣٫٢% ، سكر مكرر بنسبة    ١١٧٫٥
ملیار دوالر  ٤٫١٦% حیث بلغت  ٣٨٫٧إنخفضت قیمة الواردات بنسبة 

ملیار دوالر لنفس الشھر من العام  ٦٫٧٨مقابل    ٢٠٢٠خـالل شھر مایو
واردات بعض السلع السابق.وأرجع الجھاز ذلك إلى انخفاض قیمة 

، مواد كیماویة عضویة %٨٫١وأھمھا: (مواد أولیة من حدید أو صلب 
%،  ٣١٫٠، لدائن بأشكالھا االولیة بنسبة %٢٦٫٩غیر عضویة بنسبة و

).بینما ارتفعت قیمة واردات بعض السلع خالل %٣٫٩فول صویا بنـسبة 
ھمھـا: مقابل مثیلتھا لنفس الشھر من العام السابق وأ ٢٠٢٠شھر مایو

%، ورق صحف  ١٫٢%، البان ومنتجاتھا بنسبة  ٣٤٫٧(البترول الخام 
%، أتوبیس ومیكروباص ومیني باص وحدات  ٢٢٫٨ة وطباعة بنسب

    المصدر: مباشر %). ١٠١٫٥كاملة 

من الناتج المحلي  %٨٢٫٥الحكومة تستھدف تقلیص الدین العام لـ
   ٢٣/٢٠٢٢اإلجمالي بـ 

ى مة للدولة إلز الكلي في الموازنة العاتأمل الحكومة في خفض العج
في العام  %٧٫٨، مقارنة بـ ٢٠٢٣/٢٠٢٢بحلول العام المالي  %٤٫٦

، وفق ما صرح بھ وزیر المالیة محمد معیط، في ٢٠٢٠/٢٠١٩المالي 
وقال معیط أیضا إن الحكومة مقابلة مع مؤسسة أوكسفورد بیزنس جروب.
، %٢ي الموازنة العامة بنسبة تخطط للحفاظ على الفائض األولي السنوي ف

 %٧٧٫٥طلع إلى مواصلة خفض مستویات الدین لتصل إلى كما تت
من الناتج المحلي اإلجمالي على مدار العامین المقبلین على  %٨٢٫٥و

وأشار معیط إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدین إلى الناتج التوالي.
، مقارنة ٢٠٢٠/٢٠١٩في العام المالي  %٨٦٫١المحلي اإلجمالي إلى 

وحول كیفیة تحقیق ذلك، قال معیط إنھ .%٨٩ت بتقدیرات سابقة بلغ
الحكومة تركز جھودھا على توسیع قاعدتھا الضریبیة وتحسین كفاءة 
تحصیل الضرائب، باإلضافة إلى تشجیع شركات االقتصاد غیر الرسمي 

ق لالنضمام لالقتصاد الرسمي، وذلك كجزء أساسي من استراتیجیتھا لتحقی
إن ھذه االستراتیجیة تشمل أیضا "تبسیط  وقال معیط أیضاھذه األھداف.

وإعادة ترتیب االنفاق مع التركیز على اإلنفاق اإلنتاجي" والمضي قدما 
وأشار معیط إلى أن ھذه اإلصالحات في إصالحات منظومة الدعم.

الھیكلیة االقتصادیة ستعطي الحكومة مساحة أكبر لإلنفاق على دعم 
  في رأس المال البشري. لضمان االجتماعي واالستثمارشبكات ا

  
 ٨٥٠ت النفط األجنبیة إلى وزیر مصري: تراجع مستحقات شركا

   ملیون دوالر بنھایة یونیو
قال طارق المال وزیر البترول المصري، إن إجمالي المستحقات 

ملیون دوالر في  ٨٥٠لى المتأخرة لشركات النفط األجنبیة تراجع إ
نھایة یونیو الماضي، رغم تداعیات أزمة فیروس كورونا.وأضاف 

بالمائة عن  ٥٫٥ات انخفضت بذلك المال، الیوم األربعاء، أن المستحق
ملیون  ٩٠٠حین بلغت  ٢٠١٩-٢٠١٨مستواھا في نھایة السنة المالیة 

ً لوكالة رویترز.وذكر أن رصید مستحقات الشركاء  دوالر، وفقا
ملیون  ٩٠٠ملیون دوالر من  ٨٥٠األجانب انخفض بنھایة یونیو إلى 

د.كانت دوالر قبل عام رغم تداعیات أزمة فیروس كورونا المستج
 ٢٠١١مستحقات شركات النفط األجنبیة تراكمت بعد انتفاضة ینایر 

، غیر أن تلك ٢٠١٢-٢٠١١ملیار دوالر في السنة المالیة  ٦٫٣بلغت 
ً منذ السنة المالیة المدیونیات بدأت في  -٢٠١٤االنخفاض تدریجیا

مع سعي مصر لالنتھاء من سدادھا في وقت تتطلع فیھ للتحول  ٢٠١٥
     المصدر: مباشر لیمي للطاقة.إلى مركز إق

ملیون دوالر مع صندوق النقد  ٦٣٩مصر توقع اتفاق قرض بقیمة 
  العربي 

قلیل، أن مصر وقعت نقلت رویترز عن وكالة األنباء اإلماراتیة قبل 
ملیون دوالر لدعم  ٦٣٩اتفاق قرض مع صندوق النقد العربي بقیمة 

وس كورونا.وقالت أن إصالح القطاع المالي العام في ظل جائحة فیر
قع األسبوع الماضي، یدعم جھود وإجراءات  ُ اتفاق القرض الذي و
إصالح تبنتھا مصر للحد من التداعیات االقتصادیة والمالیة لفیروس 
كورونا.وذكرت الوكالة أن الصندوق حریص علي دعم جھود الدول 

ت األعضاء لتنفیذ إصالحات اقتصادیة ومالیة وھیكلیة لمواجھة التحدیا
سبل تشمل تمویل احتیاجات میزان المدفوعات  المختلفة من خالل عدة

والموازنات العامة وتمویل التجارة من خالل برنامج تمویل التجارة 
ع لھا.وذكرت الوكالة أن صندوق النقد العربي یدرس العربیة التاب

  طلبات تمویل من عدد من الدول األعضاء دون تسمیتھا.

جدید على قرار تأسیس ھیئة التنشیط  مجلس الوزراء یقر تعدیل
 السیاحي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعھ األسبوع الماضي على مشروع  
قرار رئیس مجلس الوزراء بتعدیل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء 

وینص الھیئة المصریة العامة للتنشیط السیاحي، وفق بیان المجلس.
زیر السیاحة، وأن یكون التعدیل على أن یرأس مجلس إدارة الھیئة و

ر بتعیینھ قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء لھا رئیس تنفیذي یصد
على ترشیح وزیر السیاحة، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید. وتشمل 
مھام الرئیس التنفیذي للھیئة متابعة تنفیذ خطة وسیاسة مجلس اإلدارة، 

عمل الھیئة، والمشاركة في وضع الخطط التي تساھم في تحقیق خطة 
نمیة قدرات ومھارات الموارد إلى جانب إعداد برامج تدریب وت

البشریة، وتنفیذ قرارات مجلس اإلدارة،، وینوب كذلك عن رئیس 
مجلس إدارة الھیئة فى تمثیل الھیئة أمام القضاء وفي صالتھا 

ویضم تشكیل مجلس إدارة الھیئة كل من أحد شاغلى الوظائف بالغیر.
العالى یختاره  ة السیاحة من المستوى الوظیفي الممتاز أوالقیادیة بوزار

الوزیر، والمستشار القانوني للوزیر، والرئیس التنفیذي للھیئة، ورئیس 
سلطة الطیران المدني، واألمین العام للمجلس األعلى لآلثار، والرئیس 



 

 

مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبیة مباشرة في المنطقة العربیة خالل 
  خمس سنوات 

تلقت مصر النصیب األكبر من االستثمارات األجنبیة المباشرة في المنطقة 
، إذ ٢٠١٩وحتى نھایة  ٢٠١٥العربیة خالل خمس سنوات من مطلع 

ملیار دوالر،  ١٢٤٫٥بلغت  عات استثماریة بتكلفة إجمالیةاجتذبت مشرو
وفق تقریر صادر عن المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان 

من  %٣٥٫٢واستحوذت مصر على حصة قدرھا الصادرات (ضمان).
إجمالي االستثمارات األجنبیة المباشرة التي ضخت في المنطقة خالل 

ر ملیا ٣٤٠الخمس سنوات الماضیة والتي بلغت تكلفتھا اإلجمالیة 
 ٤٧٦وبلغ عدد المشاریع الجدیدة في مصر خالل الفترة نحو دوالر.

االستثمار األجنبي من إجمالي مشاریع  %١٠٫٩مشروعا بحصة بلغت 
ألف  ١٠٦٫٦المباشر في المنطقة. ووفرت تلك االستثمارات ما یزید عن 

وخالل الربع األول من العام الجاري، استحوذت وظیفة جدیدة في مصر.
من إجمالي تدفقات  %٦٥٫٤والسعودیة ومصر على حصة  اإلمارات

ار دوالر. ملی ١١٫٢االستثمارات األجنبیة المباشرة في المنطقة والبالغة 
وتراجع عدد مشاریع االستثمار األجنبي المباشر الجدیدة في المنطقة بنسبة 

 ١٨٥لتسجل  ٢٠٢٠على أساس سنوي خالل الربع األول من  %٣٠
على  %٢٧٫٣انخفاضا من حیث القیمة بنسبة مشروعا، وكذلك سجلت 

دول مستثمرة في  ١٠وضمت قائمة أكبر أساس سنوي، بحسب التقریر.
لعربیة خالل الربع األول الیابان والوالیات المتحدة وفرنسا المنطقة ا

والفلبین وبلجیكا والسعودیة وألمانیا والبحرین والصین والھند، بإجمالي 
وكانت "ضمان" أعلنت الشھر الماضي أن .من حجم االستثمارات %٧٩٫٥

 ١٣٫٧مصر استقطبت استثمارات أجنبیة مباشرة بقیمة إجمالیة بلغت 
، لتحتل المرتبة األولى بین دول المنطقة ٢٠١٩في عام  ملیار دوالر

وقالت المؤسسة حینھا إن اإلمارات تصدرت دول العربیة من حیث القیمة.
مشروعا، تلتھا  ٤٤٥عام الماضي بـ المنطقة من حیث عدد المشاریع ال

مشروعا، ثم المملكة العربیة السعودیة بـ  ١٤٠مصر في المرتبة الثانیة بـ 
ووفقا للتقریر األحدث، ظلت الدول الثالث في الصدارة .مشروعا ١٣٤

. وتفوقت ٢٠١٩حتى نھایة  ٢٠١٥كأكبر مستقبل لعدد المشاریع من 
فارق كبیر فیما یتعلق مصر أیضا على اإلمارات والسعودیة وب

  باالستثمارات األجنبیة المباشرة في القطاع العقاري.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التنفیذي لھیئة المتحف المصري الكبیر، ، ورئیس مجلس إدارة االتحاد 
ركات للغرف السیاحیة، ورئیس مجلس إدارة غرفة شالمصري 

ووكاالت السفر والسیاحة، ورئیس مجلس إدارة غرفة المنشآت 
الفندقیة، إلى جانب أربعة أعضاء من الشخصیات المعنیة بالنشاط 

  ووافق المجلس خالل اجتماعھ أیضا على ما یلي:السیاحي.

عادة اإلعمار ملیون یورو من البنك األوروبي إل ١٨٣منحة بقیمة • 
زیز الشبكة القومیة للكھرباء، والتي جرى والتنمیة لصالح مشروع تع
  توقیعھا في نوفمبر الماضي.

تعدیل جدید على اتفاقیة منحة من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة • 
ملیون دوالر لصالح مبادرة التعلیم  ٣٠إلتاحة تمویل إضافي بقیمة 

  العالي المصریة األمریكیة.

فدانا بمشروع "أب تاون  ٦٤إنشاء منطقة استثماریة على مساحة  •
  كایرو" بھضبة زھراء المقطم، التابع لشركة إعمار مصر للتنمیة

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   ٢٠١٧إنتاج المصانع البریطانیة ینمو بأسرع إیقاع منذ 

أظھر مسح یوم االثنین نمو إنتاج القطاع الصناعي البریطاني بأسرع 
معدالتھ فیما یقارب الثالث سنوات في یولیو تموز وسط إعادة فتح 

تحسن الطلب عقب تخفیف إغالقات مكافحة فیروس المصانع وبدء 
وارتفع مؤشر آي.اتش.اس كورونا، حسبما نشرت رویترز.

ماركت/سي.آي.بي.اس لمدیري مشتریات قطاع الصناعات التحویلیة إلى 
، متمشیا مع تقدیر ٥٠٫١في یولیو من قراءة یونیو حزیران البالغة  ٥٣٫٣

ومسجال أعلى مستوى لھ منذ مارس آذار  ٥٣٫٦أولي سابق یبلغ 
إنھ یعطي الذي تقول آي.اتش.اس ماركت  -وصعد مؤشر الناتج .٢٠١٩

إلى أعلى مستویاتھ منذ نوفمبر  -حالیا صورة أوضح لمدى سالمة القطاع 
ونمت طلبیات التورید للمرة األولى في خمسة أشھر .٥٩٫٣عند  ٢٠١٧

لكن المؤشر یمثل وتیرة النمو وزاد مستوى التفاؤل بأكبر قدر في عامین.
یعود إلى ما  ال حجم اإلنتاج، ومازال أمام القطاع طریق طویلة قبل أن

وتظھر البیانات الرسمیة انھیار إنتاج المصانع كان علیھ قبل اإلغالقات.
بالمئة على مدى مارس آذار وابریل نیسان ثم ارتفاعھ  ٢٨البریطانیة 

 ٢٠٢٠وسجل إنتاج السیارات في النصف األول من ثمانیة بالمئة في مایو.
، ٢٠١٩الفترة ذاتھا من بالمئة عن  ٤٠وما یقل  ١٩٥٤أدنى مستویاتھ منذ 

  وفقا لبیانات للقطاع صدرت األسبوع الماضي.

  عند التسویة بدعم بیانات إیجابیة %٢النفط یرتفع 

بالمائة عند تسویة تعامالت الیوم  ٢تحولت أسعار النفط لالرتفاع بحوالي 
وكشفت البیانات عن ارتفاع النشاط اإلثنین، بدعم بیانات اقتصادیة إیجابیة.

في الوالیات المتحدة ألعلى مستوى في حوالي عام ونصف الصناعي 
كما تحول النشاط الصناعي في منطقة الیورو للنمو خالل الشھر الماضي.

وكان النفط تراجع خالل الشھر الماضي مع نمو قوي إلنتاج المصانع.
خالل التعامالت حیث یشعر المستثمرون بالقلق حیال زیادة في المعروض 

ب تحالف "أوبك+"، حیث من المقرر أن تبدأ الدول النفطي من جان
األعضاء في المنظمة والحلفاء من خارجھا في تقلیل مستویات خفض 

وكشف مسح لوكالة "بلومبرج" عن ارتفاع إنتاج النفط من قبل إنتاج الخام.
ً خالل الشھر الماضي. ٩٠٠أوبك بمقدار  وعند التسویة، ألف برمیل یومیا

المستقبلیة لخام نایمكس األمریكي تسلیم شھر  ارتفع سعر العقود
وبحلول دوالر للبرمیل. ٤١٫٠١بالمائة إلى  ١٫٨سبتمبر/أیلول بأكثر من 

مساءً بتوقیت جرینتش، ارتفع سعر العقود اآلجلة لخام  ٧:٠٦الساعة 
بالمائة إلى  ١٫١برنت القیاسي تسلیم شھر أكتوبر/تشرین األول بنحو 

  دوالر للبرمیل. ٤٤٫٠١

  

  

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  7,459.00  0.05% السعودیة

 DFMGI 2,067.00  0.06%  دبي
 ADI 4,325.00 0.02% ابوظبي
  MARKET-IXP  4,968.23  -1.00% الكویت

 BSEX 1,290.57 0.11% البحرین
 GENERAL 9,368.00 -0.04% قطر

 MASI 10,123.00 0.00% المغرب
 TUN20 6,584.00 0.00% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,664.40 0.89% أمریكا
 S&P 500  3,294.61  0.72% أمریكا
 NASDAQ 10,902.80 1.47% أمریكا

 FTSE 100  6,032.19 -0.01% لندن
 DAX 12,726.41  0.63% أمانیا

 Nikkei 225  22,573.66  1.70% الیابان
 %0.10 1,975.80 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.48- 43.94 البرمیل خام برنت (دوالر)
 %0.39-  40.84 البرمیل نایمكس (دوالر)

  

  



 

 

  الشركات تحت التغطیة

رأس المال   لسھمسعر ا  اسم الشركة
السعر  التوصیة  السوقي

  المستھدف

احتمال 
الصعود/ 

 الھبوط
 فتریةدمضاعف القیمة ال مضاعف الربحیة

  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩    جنیھ   ملیون جنیھ جنیھ  
الكیماویة شركة الصناعات 

  0.6  0.6  غ.م.  109.9  %33.4  5.31  شراء  3,554.1  3.98  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %119.5  13.01  شراء  3,221.6  5.93  شركة حدید عز
 - المصریة لخدمات النقل 

  0.8  0.8  7.4  7.0 %27.8 9.16  شراء 223.8 7.17  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  الشركةأسم 

  توزیعات اسھم مجانیة لھذا الشھر دال یوج
 

  (التوزیعات النقدیة) وناتجدول الكوب
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  قیمة التوزیع النقدي  أسم الشركة

  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   الوطنیة للغاز (ناتجاس)

  ١٧/٠٨/٢٠٢٠  ٣١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٣٧٥القسط الثانى   رواد -رواد السیاحة 
  ٢٦/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٦/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٠٥القسط الثانى   الماكو -النصر لصناعة المحوالت 

  ٣١/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  ةالشرك  الیوم

غیر و عادیة  جنوب الوادى لالسمنت  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠
  الجیزة -الدقى  –میدان ابن عفان  ١الرئیسى  بمقر الشركة  عادیة

  دقة محافظة البحر االحمربمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغر  عادیة  المصریة للمنتجعات السیاحیة  ٠٦/٠٨/٢٠٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

آخر   الكود  اسم الشركة
  سعر

نسبة 
التغیر 

  الیومي %

من  التغیر
أول العام 

%  
  قیمة التداول  كمیة التداول

أعلى سعر 
 ٥٢في 

  اسبوع

أقل سعر 
 ٥٢في 

  أسبوع

الوزن في 
المؤشر 

(%)  
التجاري الدولي  البنك 

 (مصر)
COMI 63.5 0.60 23.49- 2,053,207 129,317,616 87.10 51.20 43.47% 

 EAST 12.00 1.87 20.63- 4,943,631 58,274,444 17.80 9.99 7.34% ایسترن كومباني -الشرقیة 
 EKHO 1.05 1.45 18.53- 385,803 403,429 1.52 0.82 5.25% القابضة المصریة الكویتیة
مجموعة طلعت مصطفى 

 القابضة
TMGH 5.83 0.34 28.02- 573,494 3,348,054 12.00 4.04 4.31% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 13.80 -2.68 17.66- 3,056,300 42,154,540 20.60 6.54 4.03% 
 SWDY 6.77 3.04 39.61- 7,542,887 50,684,956 15.17 5.24 3.98% السویدى الیكتریك

 CLHO 4.97 -0.60 14.60- 574,940 2,868,228 6.94 3.78 2.94% شركة مستشفي كلیوباترا
بنك كریدي اجریكول 

 مصر
CIEB 27.00 0.00 37.93- 1,288 34,774 45.15 24.60 2.68% 

 JUFO 7.85 0.51 8.72- 416,969 3,296,110 10.10 5.13 2.20% جھینة للصناعات الغذائیة
نصر لالسكان مدینة 

 والتعمیر
MNHD 2.94 1.73 39.26- 5,921,197 17,291,640 5.60 2.40 2.20% 

 ETEL 13.01 0.93 27.55 258,064 3,334,720 14.92 7.40 2.10% المصریة لالتصاالت
 ISPH 8.05 1.77 15.26- 389,112 3,141,975 11.15 5.99 1.99% سینا فارماابن 

التنمیة القاھره لإلستثمار و 
 العقاریھ

CIRA 13.00 0.00 6.34- 236,705 3,077,465 14.00 9.16 1.85% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي
ORAS 69.00 0.54 31.01- 16,185 1,114,720 111.00 50.05 1.68% 

سادس من اكتوبر للتنمیھ ال
 سودیك -واالستثمار

OCDI 11.75 4.44 11.19- 2,739,743 31,839,908 17.75 6.10 1.62% 
 -القلعة لالستشارات المالیھ 

 اسھم عادیة
CCAP 1.41 1.52 42.80- 9,239,793 12,920,764 3.65 0.81 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 5.94 0.68 74.58- 720,238 4,280,705 9.73 2.61 1.32% 
سیدى كریر 

 للبتروكیماویات
SKPC 6.40 2.89 28.49- 3,176,012 20,093,124 14.07 4.44 1.24% 

 PHDC 1.39 0.00 21.08- 10,628,108 14,778,623 2.54 0.79 1.19% بالم ھیلز للتعمیر
االسكندریة للزیوت 

 المعدنیة
AMOC 2.42 2.54 33.15- 6,447,967 15,547,510 4.98 1.41 1.12% 

 AUTO 2.24 0.05 40.90- 5,474,172 12,180,345 4.85 1.41 1.05% جى بى اوتو
بایونیرز القابضة 

 لألستثمارات المالیة
PIOH 3.68 3.66 30.04- 4,171,714 15,125,988 6.16 2.38 0.80% 

 ESRS 5.93 1.89 42.43- 1,607,035 9,465,637 13.11 4.06 0.79% حدید عز
 ORHD 4.15 6.68 37.12- 2,097,583 8,605,433 7.92 2.01 0.78% اوراسكوم للتنمیة مصر

 EMFD 2.28 0.88 19.72- 2,288,315 5,169,635 3.45 2.13 0.73% إعمار مصر للتنمیة
اوراسكوم لالستثمار 

 القابضھ
OIH 0.45 9.98 16.76- 162,810,080 71,343,296 0.75 0.28 0.62% 

صریة للمنتجعات الم
 السیاحیة

EGTS 1.40 4.08 41.54- 17,522,456 24,248,724 3.25 0.96 0.51% 
الصناعات الكیماویة 

 كیما -المصریة 
EGCH 3.98 4.46 25.75- 3,047,716 12,113,994 6.24 2.43 0.39% 

 -مجموعة بورتو القابضة
  بورتو جروب

PORT 0.59 1.74 2.66- 8,492,055 5,001,441 0.85 0.35 0.25% 
 DSCW 1.28 0.87 26.69- 6,811,909 8,718,073 1.93 0.68 0.11% دایس للمالبس الجاھزة
  * 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
 في موثوق فیھا أنھا یعتقد مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة

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

 المتلقي أو القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي
 شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود يالمتلق ھو لبحثيا التقریر لھذا
 المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال من

ا محظور   .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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

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


