
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٥/٠٨/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,620.10 0.19% -18.53% 715,969,088 329,557,154 287,408,853,818مؤشر (

 EGX 50(  1,847.75 2.02% -14.05% 849,095,808 392,856,610 365,118,291,490مؤشر (
 EGX 70(  1,565.39 1.94%  22.54% 326,702,080 146,070,989 176,374,121,144مؤشر (
 EGX 100(  2,398.54 0.00% 38.87% 1,042,671,232 475,628,143 442,328,855,010مؤشر (

  عناوین االخبار
 أغسطس.. عمومیة النیل لحلیج األقطان تناقش زیادة رأس  ٢٤

 ٍ   المال في طور انعقاد ثان
  ٢٠٢٠في النصف األول من  %٢٩أرباح جھینة ترتفع   
  في النصف األول من  %٢٦خسائر أسمنت بورتالند ترتفع

٢٠٢٠   
 ل للربحیة في الربع األول المصریة للمنتجعات السیاحیة تتحو

   ٢٠٢٠من 
  في الربع األول من  %٣٤أرباح جولدن كوست السخنة تھبط

٢٠٢٠   
  ملیون  ٤٨٥أرباح مدینة نصر لإلسكان النصفیة تتراجع إلى

  جنیھ 
  رفع الحظر على النصر للحاصالت الزراعیة في التعامل مع

  البنوك 
  مصر تتصدر الدول العربیة المستقبلة لالستثمار األجنبي المباشر

  ملیار دوالر ١٢٤٫٥بـ
  وال ضرائب على الدخل  %٦٠زیادة حد اإلعفاء الضریبى

  ألف  ٢٤السنوى لذوي المرتبات حتى 
 راءات التصالح في الحكومة المصریة تنفي وقف العمل بإج

  مخالفات البناء
  صندوق النقد یتوقع أن تتجاوز خسائر مصر من إیرادات

  من الناتج المحلي اإلجمالي  %٢السیاحة 
  مصر والسودان یطلبان تعلیق اجتماعات "سد النھضة" للتشاور

  داخلیا بشأن طرح إثیوبي جدید
  على أساس  %٢٫٢ارتفاع صادرات الصناعات الغذائیة بنسبة

  ٢٠٢٠وي في النصف األول من سن
  بنك.أوف.أمریكا": المركزي البریطاني قد یخفض الفائدة"

  للصفر في نوفمبر 

  

  ) الرئیسيEGX 30رسم بیاني لمؤشر (  

  

 

االسھم التي انخفض   االسھم التي ارتفع سعرھا  
  سعرھا

االسھم التي لم 
  یتغیر سعرھا

  ٥  ٤٦  ١٣٢  

    

  انواع المستثمرین  
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  الشركات المقیدةأخبار
أغسطس.. عمومیة النیل لحلیج األقطان تناقش زیادة رأس المال في  ٢٤

 ٍ    طور انعقاد ثان
القانوني قطان، عدم اكتمال النصاب أعلنت شركة النیل لحلیج اال

ً یوم  للمساھمین لصحة انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة الذي كان مقررا
یوم الثالثاء،  یولیو الماضي.وقالت الشركة في بیان لبورصة مصر، ٢٩

، یوم  ٍ إن مجلس اإلدارة قرر دعوة الجمعیة غیر العادیة في دور انعقاد ثان
سطس الجاري.ومن المقرر أن تناقش الجمعیة أغ ٢٤االثنین الموافق 

 ٢٦٤٫٩٦العامة غیر العادیة، زیادة رأس المال المصدر للشركة من 
ون جنیھ بواقع ملی ٢٦٤٫٩٦ملیون جنیھ بزیادة  ٥٢٩٫٩٢جنیھ إلى  ملیون

جنیھات للسھم، وزیادة رأس  ٥سھم لكل سھم، أصلي بالقیمة االسمیة 
، باإلضافة إلى مصاریف إصدار بواقع المال المصدر والمدفوع تسدد نقداً 

ً.یشار إلى أن  ١٢٫٥ قرش لكل سھم، مع تداول حق االكتتاب منفصال
و وحتى ملیون جنیھ منذ بدایو یولی ٣٨٫٢٨في ربح بلغ الشركة سجلت صا

ً خالل نفس الفترة  ٣٫٧نھایة مارس الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا
ات الشركة خالل الفترة حیث من العام المالي الماضي.وتراجعت إیراد

ملیون جنیھ خالل  ١١٫٤٨ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ٧٫٤سجلت 
ل المالي الماضي.وحققت الشركة خالل النصف األونفس الفترة من العام 

ملیون جنیھ مقابل  ٣٥٫٤٦من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 
 م المالي الماضي.ألف جنیھ خسائر خالل نفس الفترة من العا ٦٥١٫٦٤

  المصدر: مباشر

   ٢٠٢٠في النصف األول من  %٢٩أرباح جھینة ترتفع 
أظھرت القوائم المالیة المجمعة لشركة جھینة للصناعات الغذائیة، خالل 

بالمائة على أساس  ٢٩، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠األول من النصف 
ً ، أنھا سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر حققت أرباحا

ملیون جنیھ خالل الستة أشھر المنتھیة في یونیو الماضي،  ٢٣١٫٧بلغت 
، مع ٢٠١٩نیھ في الفترة المقارنة من ملیون ج ١٧٩٫٦مقابل أرباح بلغت 

ي االعتبار حقوق األقلیة.وبلغت مبیعات الشركة خالل الفترة األخذ ف
في الفترة  ملیار جنیھ ٣٫٧٥ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ٣٫٦٨٠

ملیار جنیھ خالل  ١،٩.وسجلت جھینة إیرادات بقیمھ ٢٠١٩المقارنة من 
 ٣،٧النصف األول بلغت اإلیرادات ، وخالل %٥،٩الربع الثاني بانخفاض 

، وذلك بسبب تداعیات انتشار فیروس كورونا %١،٩بانخفاض ملیار جنیھ 
ات ذات ) وما صاحبة من تأثیر على مبیعات العصیر والمنتج١٩-(كوفید

األحجام الصغیرة.وعلى مستوى األعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 
ملیون جنیھ في النصف  ١٣٠٫٤٣ملیون جنیھ، مقابل أرباح بلغت  ٩٣٫٨

في النصف  %١،٨اضي.وارتفع ھامش مجمل الربح األول من العام الم
، وخالل الربع الثاني ارتفع ھامش مجمل الربح %٣٢،٥األول لیصل الى 

، وذلك نتیجة تخفیض %٣٤،٤، مقارنھة بنفس الفترة لیصل إلى %٢،٢
معة لشركة أسعار الموردین وتحسن سعر الصرف.وارتفعت األرباح المج

 ٢٠٢٠في الربع األول من على أساس سنوي  %٥٩٫٧جھینة بنسبة 
على أساس سنوي في  %٢٫٧ملیون جنیھ، مدفوعة بنمو قدره  ١١٤لتسجل 

    المصدر: مباشر ملیار جنیھ. ١٫٧٨اإلیرادات لتصل إلى 

   ٢٠٢٠في النصف األول من  %٢٦خسائر أسمنت بورتالند ترتفع 
أظھرت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة اإلسكندریة ألسمنت بورتالند 

، على %٢٦، بنسبة ٢٠٢٠ارتفاع خسائرھا خالل النصف األول من 
نھا أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، الیوم، أ

  أسھم من حیث االرتفاع في السعر ٥أعلى 
  یر (%)تغال  سعر االغالق  السھم
   ١٢٫٥٨    ١٫٤٤  دایس

   ١١٫٥٨    ٢٫١٤  العربیة لحلیج األقطان
  ١٠٫٠٠    ٣٫٣٠  أمیرالد لالستثمار العقاري

  ٩٫٩٩    ٧٫٧١  راكتا
  ٩٫٩٨    ١٤٫١٠  مطاحن جنوب القاھرة والجیزة

 

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

 -٩٫٩٣    ٩٫٨٩   ح األراضيالعامة الستصال
 -٩٫١٨    ٨٫٠١  العربیة الستصالح االراضي

 -٨٫٣٨    ١٤٫٢١  المھنس للتأمین
 -٨٫١٥    ٦٫٥٤   مصر لألسواق الحرة

 -٧٫١٤    ٠٫٦٥  برایم القابضة

  

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

  ٦٢٫٥٠    ١٦٥،٦٦٩،٢٤٨  البنك التجاري الدولي
  ٢٫١٤    ٨٣،٤٦١،٤٦٤  العربیة لحلیج األقطان

  ٠٫٤٨    ٨٠،٨٣٥،٧٥٢  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٤٤    ٥٣،٦٦٦،٤١٢  دایس

  ١١٫٧٩    ٤٩،٤٩٦،٣٥٢  ایسترن كومباني

  

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

  ٠٫٤٨    ١٦٩،٢٣٠،٩٤٧  قابضةاوراسكوم لالستثمار ال
  ٢٫١٤    ٤٠،٢٦٧،١١٠  العربیة لحلیج األقطان

  ١٫٤٤    ٣٨،٧١٣،٠٧١  دایس
  ١٫٤٦    ٣١،٥٧٢،٢٤٥  القلعة

  ٠٫٣٥    ٢٥،٨٦١،٥٨٤  العربیة لالستثمارات

   قطاعات من حیث قیمة التداولأكبر خمس 
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 ١٦٨٫٩٩ملیون جنیھ، مقابل خسائر بلغت  ٢١٢٫٧٥حققت خسائر بلغت 
.وخالل النصف األول من العام ٢٠١٩ألول من ملیون جنیھ في النصف ا

ملیار جنیھ، مقابل مبیعات بلغت  ١٫٠١٢الجاري، بلغت مبیعات الشركة 
.وعلى مستوى األعمال ٢٠١٩ملیار جنیھ في النصف األول من  ١٫١٣

ملیون جنیھ، مقابل خسائر بلغت  ١٥٠٫٨٤لغت خسائر الشركة المستقلة، ب
من العام الماضي.وسجلت الشركة  ملیون جنیھ في النصف األول ١١٥٫٨

ملیون جنیھ منذ بدایة ینایر/كانون الثاني حتى  ٣٥٫٨٢صافي ربح بلغ 
ملیون جنیھ خسائر خالل نفس  ٧٧٫٥٨نھایة مارس/أذار الماضي، مقابل 

لماضي.وتراجعت إیرادات الشركة خالل الفترة وسجلت الفترة من العام ا
ملیون جنیھ  ٥٨١٫٣مقابل ملیون جنیھ بنھایة مارس الماضي،  ٥٧٥٫١

    المصدر: مباشر .٢٠١٩خالل نفس الفترة من 

   ٢٠٢٠في الربع األول من  %٣٤أرباح جولدن كوست السخنة تھبط 
مار السیاحي، كشفت القوائم المالیة لشركة جولدن كوست السخنة لالستث

 ٣٣٫٦أرباح الشركة بنسبة عن الربع األول من العام الجاري، تراجع 
بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، 

ملیون جنیھ منذ بدایة  ٢٫١١الیوم الثالثاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
ً خ ٣٫١٨نھایة مارس الماضي، مقابل  ینایر حتى الل ملیون جنیھ أرباحا

كة خالل الثالثة نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت إیرادات الشر
 ١٢٫٦٢ملیون جنیھ بنھایة مارس الماضي، مقابل  ٥٫١٧أشھر لتسجل 

، ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل نفس الربع من 
ً بلغت  ون جنیھ خالل العام الماضي، مقابل أرباح بلغت ملی ٩٫٧٧أرباحا

لغت لیون جنیھ في العام السابق لھ.وحققت الشركة إیرادات بم ١٧٫١٣
ملیون  ٦٦٫٩ملیون جنیھ بالعام الماضي، مقابل إیرادات بلغت  ٤٩٫٧

    المصدر: مباشر .٢٠١٨جنیھ في 

   ملیون جنیھ ٤٨٥أرباح مدینة نصر لإلسكان النصفیة تتراجع إلى 
ان والتعمیر، كشفت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة مدینة نصر لإلسك

 ٦أرباح الشركة بنسبة عن النصف األول من العام الجاري، تراجع 
بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة مصر، 

ملیون جنیھ منذ بدایة  ٤٨٤٫٦٥الیوم الثالثاء، أنھا سجلت صافي ربح بلغ 
خالل  ملیون جنیھ أرباحاً  ٥١٥٫٦٨نھایة یونیو الماضي، مقابل ینایر حتى 

شركة خالل الستة أشھر نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إیرادات ال
ملیار جنیھ بنھایة یونیو، مقابل  ١٫٣١األولى من العام الجاري لتسجل 

ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام الماضي.وعلى صعید  ١٫٠٨٨
 ٤٧٣٫٨٥لمستقلة النصفیة، تراجعت صافي ربح الشركة لتسجل القوائم ا

لماضي، مقابل ملیون جنیھ خالل الفترة من ینایر حتى نھایة یونیو ا
ً خالل نفس الفترة من العام الماضي.وحققت  ٥١١٫٢٦ ملیون جنیھ أرباحا

ً بلغت ملیار جنیھ، مقابل  ٢٠١٩مدینة نصر خالل  ملیار  ١٫١١أرباحا
ملیار  ٢٫٢لغت إیرادات الشركة في العام الماضي .وب٢٠١٨جنیھ في 

مستوى .وعلى ٢٠١٨ملیار جنیھ في  ٢٫٧٨مقارنة بإیرادات بقیمة جنیھ، 
األعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خالل العام الماضي إلى 

 .٢٠١٨ملیار جنیھ في  ١٫٠٦ملیون جنیھ، مقابل أرباح بقیمة  ٩٣٤٫٨٨
    المصدر: مباشر

  

  

  

ألول من المصریة للمنتجعات السیاحیة تتحول للربحیة في الربع ا
٢٠٢٠   

كشفت المؤشرات المالیة المجمعة لشركة المصریة للمنتجعات 
السیاحیة، عن الربع األول من العام الجاري، تحول الشركة من 

ي الخسائر إلى الربحیة، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة ف
بیان لبورصة مصر، الیوم الثالثاء، أنھا سجلت صافي ربح مجمع 

نذ بدایة ینایر حتى نھایة مارس الماضي، ملیون جنیھ م ٢٧٫٣٦بلغ 
لفترة من العام ملیون جنیھ خالل نفس ا ٥٫٥٢مقابل خسائر بلغت 

الماضي.وارتفعت إیرادات الشركة المجمعة خالل الثالثة أشھر 
ملیون جنیھ بنھایة مارس،  ٨٩٫٤٥لتسجل األولى من العام الجاري 

. وعلى ٢٠١٩ملیون جنیھ خالل نفس الربع من  ٢٩٫٠٦مقابل 
صعید القوائم المستقلة، فقد تحولت الشركة من الخسائر إلى 

األول من العام الجاري، لتسجل صافي ربح الربحیة خالل الربع 
ملیون  ٢٠٫٢١ملیون جنیھ بنھایة مارس، مقابل  ١٧٫٠٥بقیمة 

یھ خسائر خالل نفس الربع من العام الماضي.وأرجعت الشركة جن
ً ببیع قطعة أرض أرباحھا خالل الثالثة أشھر إ لى اعترافھا محاسبیا

قة، وتم تسلیمھا ملیون جنیھ تم التعاقد علیھا بسنوات ساب ٥٤بنحو 
.وأشارت إلى أن تكالیف الخدمات ال ٢٠٢٠خالل الربع األول من 

 ٣٫٣الخدمات حیث بلغ الفرق بینھما نحو تزال أعلى من إیرادات 
بأن تكلفة  ملیون جنیھ، ما أثر على مجمل ربح الشركة.ونوھت

التمویل (رصید أغلبھ من فروق ترجمة األرصدة بالعمالت 
ملیون  ٢٥ملیون جنیھ مقارنة بإیراد  ١٢٫٦األجنبیة) بلغت نحو 

م جنیھ في فترة المقارنة.یشار إلى أن الشركة سجلت خالل العا
ملیون  ٧١٫٩٨ملیون جنیھ، مقابل  ٦٣٫٥٦الماضي خسائر بلغت 

    المصدر: مباشر استبعاد حقوق األقلیة. ، بعد٢٠١٨جنیھ خسائر خالل 

   رفع الحظر على النصر للحاصالت الزراعیة في التعامل مع البنوك
قرر بنك اإلسكندریة، رفع حظر التعامل على شركة النصر 
لتصنیع الحاصالت الزراعیة مع كافة البنوك.وأشارت الشركة في 

ى أن بیان لبورصة مصر، الیوم، أن البنك قرر رفع الحظر عل
ً للدراسات االئتمانیة المزمع إعداءھا في ذلك  یكون المنح وفقا

النصر لتصنیع الخصوص.وفي ینایر الماضي، قالت شركة 
الحاصالت الزراعیة، إنھا قامت بسداد مبلغ التسویة بالكامل لدى 
ً لبنك اإلسكندریة  بنك اإلسكندریة.وأضافت أنھا وجھت خطابا

التسویة بالكامل وبراء ذمتھا یتضمن قیام الشركة بسداد مبلغ 
  المصدر: مباشر وشطب كافة الرھون التي كانت صالح المصرف.

  



 

 

  والسوق  أخبار االقتصادنظرة على 
مصر تتصدر الدول العربیة المستقبلة لالستثمار األجنبي المباشر 

  ملیار دوالر ١٢٤٫٥بـ
دول عربیة مستقبلة لمشروعات االستثمار  ١٠تصدرت مصر أھم 

 ٢٠١٥ي المباشر حسب التكلفة االستثماریة خالل الفترة بین األجنب
ملیار  ١٢٤٫٤٨مشروعا بلغت تكلفتھا االستثماریة  ٤٧٦، بواقع ٢٠١٩و

دوالر.وكشفت المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
، على ٢٠١٩إلى  ٢٠١٥یت خالل الفترة من "ضمان" ، أن مصر حظ

، تلتھا %٣٥٫٢االستثمار األجنبي بحصة  أضخم استثمارات لمشروعات
 ٥٣، ثم السعودیة ب %١٥٫٢ر دوالر تمثل ملیا ٥٣٫٦اإلمارات بنحو 

،وفقا لوكالة أنباء الشرق األوسط.وأوضحت %١٥ملیار دوالر تشكل 
جاءت كأھم مستثمر في أن اإلمارات  -في تقریر لھا  -مؤسسة ضمان 

ملیار دوالر، تشكل  ٥١٫٢المنطقة من حیث تكلفة المشروعات بقیمة 
ملیار دوالر،  ٤١٫٩و من مجمل المشروعات، تلتھا الصین بنح %١٤٫٥

ملیار دوالر بحصة  ٣٩٫٣، ثم روسیا ب %١١٫٩وبحصة 
.وأشارت إلى أن مصر مشروعات االستثمار األجنبي المباشر %١١٫١

ألف وظیفة، بینما  ١٠٦٫٦٦ھا مصر وفرت وظائف وصلت ل التي استقبلت
 ١٨١٤مارات أكبر عدد للمشروعات في المنطقة، بواقع استقبلت اإل

مشروعا بحصة  ٥١٣، تلتھا السعودیة بـ %٤١بلغت  مشروعا، بحصة
من إجمالي عدد  %١١مشروعا تشكل  ٤٧٦، ثم مصر بـ %١٢

االستثمار األجنبي  المشروعات.ولفتت ضمان إلى تراجع عدد مشروعات
ون الخلیجي إلى دول العالم المباشر الجدیدة الصادرة من دول مجلس التعا

مشروعا،  ٧٠، لتبلغ ٢٠٢٠خالل الربع األول من عام  %٨بمعدل 
 ٤٫٩، لتبلغ %٧٩٫٣وكذلك التكلفة االستثماریة لتلك المشروعات بمعدل 

دول الخلیجیة ملیار دوالر.وأوضحت أن السعودیة تصدرت قائمة أكبر ال
، %٣٨ات بحصة ، تلتھا اإلمار%٤٩المستثمرة في الخارج بحصة بلغت 

بینما لم یتم  %، ١٫٢، ثم الكویت ب %٢، وقطر ب %١٠ثم البحرین ب 
وجھات حظیت على  ٥رصد استثمارات من سلطنة عمان.وأضافت أن 

من مجمل التكلفة االستثماریة للمشروعات، وھى أوزبكستان،  %٥٧نحو 
 %٢٥ودیة، ومصر، وأسترالیا، وجنوب أفریقیا، بحصص بلغت والسع

على التوالي، وھو ما یشیر إلى تغیر في  %٥و %٦و %١٠و %١١و
اریة مقارنة مع الربع األول من العام الماضي، والتي وجھات االستثم

كانت قائمتھ تضم الصین، والوالیات المتحدة، والعراق، واألردن 
تراجع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر والبحرین.وتوقعت (ضمان) أن ت

بحسب فترة  %٥١و %٢١سبة تتراوح بین في المنطقة العربیة بن
.ولفتت ٢٠٢٠) في ١٩المستجد (كوفید  استمرار جائحة فیروس كورونا

ملیار دوالر، الفتة في الوقت  ١٧٫٢و ٧٫١إلى أن الخسائر ستتراوح بین 
جنبیة في المنطقة في كل من نفسھ إلى استمرار تركز االستثمارات األ

الي، بحصة إجمالیة بلغت اإلمارات، والسعودیة، ومصر على التو
  المصدر: مباشر ت في المنطقة.من التكلفة االستثماریة للمشروعا %٦٥٫٤

الحكومة المصریة تنفي وقف العمل بإجراءات التصالح في مخالفات 
 البناء

مل بقانون التصالح على نفى مجلس الوزراء المصري، تعلیق الحكومة الع
س في بیان الیوم الثالثاء، بعض مخالفات البناء لمدة عام.وأكد المجل

ً إلى أن جمیع أحكام استمرار العمل بقانون التصالح دون ت علیق، الفتا
القانون ساریة، وتطبق كما ھي دون تأجیل أو إلغاء.وشدد على استمرار 

وتقنین أوضاعھا مع سداد  تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء،

  
وال ضرائب على الدخل السنوى  %٦٠زیادة حد اإلعفاء الضریبى 

 ألف  ٢٤لذوي المرتبات حتى 
ھ الدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، قیادات مصلحة الضرائب،  َّ وج

بكل » الضریبة على الدخل«بضرورة تطبیق التعدیالت الجدیدة لقانون 
تصاعدي،  دقة؛ بما یُسھم فى إرساء دعائم العدالة الضریبیة بشكل

وتحسین الشرائح الضریبیة، وتحقیق وفر ضریبي للشرائح األقل 
، والمتوسطة  ً وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوھات المنظومة دخال

، على النحو الذى »الخصم الضریبي«السابقة التي كانت ترتكز على 
ا إلى زیادة حد اإلعفاء  ً یُساعد فى تخفیف األعباء عن المواطنین، الفت

 ٨، إذ تم رفع الشریحة المعفاة لكل ممول من %٦٠نسبة الضریبي ب
إلى زیادة حد اإلعفاء الشخصي  ألف جنیھ، إضافة ١٥آالف جنیھ إلى 

آالف جنیھ، ومن ثم  ٩آالف جنیھ إلى  ٧ألصحاب المرتبات من 
ألف جنیھ معفى من  ٢٤سیكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 
 ١ن الوزارة بتاریخ الضرائب، وذلك وفق البیان الصادر ع

ا یُسھم فى التطبیق  ا دوریً أغسطس.أصدرت مصلحة الضرائب كتابً
ا للتعدیالت الجدیدة، حیث تضمن  الدقیق ً للضریبة على الدخل وفق

ُساعد فى تیسیر استیعاب اآللیات التنفیذیة، على  نماذج استرشادیة ت
 النحو الذى یحقق صحیح القانون.قال رضا عبدالقادر، رئیس مصلحة
الضرائب، إنھ سیتم حساب ضریبة المرتبات وما فى حكمھا على 

إحداھما من أول ینایر إلى نھایة یونیھ  فترتین ضریبتین ھذا العام..
، وسیتم تطبیق منظومة الخصم الضریبى خالل ھذه الفترة على ٢٠٢٠

ما تحقق من إیرادات قبل أول یولیو فقط، بینما تسرى التعدیالت 
الضریبیة للمرتبات وما فى حكمھا على الفترة  الجدیدة على الفترة

.أضاف أنھ سیتم ٢٠٢٠الضریبیة من أول یولیو إلى آخر دیسمبر 
حساب الضریبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي 
أو إیرادات المھن غیر التجاریة، أو إیرادات الثروة العقاریة خالل 

ا إلى إ»٢٠٢٠الفترة الضریبیة « ً لزام جھات العمل بإجراء ، مشیر
قل عن تسویة ضریبیة واحدة فى نھایة السنة عن المبالغ التى تزید أو ت

الضریبة المستحقة خالل أى فترة ضریبیة.أشار إلى أنھ فى حالة انتھاء 
الفترة الضریبیة للشخص الطبیعى الذى یمارس النشاط التجارى أو 

ان تطبیق أسعار الصناعى أو المھنى أو الثروة العقاریة قبل سری
الضریبة الجدیدة فیتم تطبیق األسعار المقررة بمنظومة الخصم 

فى حالة انتھاء الفترة الضریبیة لھ بعد سریان تطبیق الضریبى، و
.ذكر بیان لوزارة ٢٠٢٠األسعار الجدیدة فیتم تطبیقھا بعد أول یولیو 

المالیة، أنھ تم استحداث شریحة اجتماعیة جدیدة ألصحاب الدخول 
ألف  ٣٠إلى  ١٥لمنخفضة التى یتراوح صافى دخلھا السنوى من ا

ى بحیث تكون الضریبة علیھا جنیھ بخالف حد اإلعفاء الشخص
ألف جنیھ تكون  ٤٥ألف جنیھ حتى  ٣٠، ومن أكثر من %٢،٥
، %١٥ألف جنیھ تكون  ٦٠ألف جنیھ حتى  ٤٥، وأكثر من %١٠

، وأكثر من %٢٠ألف جنیھ تكون  ٢٠٠ألف جنیھ حتى  ٦٠وأكثر من 
، واستحداث شریحة %٢٢،٥ألف جنیھ  ٤٠٠ألف جنیھ وحتى  ٢٠٠

 وى الدخل األعلى من ذلك.لذ %٢٥جدیدة بسعر 

صندوق النقد یتوقع أن تتجاوز خسائر مصر من إیرادات السیاحة 
  من الناتج المحلي اإلجمالي  %٢

"، وفق ١٩-جراء قیود السفر التي فرضتھا الدول لمواجھة وباء كوفید
تقریر القطاع الخارجي الصادر أمس. یستند ھذا التوقع على دراسة 



 

 

ً أن التصالح یع %٢٥ د بمثابة رخصة رسمیة جدیة تصالح، موضحا
انونیة موقفھ، وبموجبھ یتم للعقار.ولفت المجلس إلى أن التصالح یؤكد ق

إیقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفیذ األحكام والقرارات 
 لمصدر: مباشراواإلجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.

مصر والسودان یطلبان تعلیق اجتماعات "سد النھضة" للتشاور داخلیا 
  بشأن طرح إثیوبي جدید

طلبت مصر والسودان تعلیق االجتماعات الخاصة بالجولة الجدیدة من 
بشأن النقاط الخالفیة حول ملء وتشغیل سد  المفاوضات مع إثیوبیا

النھضة اإلثیوبي، وذلك إلجراء مشاورات داخلیة بشأن الطرح الذي 
تقدمت بھ أدیس أبابا خالل اجتماع أمس، والذي وصفتھ دولتا المصب بأنھ 
یخالف ما تم االتفاق علیھ خالل القمة المصغرة التي عقدت بین زعماء 

د األفریقي في یولیو الماضي، حسبما جاء في الدول الثالث برعایة االتحا
بیان رئاسة الوزراء. وأشار البیان إلى أن الطرح اإلثیوبي، والذي جاء 
قبل موعد االجتماع الذي كان مقررا للجان الفنیة والقانونیة من الدول 
الثالث، اشتمل على خطوط إرشادیة وقواعد ملء للسد ال تتضمن أي 

اصر تعكس االلزامیة القانونیة لالتفاق، فضال قواعد للتشغیل وال ایة عن
عن عدم وجود الیة قانونیة لفض النزاعات، وھو ما یأتي عكس ما تم 
االتفاق علیھ في االجتماع الذي عقده وزراء الموارد المائیة والري للدول 
الثالث مطلع ھذا األسبوع بشأن التوصل التفاق ملزم حول تشغیل السد 

  المصدر: إنتربرایز خزان السد.والجدول الزمني لملء 

على أساس سنوي  %٢٫٢ارتفاع صادرات الصناعات الغذائیة بنسبة 
  ٢٠٢٠في النصف األول من 

على أساس  %٢٫٢ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائیة بنسبة 
ملیار دوالر. وأوضح  ١٫٨لتسجل  ٢٠٢٠سنوي خالل النصف األول من 

ذائیة، إن االرتفاع ھاني برزي، رئیس المجلس التصدیري للصناعات الغ
"، مضیفا، ١٩-یأتي على الرغم من الظروف االستثنائیة النتشار "كوفید

شھد وحده زیادة  ٢٠٢٠في تصریحات لصحیفة البورصة، أن شھر یونیو 
في الصادرات على أساس سنوي. وتمثل صادرات الصناعات  %٣٩

 من إجمالي الصادرات المصریة غیر البترولیة، وتشكل %١٤الغذائیة 
یلیھا االتحاد األوروبي بنسبة  %٥٥الدول العربیة المستورد األكبر بنسبة 

  المصدر: إنتربرایز .%١١والدول األفریقیة غیر العربیة بنسبة  %١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عالمیة، تفترض الدراسة أن كافة قیود السفر أجرتھا منظمة السیاحة ال
سیتم رفعھا بشكل تدریجي بدءا من سبتمبر المقبل، وحتى مع تخفیف 

في العام الحالي  %٧٣القیود، ستنخفض إیرادات قطاع السیاحة بنسبة 
. وتوقع التقریر أن تتركز خسائر ٢٠١٩عن مستویاتھا التي حققتھا في 

ن كبار مصدري السیاحة مثل السیاحة التي سببتھا الجائحة بی
كوستاریكا ومصر والیونان والمغرب ونیوزیلندا والبرتغال وإسبانیا 
وسریالنكا وتایالند وتركیا. وسجلت عوائد السیاحة في مصر انخفاضا 

على أساس سنوي خالل الربع األول، لتسجل أدنى  %١١٫٢بنسبة 
ات البنك مستوى فصلى خالل العامین الماضیین، وفق ما أظھرتھ بیان

وقد ال یشھد القطاع تعافیا سریعا المركزي المصري الشھر الماضي.
العام المقبل، ولكن من یدري! ذكر صندوق النقد نقال عن مسح أجرتھ 
منظمة السیاحة العالمیة، أنھ رغم ارتفاع درجة عدم الیقین، قد تستمر 

وما بعده.  ٢٠٢١اآلثار على قطاع السیاحة إلى حد ما خالل عام 
من المشاركین في المسح أن یبدأ الطلب على السیاحة  %٤٠وتوقع 

  المصدر: إنتربرایز.٢٠٢١الدولیة في التعافي فقط في عام 

  



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
قد یخفض الفائدة للصفر في  "بنك.أوف.أمریكا": المركزي البریطاني

   نوفمبر
توقع اقتصادیون في "بنك أوف أمریكا" أن یعلن بنك إنجلترا حزمة 
تحفیزیة قویة تتضمن تخفیض الفائدة إلى الصفر في نوفمبر/تشرین الثاني 
لتحفیز االقتصاد المتعثر بسبب الوباء.وقال االقتصادیون "روبرت وود" 

ي تقریر صادر الیوم الثالثاء، إن و"مارك كابلتون" و"كمال شارما" ف
اع السیاسة سیخفضون معدل الفائدة إلى الصفر مع اإلشارة إلى أنھ صن

یمكن أن یصبح سالبا إذا لزم األمر، بحسب وكالة "بلومبرج".وأضاف 
ا من حزمة تشمل تمدید شراء  التقریر: "أن خفض الفائدة سیكون جزءً

یار دوالر) حتى منتصف مل ١٣١ملیار إسترلیني ( ١٠٠األصول بقیمة 
القتصادیون: "المخاطر االقتصادیة السلبیة تكمن في ".وتابع ا٢٠٢١

بالمائة لخفض  ٥٠المستقبل، مع قلیل من الخیارات المتبقیة، نرى احتمالیة 
معدل الفائدة إلى النطاق السالب".واستبعد مسؤولو المركزي البریطاني في 

صفر، لكن دفع الضرر المستمر وقت سابق احتمالیة خفض الفائدة أدنى ال
االقتصادي ومخاوف الموجة الثانیة من الفیروس وخروج بریطانیا للنشاط 

من االتحاد األوروبي، صانعي السیاسة إلى القول إنھم یراجعون جمیع 
أدوات التحفیز المتاحة.وعن اجتماع األسبوع الجاري، قال االقتصادیون 

لسیاسة النقدیة مع تثبیت الفائدة إنھ من المتوقع عدم حدوث تغییرات في ا
    المصدر: مباشر بالمائة. ٠٫١د عن

  قفزة الذھب تسرق األضواء في األسواق العالمیة الیوم

واصلت أسعار الذھب كسر الحواجز القیاسیة لتثیر اھتمامات األسواق 
وحققت أسعار الذھب مكاسب العالمیة في نھایة تعامالت الیوم الثالثاء.

ً عند تسویة جلسة الیوم لیصل إلى مستوى  ٣٤بأكثر من   ٢٠٢١دوالرا
ستفاد كما ادوالرا للمرة األولى على اإلطالق مع خسائر العملة األمریكیة.

المعدن األصفر من آمال التوصل التفاق بشأن حزمة تحفیزیة إضافیة 
لدعم االقتصاد األمریكي حیث ینظر إلیھ كتحوط ضد التضخم وانخفاض 

وتلقت أسعار النفط الدعم أیضا جراء آمال التحفیز لترتفع ألعلى العملة.
ارتفعت مؤشرات وأرقامأشھر قبیل بیانات المخزونات. ٥مستوى في 

مؤشرات األسھم األمریكیة في ختام التعامالت مع آمال إتمام صفقة 
في حین تراجعت التحفیز لیصعد "داو جونز" للجلسة الثالثة على التوالي.

وفي بیانات أشھر. ٥سندات الخزانة األمریكیة ألدنى مستوى في  عوائد
اقتصادیة، ارتفعت طلبیات المصانع في الوالیات المتحدة بأكثر من 

بینما غلب الھبوط على مؤشرات التوقعات خالل یونیو/حزیران الماضي.
فیما األسھم األوروبیة في نھایة الجلسة مع استمرار موسم نتائج األعمال.

رتفعت أسعار المنتجین في منطقة الیورو بأكثر من توقعات المحللین ا
في حین ارتفعت مؤشرات األسھم الیابانیة في نھایة خالل الشھر الماضي.

ومن ناحیة أخرى، ارتفعت مبیعات السیارات التعامالت مع ضعف الین.
ئج وعلى صعید نتافي الصین للشھر الرابع على التوالي مع تعافي الطلب.

ملیار  ٤٫٧األعمال، سجلت شركة "والت دیزني" خسائر فصلیة بقیمة 
دوالر بسبب تداعیات فیروس كورونا، في حین تراجعت األرباح 

في حین خفضت التشغیلیة لشركة "سوني" لكنھا تجاوزت التوقعات.
ملیار دوالر  ١٦"بي.بي" توزیعات األرباح بعد أن سجلت خسائر تتجاوز 

   المصدر: مباشرني من العام الجاري.خالل الربع الثا

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  7,481.00  0.29% السعودیة

 DFMGI 2,092.00  0.63%  دبي
 ADI 4,339.00 0.48% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,004.38  0.73% الكویت

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

 MASI 10,179.00 0.19% المغرب
 TUN20 6,608.00 0.36% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  26,828.47 0.62% مریكاأ

 S&P 500  3,306.51  0.36% أمریكا
 NASDAQ 10,941.17 0.35% أمریكا

 FTSE 100  6,086.90 0.84% لندن
 DAX 12,689.99  0.71% أمانیا

 Nikkei 225  22,514.85  -0.26% الیابان
 %0.45 2,035.95 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.63 44.71 میلالبر خام برنت (دوالر)
 %0.62  41.96 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 جنیھ  
الكیماویة ت شركة الصناعا
  0.7  0.7  غ.م.  115.4  %27.0  5.31  شراء  3,732.7  4.18  كیما -المصریة 

  غ.م.  غ.م.  غ.م.  غ.م.  %119.1  13.01  شراء  3,227.0  5.94  شركة حدید عز
 - المصریة لخدمات النقل 

  0.8  0.8  7.4  7.1 %26.9 9.16  شراء 225.4 7.22  ایجیترانس

  

  توزیعات االسھم المجانیةجدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  ركةالشأسم 

  توزیعات اسھم مجانیة لھذا الشھر دال یوج
 

  (التوزیعات النقدیة) جدول الكوبونات
  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)

  ١٢/٠٨/٢٠٢٠  ٠٥/٠٨/٢٠٢٠  جنیھ للسھم ٣٫٣٦٦٧٦٢  اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
  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   والماك -لصناعة المحوالت النصر 
  ٣١/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

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

  بمنتجع سھل حشیش السیاحي بمدنیة الغردقة محافظة البحر االحمر  عادیة  المصریة للمنتجعات السیاحیة  ٠٦/٠٨/٢٠٢٠
  بمقر الشركة  عادیة  الصخور العربیة للصناعات البالستیكیة  ٠٩/٠٨/٢٠٢٠
  العاشر من رمضان ١٨قطعة  B4بالمنطقة الصناعیة  بمقر الشركة  غیر عادیة  العبوات الطبیة  ٠٩/٠٨/٢٠٢٠
  أ شارع غرناطة روكسي مصر الجدیدة٥بمقر الشركة في   عادیة  العقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة  ٠٩/٠٨/٢٠٢٠
  المنطقة الحرة باالسكندریة – ٨شارع بمقر شركة امریكان الكائن فى   عادیة  بى اى جى للتجارة واالستثمار  ١٠/٠٨/٢٠٢٠
  الجیزة –الدقي  -شارع وزارة الزراعة ناصیة االحرار  ٨بمقر الشركة الكائن فى   عادیة  جراند القابضة لالستثمارات المالیة  ١٠/٠٨/٢٠٢٠

ش  ٢٨معتاد بالعنوان الكائن عبر تقنیة االتصال و التصویت عن بعد دون التجمع الفعلى ال  عادیة  العربیة لحلیج األقطان  ١١/٠٨/٢٠٢٠
  الدور الثامن -وسط البد القاھرة  -طلعت حرب 

 –السویس  –عتاقة بجوار محطة الكھرباء  ٣بالنادى االجتماعى بمصنع الشركة الكیلو   غیر عادیة  مصر -اجواء للصناعات الغذائیة   ١٦/٠٨/٢٠٢٠
  ٢٢٩٠١٤١٢تلیفون 

غیر و عادیة  بالم ھیلز للتعمیر  ١٨/٠٨/٢٠٢٠
  تقنیة التصویت االلكترونى عبر تقنیة التصویت عن بعد من خالل  عادیة

  محافظة الجیزة –غرب طریق مصر اسكندریة الصحراوى  ٤٣بمقر الشركة الكیلو   عادیة  اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة  ٢٢/٠٨/٢٠٢٠
  محافظة المنوفیة –السادات بالمبنى االدارى لمصنع الشركة بمدینة   عادیة  حدید عز  ٢٢/٠٨/٢٠٢٠



 

 

  )EGX 30 index( ٣٠ر إي جي إكس لشركات المكونة لمؤشا

آخر   الكود  اسم الشركة
  سعر

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 62.5 -0.76  24.72-  2,656,872   165,669,248   87.10   51.20  43.71% 

 EAST 11.79 0.00  24.33-  4,250,761   49,496,352   17.80   9.99  7.08% ایسترن كومباني -الشرقیة 

القابضة المصریة 
 *الكویتیة

EKHO 1.06 1.43  19.62-  549,933   579,677   1.52   0.82  5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 13.90 0.80  8.67-  1,280,458   17,785,996   20.60   6.54  4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 6.00 2.74  26.56-  3,523,889   21,069,550   12.00   4.04  3.98% 

 CLHO 4.96 -0.60  17.74-  889,049   4,444,412   6.94   3.78  3.23% شركة مستشفي كلیوباترا

 SWDY 6.81 1.34  40.78-  2,771,513   18,906,050   15.17   5.24  2.98% الیكتریكالسویدى 

 ETEL 13.20 2.17  31.21   849,283   11,175,454   14.92   7.40  2.81% المصریة لالتصاالت

 ISPH 8.24 2.11  15.66-  2,752,454   22,567,910   11.15   5.99  2.40% ابن سینا فارما

ره لإلستثمار و التنمیة القاھ
 العقاریھ

CIRA 13.29 2.23  4.25-  221,558   2,946,311   14.00   9.16  2.36% 

 JUFO 8.02 1.52  7.07-  56,289   446,412   10.10   5.13  2.32% جھینة للصناعات الغذائیة

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 26.50 -1.85  39.08-  43,605   1,159,787   45.15   24.60  2.10% 

 OCDI 11.68 0.52  11.85-  1,159,160   13,547,553   17.75   6.10  1.89% سودیك

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 2.98 2.05  38.17-  4,960,901   14,781,363   5.60   2.40  1.72% 

 EFID 9.70 4.30  35.25-  354,506   3,391,812   19.99   7.76  1.49% ایدیتا للصناعات الغذائیة

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 6.00 1.01  23.76-  839,909   5,060,300   9.73   2.61  1.40% 

 ORWE 5.67 1.43  46.31-  1,790,119   10,112,781   7.83   4.50  1.36% النساجون الشرقیون للسجاد

 PHDC 1.40 0.65  20.00-  10,640,686   14,974,227   2.54   0.79  1.26% بالم ھیلز للتعمیر

 -ستشارات المالیھ القلعة لال
 اسھم عادیة

CCAP 1.46 4.44  40.16-  31,572,245   45,530,144   2.87   0.81  1.12% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 6.40 1.11  28.73-  1,821,243   11,740,434   14.07   4.44  1.03% 

ایونیرز القابضة ب
 لألستثمارات المالیة

PIOH 3.72 2.48  29.01-  2,963,486   10,959,568   6.16   2.38  0.85% 

 AUTO 2.25 0.09  38.86-  3,503,244   7,918,216   4.85   1.41  0.84% جى بى اوتو

 EMFD 2.36 4.42  19.18-  13,245,582   31,224,270   3.45   2.13  0.73% إعمار مصر للتنمیة

 ORHD 4.28 4.39  37.24-  745,911   3,162,950   7.92   2.01  0.67% اوراسكوم للتنمیة مصر

 ESRS 5.94 0.85  42.94-  2,374,651   14,104,950   13.11   4.06  0.66% حدید عز

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 0.48 9.82  12.55-  169,230,947   80,835,752   0.75   0.28  0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 11.33 1.34  48.30   770,262   8,673,228   11.56   6.35  0.48% 

 IRON 2.78 1.83  21.93   10,283,359   28,831,566   3.44   0.81  0.28% الحدید والصلب المصریة

 DSCW 1.44 12.58  17.66-  38,713,071   53,666,412   1.93   0.68  0.19%  دایس للمالبس الجاھزة

 BTFH 2.76 3.76  24.89   14,742,208   41,206,428   4.49   0.87  0.19% بلتون المالیة القابضة

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  إخالء المسؤولیة

  

 المالیة األوراق بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة لتقریرذا ابھ 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 نیةقانو 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 البحثي 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
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