
 

 

            شركة بریمییر –التقریر الصباحي 

٠٦/٠٨/٢٠٢٠  
  

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

 EGX 30(  10,704.33 0.79% -17.88% 803,984,320 305,661,715 287,408,848,896مؤشر (

 EGX 50(  1,869.70 1.19% -13.03% 997,863,936 388,267,349 365,118,291,968مؤشر (
 EGX 70(  1,579.11 0.88%  23.61% 353,469,184 149,922,721 176,374,120,448مؤشر (
 EGX 100(  2,421.56 0.00% 40.20% 1,157,453,568 455,584,436 442,328,842,240مؤشر (

  عناوین االخبار
  العربیة لحلیج األقطان توافق على زیادة رأسمال تابعة  
  أوراسكوم القابضة تعلن انتھاء مفاوضات االستحواذ على حصة

  في تابعة للدیار القطریة 
 رمكو: إشغاالت الفنادق ارتفعت للطاقات القصوى خالل العید  
  مدینة نصر لإلسكان تعلن نتائج أعمالھا خالل النصف األول من

٢٠٢٠   
  ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %٥٤أرباح اإلسكندریة لألدویة ترتفع   
 جینیال تورز تتحول للخسائر في الربع األول  
  ارتفاع مؤشر مدیري المشتریات بمصر في یولیو مع زیادة

  النشاط التجاري 
  فى النصف  %١٥٨نصیب مصر من أرباح منجم السكرى یرتفع

  األول 
  تقریر: الثقة بالنشاط االقتصادي في مصر عند أعلى مستویاتھا

  خالل عامین ونصف 
  حمایة المنافسة المصري یحذر من فرض شروط تعسفیة على

  المتعاملین في القطاع العقاري 
 ا قبل الجائحة مبیعات التجزئة في منطقة الیورو تعود لمستویاتھ  
 أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض كبیر للمخزونات األمریكیة  
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  الشركات المقیدةأخبار
   العربیة لحلیج األقطان توافق على زیادة رأسمال تابعة

قرر مجلس إدارة شركة العربیة لحلیج األقطان، زیادة رأسمال شركة 
النیل الحدیثة لألقطان التابعة لشركة أموال العربیة لألقطان، والمملوكة 

ركة في بالمائة.وقالت الش ٩٩٫٨٩للشركة العربیة لحلیج األقطان بنسبة 
ٍ دراسة وتحدید قیمة الزیادة  بیان لبورصة مصر، الیوم األربعاء، إنھ جار
المطلوبة.ووافق المجلس على قبول استقالة ممثل الشركة السعودیة 
المصریة لالستثمارات الصناعیة من مجلس اإلدارة، النتھاء مساھمتھم في 

ي أشھر من العام المال ٩رأسمال الشركة.وحققت الشركة عن أول 
ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو حتى  ٦٥الماضي، صافي خسارة مجمعة بلغ 

ملیون جنیھ ملیون  ١٨٫٦٨نھایة مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 
جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأرجعت الشركة الخسائر 
 إلى عدم تحفیق أرباح للشركات التابعة، حیث حققت شركة النیل الحدیثة

ملیون جنیھ، واإلسكندریة للعزل والنسیج  ٦٧لألقطان صافي خسائر 
ملیون  ١١ملیون جنیھ، والمصریة للغزل والنسیج خسائر  ٣٦خسائر 

 ١٫٠٠٨جنیھ.وتراجعت إیرادات الشركة خالل التسعة أشھر، حیث سجلت 
ملیار جنیھ خالل نفس الفترة من  ١٫٥ملیار جنیھ بنھایة مارس، مقابل 

ي الماضي.وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق القوائم المالیة العام المال
بالمائة، على أساس  ٥٥٫٩المستقلة والتي أظھرت تراجع أرباحھا بنسبة 

ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ١٣٫٤١سنوي، حیث سجلت صافي ربح بلغ 
ً خالل نفس  ٣٠٫٤٧حتى نھایة مارس الماضي، مقابل  ملیون جنیھ أرباحا

  المصدر: مباشر عام المالي الماضي.الفترة من ال

أوراسكوم القابضة تعلن انتھاء مفاوضات االستحواذ على حصة في 
   تابعة للدیار القطریة

أعلنت شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة، انتھاء مفاوضتھا مع شركة 
الدیار القطریة لالستثمار العقاري، وشركة بوابة الشرق مصر للتنمیة 

أوراسكوم في بیان لبورصة مصر، الیوم األربعاء، أن العقاریة.وأوضحت 
المفاوضات كانت تدور حول استحواذھا على حصة في شركة بوابة 
الشرق القاھرة الجدیدة لالستثمارات العقاریة المالكة لمشروع سیتي 
جیت.وأشارت الشركة، إلى أن المھلة الزمنیة التي حددھا األطراف 

دون الحصول على الموافقات المسبقة لالنتھاء من التفاوض قد انتھت 
ٍ للطرفین.وقالت أوراسكوم في وقت  الالزمة للتوصل إلى اتفاق مُرض
سابق، إنھا قامت بتحدید ودراسة الجدوى االستثماریة لبعض الفرص، 
ومنھا دراسة إبرام صفقة مع شركة الدیار القطریة لالستثمار العقاري، 

ٍ  وأنھا تقوم بالتفاوض علیھا للوصول إلى شكل للصفقة مُرض
للطرفین.وذكرت، أن شروط إتمام الصفقة تتوقف على عدة عوامل 
رئیسیة من بینھا الحصول على موافقة مسبقة من الجھات الحكومیة 
المختصة على تغییر ھیكل الملكیة، ومد فترة استكمال المشروع نظیر 
رسوم إداریة وشروط مرضیة، والتوصل إلى تسویة نھائیة في النزاع 

لناشئ بین شركة الدیار القطریة لالستثمار وھیئة المجتمعات العمرانیة ا
الجدیدة حول الرسوم اإلداریة الخاصة بتغییر ھیكلة الملكیة.وفي وقت 
سابق، ذكرت مصادر مرتبطة بالصفقة، أن شركة اورا دیفلوبرز المملوكة 
لرجل األعمال المصري نجیب ساویرس وصلت إلى مراحل متقدمة في 

اتھا مع شركة الدیار القطریة لالستحواذ على حصة من الشركة مفاوض
ملیون دوالر.وفي مارس  ٨٠٠المطورة لمشروع سیتي جیت مقابل 

ً من رجلي األعمال نجیب ٢٠١٨ ، تلقت شركة الدیار القطریة عروضا
ساویرس ویاسین منصور، لشراء استثمارات الشركة القطریة في 

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

   ١٧٫٢٠    ٣٧٫٠٠  المشروعات الصناعیة والھندسیة
   ١٠٫٠٠    ٢٢٫٧٨  الدلتا للتامین

  ٩٫٩٩    ١٫٧١  المصریین لالستثمار
  ٩٫٩٩    ١٧٫٤٠  المدنیةالنصر لألعمال 

  ٩٫٩٧    ٢٠٫٩٥  فوري

 

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

 -١٠٫٠٠    ٠٫٨٠   أصول للوساطة
 -٨٫٧٣    ٧٧٫٥٠  مطاحن مصر العلیا

 -٨٫٦٢    ٨٫٠٦  العربیة الستصالح االراضي
 -٨٫٥٧    ٤٫٨٠   جولدن تكس

 -٨٫١٨    ٠٫٤٦  للسمسرة في األوراق المالیةالعروبة 

  

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

  ٦٢٫٦٠    ١٥٠،٢٠٦،٧٨٤  البنك التجاري الدولي
  ١٫٥٠    ٦٧،٨٩٩،٦١٦  القلعة
  ١٫٤٨    ٦٦،١٩١،٧٤٠  دایس

  ٢٫٤٥    ٥٣،٥٦٥،٩٠٤  إعمار مصر
  ٢٫١٤    ٥١،٧٣٦،٤٢٤  األقطانالعربیة لحلیج 

  

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

  ٠٫٤٨    ١٠٤،٧٧٥،٨٩٨  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  ١٫٥٠    ٤٥،٢٥٥،٩٩٥  القلعة
  ١٫٤٨    ٤٣،٧٠٨،٩٩٥  دایس

  ٠٫٦١    ٢٨،٩٥٤،١١١  بورتو القابضة
  ٢٫١٤    ٢٤،٠٥١،٧٠٦  األقطانالعربیة لحلیج 

   أكبر خمس قطاعات من حیث قیمة التداول
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األعمال نجیب ساویرس شراء مصر.ویتضمن العرض المقدم من رجل 
ملیار جنیھ، بینما  ٣٥كامل استثمارات الشركة القطریة في مصر مقابل 

اقتصر عرض یاسین منصور رئیس مجلس إدارة شركة بالم ھیلز للتعمیر 
 ٨على شراء أراضي مشروع سیتي جیت بالقاھرة الجدیدة البالغ مساحتھ 

ً لـ"مال  ٥٠٠مالیین متر و وأعمال" الشروق.وتمتلك ألف متر مربع، وفقا
الدیار القطریة عدة مشروعات في السوق المصریة، لم ینفذ منھا سوى 
مشروع "سانتت ریجیس"، وما زالت في نزاعات قانونیة حول مشروع 
سیتي جیت بالقاھرة الجدیدة مع ھیئة المجتمعات العمرانیة، ومشروع 

.ودخلت ألف متر بواقع ثالث قطع أر ٣٠٠بمدینة شرم الشیخ مساحة  ٍ اض
"الدیار القطریة" عبر شركاتھا التابعة بوابة الشرق القاھرة الجدیدة 
لالستثمار العقاري، قبل ثالثة اعوام في نزاع مع ھیئة المجتمعات 
العمرانیة حول ارض سیتي جیت، بسبب مطالبة الھیئة للشركة بسداد 

تغییر ملیار جنیھ تمثل رسوم  ١٫٣٧٩مستحقات علیھا لصالح الدولة بقیمة 
ھیكل ملكیة الشركة.یذكر أن شركة أبواب الشرق التي أسستھا الدیار 

، قامت باالستحواذ على أغلبیة أسھم ٢٠١٥القطریة في الدوحة في عام 
شركة بروة مصر العقاریة، لیصبح اسم الشركة بوابة الشرق مصر 
العقاریة، والتي بدورھا تستحوذ على بالمائة من شركة بوابة الشرق مصر 

بالمائة من شركة بوابة الشرق  ٩٩تنمیة، وھي المساھم الرئیسي بنسبة لل
القاھرة الجدیدة لالستثمار العقاري، دون إخطار الحكومة المصریة، ممثلة 

    المصدر: مباشر في ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة.

   ٢٠٢٠مدینة نصر لإلسكان تعلن نتائج أعمالھا خالل النصف األول من 
أعلنت شركة مدینة نصر لإلسكان والتعمیر، تراجع صافي أرباحھا 

بالمائة، على أساس  ٦بنسبة  ٢٠٢٠المجمعة خالل النصف األول من 
سنوي.وأضافت الشركة في بیان للبورصة، الیوم األربعاء، أنھا حققت 

ملیون جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ٤٨٢صافي أرباح خالل الفترة بلغت 
خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إیرادات  ملیون جنیھ ٥١١

ملیار جنیھ، مقارنة بـ  ١٫٣الشركة خالل النصف األول، لتصل إلى 
.وأوضحت الشركة، أن ٢٠١٩ملیار جنیھ خالل الفترة ذاتھا من  ١٫٠٩

ملیار جنیھ مقابل  ٣٫٧التعاقدات والحجوزات ارتفعت خالل الفترة إلى 
تفاع الطلب على الوحدات السكنیة بمشروع ملیار جنیھ، بفضل ار ٢٫١

سراي، إضافة إلى بیع قطعة ارض إلقامة مشروع یكنب بتاج 
سیتي.وعلى مستوى األعمال المستقلة، ذكرت الشركة أن أرباحھا 

ملیون جنیھ خالل النصف األول من  ٤٧٤بالمائة لتبلغ  ٧تراجعت بنسبة 
.وبلغت ٢٠١٩من  ملیون جنیھ في الفترة المقارنة ٥١١، مقابل ٢٠٢٠

 ٩٣٧ملیار جنیھ خالل النصف األول، مقابل  ١٫٠٩إیرادات الشركة نحو 
   المصدر: مباشر .٢٠١٩ملیون جنیھ في الفترة المقارنة من 

 جینیال تورز تتحول للخسائر في الربع األول
أظھرت البیانات المالیة لشركة جینیال تورز، خالل الربع األول من العام 

للخسارة على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بیان الجاري، تحولھا 
للبورصة، الیوم األربعاء، أنھا حققت صافي خسارة خالل الربع األول من 

ألف جنیھ  ٢٫٠٢ألف جنیھ، مقابل صافي ربح بلغ  ١٣٤٫٩بقیمة  ٢٠٢٠
.وأظھرت المؤشرات عدم تحقیق إیرادات ٢٠١٩خالل الفترة ذاتھا من 

ألف جنیھ إیرادات  ٥٧٦٫١، مقابل ٢٠٢٠ن ومبیعات خالل الربع األول م
صافي  ٢٠١٩.وحققت الشركة خالل ٢٠١٩خالل الربع المقارن من 

ألف جنیھ  ٢٩٫٠٩، مقابل ٢٠١٩ألف جنیھ خالل  ٣٠٫١٥خسائر بلغ 
ً خالل العام السابق لھ  .وارتفعت إیرادات الشركة خالل العام ٢٠١٨أرباحا

ملیون جنیھ  ١٫٣٥مبر، مقابل ملیون جنیھ بنھایة دیس ٥٫٥٧الماضي لتسجل 
  المصدر: مباشر .٢٠١٨خالل 

 رمكو: إشغاالت الفنادق ارتفعت للطاقات القصوى خالل العید
قال محمود توغان، مدیر عالقات المستثمرین في شركة رمكو   

) ، إن إشغاالت الفنادق بالشركة RTVCإلنشاء القرى السیاحیھ (
عید األضحى الموسمیة لتصل للطاقات ارتفعت خالل فترة 

ا بنحو% ً ، وفقا ٥٠القصوى المُعلنة من قبل الحكومة المصریة سابق
لـ المال.وكان مجلس الوزراء قد اعتمد منذ مایو الماضى عدة 
ضوابط واشتراطات لعودة السیاحة الداخلیة فى خطوة أعطت 
بصیص أمل للشركات تتمكن من خاللھ من سد جزء من التكالیف، 

فى المرحلة  ٢٥وتضمنت اإلجراءات تشغیل الفنادق بنسبة %
بالمرحلة  ٥٠األولى التى انتھت فى یونیو الماضى لترتفع إلى %

» رمكو«الثانیة المطبقة حالیا.وأوضح توغان، فى تصریحات أن 
فنادق تابعة لھا.ولفت إلى  ٦استغلت قرارات الحكومة وقامت بفتح 

للطاقة القصوى خالل فترة عید  أن فنادق السخنة وصلت إشغاالتھا
ا أنھا فى الفترات العادیة ومنذ إعادة  ٥٠األضحى بنحو % موضحً

.وفیما یتعلق بفنادق ٣٥تشغیل الفنادق تصل إشغاالتھا لمعدل %
بفترة  ٤٥شرم الشیخ والغردقة، قال توغان إن إشغاالتھا وصلت %

ا أنھا سجلت % ً  فى الفترات العادیة.وقال إن ٢٠العید، موضح
إیرادات الفنادق ستساعد الشركة فى تغطیة جزء من التكالیف 
الثابتة فقط، ولكنھا لن تعمل على تقلیل الخسائر التى تكبدتھا خالل 

فى إقامة وتشغیل القرى » رمكو«الفترات األولى للجائحة.وتعمل 
السیاحیة والخدمات المكملة لھا، وممارسة نشاط االستثمار 

ستیال دى مارى جراند «أبرزھا فنادق  ٦العقارى، وتمتلك 
العین السخنة، وفندق » دى مارى» ستیال سى كلوب»، و»أوتیل

بھضبة خلیج نعمة » ستیال شرم«جولف ستیال دى مارى، وفندق «
بشرم الشیخ.وكانت رمكو قد أعلنت عن نتائج أعمالھا في تسعة 

ملیون  ٧٫٢٧١أشھر، والتي أظھرت تحقیق صافي ربح مجمع بلغ 
ملیون جنیھ عن نفس  ٧١٫٧٣٦بل صافي خسارة بلغت جنیھ، مقا

الفترة من العام السابق.كما أظھرت النتائج تكبد صافي خسائرغیر 
جنیھ. في مقابل تحقیق الشركة لصافي  ٢٠٤،٤٥٥،٤٤٦مجمع 
إلى  ٠١/٠١/٢٠١٨جنیھ خالل الفترة من  ١١٠،٣٥٤،٣٥٤خسائر 

  المصدر: مباشر .٣٠/٠٩/٢٠١٨

   ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل  %٥٤یة ترتفع أرباح اإلسكندریة لألدو
أظھرت المؤشرات المالیة لشركة اإلسكندریة لألدویة والصناعات 

، ارتفاع أرباحھا بنسبة ٢٠٢٠-٢٠١٩الكیماویة، خالل العام المالي 
بالمائة على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بیان لبورصة  ٥٤

ً بلغت  ن جنیھ ملیو ١٧٣٫٨مصر، الیوم األربعاء، أنھا حققت أرباحا
خالل العام المالي المنتھي في یونیو الماضي، مقابل أرباح بلغت 

ملیون جنیھ في العام المالي السابق لھ.وارتفعت مبیعات  ١١٢٫٨
ملیار جنیھ، مقابل  ١٫٠٢الشركة خالل العام المالي الماضي إلى 

ملیون جنیھ في العام المالي السابق لھ.وحققت  ٨٢٩مبیعات بلغت 
ً من العام المالي الماضي صافي ربح  ١١ول الشركة خالل أ شھرا

حتى نھایة مایو  ٢٠١٩ملیون جنیھ منذ بدایة یولیو  ١٥٠٫٥٦بلغ 
ً خالل نفس الفترة من  ١١٢٫٦، مقابل ٢٠٢٠ ملیون جنیھ أرباحا

العام المالي السابق لھ.فیما ارتفعت إیرادات نشاط الشركة خالل 
 ٧٩٢٫٥٩یو، مقابل ملیون جنیھ بنھایة ما ٩٥٠٫٦٢الفترة إلى 

 .٢٠١٩-٢٠١٨ملیون جنیھ خالل نفس الفترة من العام المالي 
   المصدر: مباشر



 

 

  والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد
ارتفاع مؤشر مدیري المشتریات بمصر في یولیو مع زیادة النشاط 

   التجاري

 IHS Markitلمجموعة  PMIارتفع مؤشر مدیري المشتریات الرئیسي 
، مقارنة ٢٠٢٠في مصر، بعد تعدیلھ نتیجة العوامل الموسمیة خالل یولیو 

بالشھر السابق لھ.وأوضح التقریر الصادر عن المجموعة الیوم، أن 
المؤشر الذي تم إعداده لیقدم نظرة عامة دقیقة على ظروف التشغیل في 

نقطة في شھر  ٤٩٫٦اقتصاد القطاع الخاص غیر المنتج للنفط، سجل 
ً بذلك عن  یولیو، نقطة سجلھا في یونیو الماضي.وخالل  ٤٤٫٦مرتفعا

 ٥٠یولیو الماضي، سجل المؤشر قراءة ھي األقرب إلى المستوى المحاید 
ً، وأشارت القراءة إلى تدھور طفیف في ظروف  ١٢نقطة في  شھرا

العمل، على الرغم من تجدد زیادة كل من النشاط والطلبات 
ؤشر مدیري المشتریات في مصر إلى الجدیدة.وأشارت أحدث بیانات م

عودة نمو النشاط في شھر یولیو، حیث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غیر 
المنتج للنفط للمرة األولى منذ عام، ولكن بشكل طفیف. كما ازدادت 
األعمال الجدیدة مع تحسن التصدیر، ما أدى إلى انخفاضات أبطأ في 

أول زیادة في اإلنتاج التوظیف والمخزون.وسجلت الشركات المصریة 
على مستوى القطاع الخاص غیر المنتج للنفط في عام خالل شھر یولیو، 
حیث بدأت قطاعات رئیسیة من االقتصاد مثل السیاحة والضیافة في إعادة 
فتح أعمالھا. وقامت العدید من الشركات بزیادة نشاطھا مع زیادة أعداد 

 ومع ذلك، كان التوسع السیاح، كما ارتفع الطلب على الصادرات أیضاً 
ً، حیث استمرت العدید من الشركات في تخفیض  العام في اإلنتاج ھامشیا

   ".١٩-نشاطھا بسبب الضعف الھیكلي المستمر الناتج عن "كوفید

تقریر: الثقة بالنشاط االقتصادي في مصر عند أعلى مستویاتھا خالل 
   عامین ونصف

ادي في مصر بشكل كبیر تحسنت التوقعات المستقبلیة للنشاط االقتص
، حسبما یرى تقریر مؤشر مدیر المشتریات ٢٠٢٠خالل یولیو 

لمصر.وأشار التقریر إلى تطلع الشركات إلى أن یؤدي إعادة فتح السیاحة 
ُ  إلى أن  درجة  إلى تحفیز االنتعاش االقتصاد خالل فصل الصیف، الفتا

ریر إلى أنھ على الثقة خالل یولیو تعد األقوى في عامین ونصف.ونوه التق
الرغم من ارتفاع النشاط، انخفض التوظیف في الشركات المصریة بقوة 
ً.وأشار أعضاء  خالل شھر یولیو لیواصل اتجاھھ السلبي المسجل مؤخرا
اللجنة إلى أن ھذا كان في الغالب بسبب الشركات التي لم تستبدل 

ع حجم الموظفین المغادرین طوعا بموظفین جدد.وفي الوقت نفسھ، ارتف
األعمال المتراكمة للشھر الثالث على التوالي، حیث استمر بعض العمالء 
في تأخیر المدفوعات بسبب نقص السیولة.وانخفض مخزون المشتریات 
في بدایة الربع الثالث لیكون ھذا ھو الشھر الثامن على التوالي الذي یشھد 

ً للمخزون في الشركات المصریة.ویعزي االنخفاض بشك ل استھالكا
أساسي إلى ضعف نشاط الشراء، إال أن بعض الشركات ذكرت أن سبب 
السحب من المخزون ھو التخلص من المخزون الزائد. ومع ذلك، وفي 
ظل بدء ارتفاع الطلبات الجدیدة، كان معدل انخفاض المخزون ھو 

-.وفي الوقت نفسھ، أدى تخفیف قیود كوفید٢٠١٩األضعف منذ دیسمبر 
نسبیا على مستلزمات اإلنتاج إلى تحسن في أداء   والطلب المنخفض ١٩ً

الموردین خالل شھر یولیو، وذلك ألول مرة منذ شھر نوفمبر الماضي. 
ً في مجملھ.وعلى صعید األسعار،  ومع ذلك، فقد كان معدل التحسن ھامشیا
ساھم ارتفاع تكالیف الشراء في زیادة أسرع في إجمالي أسعار مستلزمات 

و، حیث ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى لھ في اإلنتاج في شھر یولی

  
فى النصف  %١٥٨نصیب مصر من أرباح منجم السكرى یرتفع 

   األول
منجم السكرى للذھب فى جنوب أعلنت شركة سنتامین، التى تدیر 

ملیون  ١٠١شرق مصر، ارتفاع نصیب مصر من تقاسم األرباح إلى 
ملیون دوالر فى  ٣٩دوالر فى النصف األول من العام الحالى مقابل 

 ١٣.وذكرت أن الشركة دفعت ١٥٨بزیادة % ٢٠١٩الفترة نفسھا من 
لنصف مالیین دوالر عن ا ٥تعادل  ٥٣ملیون دوالر اتاوات، بزیادة %

األول من العام الماضى نتیجة ارتفاع إیرادات بیع الذھب، بعد ارتفاع 
أسعاره العالمیة.وبلغ إجمالى ما حصلت علیھ مصر خالل النصف 

ملیون دوالر فى  ٤٧ملیون دوالر مقابل  ١١٥األول من العام نحو 
.وكشفت الشركة أن نصیب مصر من اقتسام ٢٠١٩النصف األول من 

بدایة من یولیو الماضى، وسیستمر عند تلك  ٥٠ى %األرباح ارتفع إل
النسبة حتى نھایة االتفاق.ونوھت إلى أن البنك المركزى اشترى منھا 

ملیون دوالر،  ٦٫٤ألف أوقیة بقیمة  ٤٫٠٤٥دفعتان من الذھب تزن 
ضمن اتفاقیة تسھیل شراء الذھب مقابل تیسیر الحصول على تسھیالت 

 ٢٩٫٦٣ت التى حصلت علیھا الشركة ائتمانیة.وبلغت أرصدة التسھیال
ملیون دوالر بنھایة یونیو الماضى.وقالت الشركة، إنھا نجحت خالل 
النصف األول من العام الحالى فى إدارة التحدیات الناشئة عن تداعیات 

، والوصول ألداء تشغیلى ومالى مرتفع.وذكرت أن ١٩فیروس كوفید
ادة من ارتفاع أسعار القدرة على استمرار التشغیل مكنھا من االستف

الذھب، وكذلك إدارة التكالیف الناجحة والمیزانیة غیر المكبلة بالدیون، 
لیصل  ٥٠وھو ما أدى الرتفاع نصیب السھم من األرباح المرحلیة %

ا لو لم تكن «سنتات أمریكیة.تابعت  ٦إلى  ً أى من ھذا لم یكن ممكن
المألوفة، وكذلك  جھود قوة العمل الكبیرة موجودة فى تلك األوقات غیر

الفضل للحكومة المصریة على دعمھم فى استمرار عمل منجم 
   المصدر: جریدة البورصة».السكرى بأمان وبشكل مسئول

حمایة المنافسة المصري یحذر من فرض شروط تعسفیة على 
   المتعاملین في القطاع العقاري

حذر جھاز حمایة المنافسة المصري، من فرض شروط تعسفیة على 
المتعاملین في "القطاع العقاري".وأوضح الجھاز في بیان الیوم 
األربعاء، أنھ تلقى شكاوى بقیام العدید من شركات التطویر العقاري 
بممارسات تعسفیة واحتكاریة تجاه المتعاقدین معھا، والتي تضر بھم 

ا مستغل ا جسیمً ً ین صعوبة قیام المتعاقدین معھا بشراء عقار آخر ضرر
أو التحول إلى مجمعات سكنیة أخرى.ولفت الجھاز إلى أنھ من أبرز 
أشكال الممارسات التي یواجھھا الجھاز فیما یخص سوق العقارات 
مطالبة المتعاملین سداد مبالغ مالیة تعد من قبیل فرض شروط تعسفیة 

عاقد األصلي.وأشار إلى أن الشكاوى غیر مرتبطة بمحل االتفاق أو الت
تتضمن أیضا تعلیق تقدیم خدمة على قبول شروط غیر مرتبطة بطبیعة 
ھذه الخدمة، وإرغام القاطنین بالمجمعات السكنیة على التعامل مع 
مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردین آخرین (مثل خدمة 

خدمات الصیانة)،  اإلنترنت األرضي، خدمات شحن عدادات الكھرباء،
وحصولھم على المرافق األساسیة مثل: الكھرباء والمیاه وخدمات 
النظافة في مقابل شروط مالیة وتعاقدیة تعسفیة.وشددالجھاز على 
حقوق المتعاملین والمتداولین، حیث إنھ من شأن العدید من تلك 
الممارسات الحد من توافر العقار وحریة تداولھ،موضحا أنھ یحرص 

مان عدم تقیید حریة المتعاقدین وفرض شروط تعسفیة على ض



 

 

تسعة أشھر. في الوقت نفسھ، انخفضت أسعار اإلنتاج مرة أخرى حیث 
قدمت بعض الشركات تخفیضات أخرى من أجل تسریع انتعاش 

  IHS Markitالمبیعات.وقال دیفید أوین، الباحث االقتصادي بمجموعة 
ى مستویات ما قبل كوفید من "ال یزال أمام مصر طریق طویل للعودة إل

حیث النشاط التجاري والطلب، حیث كانت التحسنات األخیرة طفیفة. 
عالوة على ذلك، ظل معدل فقدان الوظائف قویا في شھر یولیو، ما أشار 
إلى أن الشركات ال تزال تحاول جاھدة الحفاظ على استمراریتھا في بیئة 

ذلك ارتفاع تضخم التكالیف  سوق ما بعد اإلغالق. وتابع: ولم یساعد على
وال استمرار تخفیض األسعار، وال یزال المشھد التجاري للشركات 
المصریة تنافسیا وصعبا، ولكنھ یمكن أن یتحسن في األشھر المقبلة إذا تم 
تعزیز السیاحة والقطاعات األخرى".وأشارت أحدث بیانات مؤشر مدراء 

ھر یولیو، حیث ارتفع المشتریات في مصر إلى عودة نمو النشاط في ش
إنتاج القطاع الخاص غیر المنتج للنفط للمرة األولى منذ عام ولكن بشكل 
طفیف.كما ازدادت األعمال الجدیدة مع تحسن التصدیر، ما أدى إلى 
انخفاضات أبطأ في التوظیف والمخزون بحسب التقریر الصادر عن 

الرئیسي الیوم.وارتفع مؤشر مدیري المشتریات  IHS Markitمجموعة 
PMI  لمجموعةIHS Markit  نقطة في شھر  ٤٩٫٦في مصرلیسجل

ً بذلك عن  نقطة سجلھا في یونیو الماضي مسجال  ٤٤٫٦یولیو، مرتفعا
ً.وأشارت  ١٢نقطة في  ٥٠قراءة ھي األقرب إلى المستوى المحاید  شھرا

القراءة إلى تدھور طفیف في ظروف العمل، على الرغم من تجدد زیادة 
الي الطلبات الجدیدة كل من النشاط والطلبات الجدیدةوقد سجل إجم

وطلبات التصدیر الجدیدة توسعات متواضعة، مدعوما بتحسن نشاط 
    المصدر: مباشر السوق وزیادة التجارة مع الدول األوروبیة واالفریقیة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

واحتكاریة علیھم من شأنھا المساس بحقھم في االختیار أو تؤثر على 
توافر المنتجات العقاریة والحد من توافرھا وفق آلیات العرض والطلب 
والسوق الحر.وأكد الجھاز على أھمیة حمایة حریة المنافسة في ھذا 

لدخول السوق والخروج منھ لضمان وجود  القطاع وعدم وجود عقبات
عدد كبیر من العاملین في السوق (التعددیة) والتأكد من عدم إتیان أي 
من العاملین بالسوق بممارسات احتكاریة تضر بالمواطن 
المصري.وأشار إلى أنھ یعود بالنفع على القطاع العقاري من حیث 

ن المحتملین على التشجیع على االستثمار العقاري، وتشجیع المنافسی
الدخول في ھذا السوق والمنافسین الحالیین على التوسع فیھ، وكذلك 
ضمان توافر العقار من قبل كل المتعاملین األفراد باعتبارھم 
مستثمرین منافسین بما یعود بالنفع علي االقتصاد المصري ككل.وناشد 
جمیع العاملین في السوق والمواطنین بالتقدم والشكوى ضد أیة 

مارسات تؤثر على حقھم في االختیار أو الحصول على أفضل م
ً عن أیة ممارسات  المنتجات العقاریة من حیث السعر والجودة، فضال
تعسفیة واحتكاریة تقوم بھا شركات التطویر العقاري تجاه المتعاقدین 
معھا.وأكد الجھاز قیامھ بفحص كل حالة على حدة وفق ظروفھا 

ھا أن تشكل مخالفة ألحكام قانون حمایة ومالبساتھا، والتي من شأن
 المصدر: مباشر .٢٠٠٥لسنة  ٣المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة رقم 

  

   



 

 

  األخبار العالمیة والعربیة 
   مبیعات التجزئة في منطقة الیورو تعود لمستویاتھا قبل الجائحة

الیورو أظھرت تقدیرات رسمیة الیوم أن حجم مبیعات التجزئة في منطقة 
ارتفع في یونیو إلى المستویات المسجلة في فبرایر قبل إجراءات العزل 
العام، لیكمل انتعاشا بدأ في مایو بعد انخفاض قیاسي في مارس 

 ١٩وأبریل.وارتفعت مبیعات التجزئة في تكتل العملة الموحدة الذي یضم 
في المائة في یونیو عن من مایو، وفقا لمكتب إحصاءات  ٥٫٧دولة 

تحاد األوروبي یوروستات. وقاد اإلنفاق على المالبس ووقود السیارات اال
في المائة  ٢٠٫٣ھذا االرتفاع.وقال یوروستات الیوم إن حجم التسوق قفز 

في المائة، والتي كانت  ١٧٫٨في مایو، معدال تقدیراتھ السابقة بزیادة 
بالفعل أكبر زیادة منذ أن بدأ تسجیل إحصاءات منطقة الیورو في 

.وقد عوضت الزیادتان المتتالیتان في المبیعات بالكامل االنخفاض ١٩٩٩
القیاسي في مارس وأبریل، عندما فرضت العدید من دول منطقة الیورو 

  المصدر: حابىإجراءات العزل العام لمنع انتشار فیروس كورونا المستجد.

   أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض كبیر للمخزونات األمریكیة

أسعار النفط یوم األربعاء بعد أن أظھرت بیانات المخزون  ارتفعت
انخفاضا كبیرا في مخزونات النفط الخام األمریكیة على الرغم من أن 
المخاوف بشأن الطلب على الوقود حدت من المكاسب في ظل ارتفاع 

سنتا  ٣١على مستوى العالم.وصعد خام برنت  ١٩-حاالت اإلصابة بكوفید
 ٠٧١٣دوالر للبرمیل بحلول الساعة  ٤٤٫٧٤لى إ %٠٫٧أو ما یعادل 

یوم الثالثاء ألعلى مستوى إغالق  %٠٫٦بتوقیت جرینتش. وارتفع العقد 
 ٢٦منذ السادس من مارس.وصعد خام غرب تكساس الوسیط األمریكي 

دوالر للبرمیل. وأنھى العقد  ٤١٫٩٦إلى  %٠٫٦سنتا أو ما یوازي 
و أعلى مستوى إغالق منذ أواخر وھ %١٫٧تعامالت یوم الثالثاء مرتفعا 

یولیو.وبحسب بیانات من معھد البترول األمریكي، انخفضت مخزونات 
 ٥٢٠ملیون برمیل في األسبوع المنتھي في أول أغسطس إلى  ٨٫٦الخام 

ملیون برمیل مقارنة مع توقعات المحللین بانخفاض ثالثة مالیین 
ارة معلومات الطاقة برمیل.ومن المقرر أن تصدر األرقام الرسمیة من إد

األمریكیة في وقت الحق یوم األربعاء.لكن حاالت اإلصابة بفیروس 
كورونا تواصل االرتفاع عالمیا. وفي الوالیات المتحدة، بلغ عدد الوفیات 
ما یزید عن ألف حالة یومیا، بینما اضطرت عشرات الوالیات لتعلیق 

خطط.ومما ساھم في خططھا إلعادة فتح اقتصاداتھا أو التراجع عن تلك ال
دعم المعنویات إشارات على أن المحادثات بین النواب الدیمقراطیین في 
الكونجرس والبیت األبیض بشأن حزمة جدیدة للدعم المالي بسبب فیروس 
كورونا بدأت تتحرك في االتجاه الصحیح على الرغم من أن الطرفین ما 

یكیة ھذا األسبوع زاال في حالة خالف.كما أظھرت بیانات المصانع األمر
تحسنا في الطلبیات، وھو ما یراه بعض المحللین على أنھ یوفر تخفیفا 

  المصدر: أموال الغدللقلق بشأن المخاطر التي تواجھ أي انتعاش. 

  

  

  

  

 

  مؤشرات االسواق العربیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 TASI  7,470.00  -0.23% السعودیة

 DFMGI 2,095.00  0.74%  دبي
 ADI 4,329.00 0.53% ابوظبي
  MARKET-IXP  5,012.18  0.16% الكویت

 BSEX 1,292.44 0.15% البحرین
 GENERAL 9,322.00 -0.49% قطر

 MASI 10,180.00 0.00% المغرب
 TUN20 6,688.00 1.20% تونس

  
  مؤشرات االسواق العالمیة

  التغیر (%)  القیمة  المؤشر  الدولة
 Dow Jones  27,201.52 1.39% أمریكا
 S&P 500  3,327.77  0.64% أمریكا
 NASDAQ 10,998.40 0.52% أمریكا

 FTSE 100  6,053.67 -0.84% لندن
 DAX 12,660.25  0.47% أمانیا

 Nikkei 225  22,418.15  -0.43% الیابان
 %0.68 2,050.61 سعر األوقیة الذھب (دوالر)

 %0.29 45.30 البرمیل (دوالر)خام برنت 
 %0.05  42.21 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  
شركة الصناعات الكیماویة 

  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.  %116.5  13.01  شراء  3,265.0  6.01  شركة حدید عز
 - المصریة لخدمات النقل 

  0.8  0.8  7.5  7.1 %25.5 9.16  شراء 227.9 7.30  ایجیترانس

  

  المجانیةتوزیعات االسھم جدول 
  تاریخ التوزیع  تاریخ نھایة الحق  التوزیع  أسم الشركة

  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  للسھمجنیھ  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   الماكو -النصر لصناعة المحوالت 
  ٣١/٠٨/٢٠٢٠  ٢١/٠٥/٢٠٢٠  جنیھ مصرى ٠٫٢٥القسط الثانى   زھراء المعادي لالستثمار والتعمیر

  

  الجمعیات العمومیة
  العنوان   نوع الجمعیة  الشركة  الیوم

  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  B4بمقر الشركة بالمنطقة الصناعیة   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 – ٨بمقر شركة امریكان الكائن فى شارع   عادیة  بى اى جى للتجارة واالستثمار  ١٠/٠٨/٢٠٢٠
  الجیزة –الدقي  -شارع وزارة الزراعة ناصیة االحرار  ٨بمقر الشركة الكائن فى   عادیة  القابضة لالستثمارات المالیةجراند   ١٠/٠٨/٢٠٢٠

ش  ٢٨عبر تقنیة االتصال و التصویت عن بعد دون التجمع الفعلى المعتاد بالعنوان الكائن   عادیة  العربیة لحلیج األقطان  ١١/٠٨/٢٠٢٠
  الدور الثامن -ة وسط البد القاھر -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
  التصویت االلكترونىعبر تقنیة التصویت عن بعد من خالل تقنیة   عادیة

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

  



 

 

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

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 62.6 0.40 24.60- 2,388,174 150,206,784 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ایسترن كومباني -الشرقیة 
11.82 1.55 24.13- 172,554 2,030,677 17.80 9.99 7.08% 

القابضة المصریة 
 *الكویتیة

EKHO 
1.05 -0.47 20.53- 505,924 531,604 1.52 0.82 5.84% 

المجموعھ المالیھ ھیرمس 
 القابضھ

HRHO 
14.00 0.79 8.02- 2,411,780 33,925,108 20.60 6.54 4.40% 

مجموعة طلعت مصطفى 
 القابضة

TMGH 
6.14 2.68 24.85- 5,851,865 35,466,580 12.00 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كلیوباترا
4.95 -1.00 17.91- 1,675,202 8,375,490 6.94 3.78 3.23% 

 SWDY السویدى الیكتریك
6.77 -0.73 41.13- 2,460,655 16,638,304 15.17 5.24 2.98% 

 ETEL المصریة لالتصاالت
12.91 -1.90 28.33 424,715 5,524,992 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سینا فارما
8.16 -0.49 16.48- 264,843 2,165,204 11.15 5.99 2.40% 

القاھره لإلستثمار و التنمیة 
 العقاریھ

CIRA 
13.30 0.00 4.18- 1,500 19,950 14.00 9.16 2.36% 

 JUFO جھینة للصناعات الغذائیة
7.85 -1.01 9.04- 3,289,060 26,081,946 10.10 5.13 2.32% 

بنك كریدي اجریكول 
 مصر

CIEB 
26.25 -1.32 39.66- 1,343,674 35,272,028 45.15 24.60 2.10% 

 OCDI سودیك
12.70 8.64 4.15- 3,303,475 40,740,256 17.75 6.10 1.89% 

مدینة نصر لالسكان 
 والتعمیر

MNHD 
3.07 3.02 36.31- 9,449,691 28,687,036 5.60 2.40 1.72% 

 EFID ایدیتا للصناعات الغذائیة
9.59 0.21 35.98- 488,474 4,674,723 19.99 7.76 1.49% 

مصر الجدیدة لالسكان 
 والتعمیر

HELI 
6.26 3.99 20.46- 3,521,602 21,825,570 9.73 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقیون للسجاد
5.68 0.53 46.21- 1,511,612 8,496,140 7.83 4.50 1.36% 

 PHDC بالم ھیلز للتعمیر
1.42 0.57 19.14- 10,741,921 15,178,572 2.54 0.79 1.26% 

 -القلعة لالستشارات المالیھ 
 اسھم عادیة

CCAP 
1.50 3.75 38.69- 45,255,995 67,899,616 2.87 0.81 1.12% 

سیدى كریر 
 للبتروكیماویات

SKPC 
6.40 -0.78 28.73- 1,237,753 7,887,575 14.07 4.44 1.03% 

بایونیرز القابضة 
 لألستثمارات المالیة

PIOH 
3.73 0.81 28.82- 2,254,124 8,355,879 6.16 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
2.44 0.80 33.70- 14,954,744 35,468,572 4.85 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمیة
2.45 3.81 16.10- 21,981,296 53,565,904 3.45 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمیة مصر
4.50 6.13 34.02- 3,774,546 16,887,704 7.92 2.01 0.67% 

 ESRS حدید عز
6.01 1.18 42.27- 3,448,986 20,671,964 13.11 4.06 0.66% 

اوراسكوم لالستثمار 
 القابضھ

OIH 
0.48 0.21 12.91- 104,775,898 49,727,232 0.75 0.28 0.63% 

البنك المصري لتنمیة 
 الصادرات

EXPA 
11.40 1.24 49.21 195,338 2,199,954 11.56 6.35 0.48% 

 IRON الحدید والصلب المصریة
2.74 -2.14 20.18 5,615,954 15,497,644 3.44 0.81 0.28% 

 DSCW  دایس للمالبس الجاھزة
1.48 6.78 15.43- 43,708,995 66,191,740 1.93 0.68 0.19% 

 BTFH بلتون المالیة القابضة
2.73 -2.50 23.53 8,651,365 23,789,588 4.49 0.87 0.19% 

  * السھم یتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  المسؤولیةإخالء 

  

 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 المتلقي 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

 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث

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


