
 

 

 

ول السنة التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
 
 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر )  التغيرمن ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %6.95 %0.98 11,598.90 30ا

 

ي جي اكس 
 
 ▲ %4.61 %1.15 2,338.41 50ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %7.35 %1.06 2,302.85 70ا

ي جي اكس 
 
 ▲ %6.95 %0.00 3,313.21 100ا

 ▲ %1.50 %0.06 1,063.88 لنيلمؤشر ا

 عناوين االخبار

 البورصة تفحص مستندات تجزئة القيمة االسمية لسهم "الجيزة للمقاوالت" ▪

 الحق في تجزئة القيمة االسمية لـ "الكابالت الكهربائية"يناير.. نهاية  26 ▪

سمنت : مزيد من سياسات خفض التكاليف بال خطط توسعية ▪
 
 السويس لال

واذ المقدم من تحالف الرائد ونيو سمارت غير ت": عرض االستح"النصر للحاصال ▪
 مجز  

سكان" تحقق  ▪  2020مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خالل  7مدينة نصر لالإ

رب ▪
 
دوية" ترتفع ا

 
ول %463اح "ممفيس لال

 
 خالل النصف اال

 بتحسن المؤشرات االقتصادية لمصر  ▪
 
وزيرة التخطيط: التوقعات الدولية تتنبا

 مة الفترة القاد

وزيرة الصناعة: جاري االنتهاء من تخصيص وحدات المجمعات السبعة  ▪
 المطروحة 

همية كبيرة لنجاح اتفاقية التجارة ا ▪
 
فريقية الخارجية: مصر تولي ا

 
 لحرة القارية اال

مريكية خالل نوفمبر  2.244 ▪
 
مليار دوالر حيازة مصر من سندات الخزانة اال

2020 

 2020بر اسي للصناعات التحويلية خالل نوفمارتفاعًا بالرقم القي %0.84مصر..  ▪

 تصريحات جانيت يلين تضغط على سعر الدوالر  ▪

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه( 

 

 

 االسهم التي انخفض سعرها االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 108 87 6 

  

 انواع المستثمرين 
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 ريمييرشركة ب -إدارة البحوث  –األسبوعي التقرير 
 2020يناير  20



 

 

 ركات المقيدةرالشأخبا

 البورصة تفحص مستندات تجزئة القيمة االسمية لسهم "الجيزة للمقاوالت"

العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري تقدمت قالت البورصة المصرية، إن شركة الجيزة 

قرشاً  20للبورصة بمستندات قيد تجزئة القيمة االسمية للسهم من جنيه إلى 

يان اليوم: أن الشركة تقدمت لقيد تجزئة القيمة اإلسمية للسهم.وأضافت البورصة في ب

على مليون جنيه مصري، موزعاً  292.89ليصبح راس مال الشركة المصدر والمقيد 

مليون سهم.وأوضحت البورصة، أن  292.89مليار سهم بدالً من عدد  1.46عدد 

ة القيد.يشار المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجن

مليون جنيه، منذ بداية يناير حتى نهاية  40.22إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 

ن جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي، مليو 47.99سبتمبر الماضي، مقابل 

مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خالل الفترة إلى 

مليون جنيه في الفترة المقارنة  805.05ون جنيه، مقابل إيرادات بلغت ملي 730.56

شركة خالل التسعة أشهر .وعلى صعيد القوائم المستقلة، فقد تراجعت أرباح ال2019من 

مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل  40.21، لتسجل نحو 2020األولى من 

 المصدر: مباشر ماضي.مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال 48.1

 "يناير.. نهاية الحق في تجزئة القيمة االسمية لـ "الكابالت الكهربائية 26

المصرية، إنه تقرر تجزئة القيمة االسمية للسهم من  قالت شركة الكابالت الكهربائية

مليون جنيه موزعاً  711.44قرشاً مع بقاء رأس المال المصدر كما هو  20جنيه إلى 

قرشاً للسهم بعد  20مليون سهم بقيمة اسمية  711.44ار سهم بدالً من ملي 3.55على 

ئة لحاملي ومشتري تعديلها.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن التجز

يناير الجاري، على أن يتم تداول األسهم طبقاً للقيمة  26السهم بنهاية جلسة تداول يوم 

من خالل شركة مصر للمقاصة  2021ناير ي 27االسمية بعد التعديل، اعتباراً من 

واإليداع المركزي، بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد التجزئة بالبورصة 

 104.38أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ  9.وحققت الشركة خالل المصرية

يه مليون جن 116.18مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 

مليار جنيه بنهاية  1.25 األقلية.وتراجعت مبيعات الشركة خالل التسعة أشهر إلى

مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وعلى صعيد القوائم  1.59سبتمبر، مقابل 

قلة خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر لتسجل نحو المنفردة، نمت أرباح الشركة المست

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 27.79مليون جنيه، مقابل  52.25

 المصدر: مباشر

 السويس لألسمنت : مزيد من سياسات خفض التكاليف بال خطط توسعية

لى المدى مزيد من خفض التكاليف، بال خطط توسعية، واحتماالت إلعادة هيكلة ع

لسويس لألسمنت الطويل بشرط تحسن أوضاع القطاع، كانت هذه هى خطة شركة ا

(SUCE ،بعد الشطب من البورصة فى ظل الضغوط التى يتعرض لها القطاع بالكامل )

نتيجة هبوط حاد فى الطلب، وتخمة فى المعروض، وفقا لـ المال.وتسير السويس 

، وتابعتها أسمنت طره، من البورصة لألسمنت حاليا فى خطوات التخارج النهائى

ح سوق العمليات الخاصة فى المصرية، والتى كان آخرها األحد الماضى، حيث تم فت

البورصة لتلقى طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين والمتضررين من قرار 

 الشطب االختيارى، بمن فيهم الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، خالل الفترة

جنيه للسهم الواحد.كشف أحمد مرشدى  7.50يناير، وذلك بسعر  21يناير، إلى  17من 

عالقات المستثمرين بالسويس لألسمنت، أن الشركة ستواصل تنفيذ خطة لخفض  مسؤول

، حيث تم االنتهاء من الجزء األكبر 2017التكاليف الثابتة والمتغيرة، بدأتها منذ عام 

وتضمنت الخطة خفض االنفاق، الشطب من .»2019و  2018منها خالل عامى 

اليف المتعلقة باإلنتاج، والعمليات البورصة وما يتبعه من مصروفات، وضغط كافة التك

التشغيلية، كالوقود، والكهرباء، والخدمات الداخلية، وخفض عدد العمالة بنحو الثلثين، 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

  45.06   46.00  المشروعات الصناعية والهندسية
  11.11   4.60  بايونيرز القابضة

  10.69   2.90  بلتون المالية القابضة

  10.32   5.13  سوهاج الوطنية

  9.98   14.33  راية

 

 هم من حيث االنخفاض في السعرأس 5اقل 
 التغير )%( سعر االغالق السهم

شهادات اإليداع المصرية لمجموعة السالم 

 القابضة

 1.89   10.00- 

 -9.95   6.61  القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية

 -9.06   14.95  اكرو مصر

 -8.68   4.00  جولدن تكس

 -5.34   44.10  مار العقاري العربيالخليجية الكندية لالستث

 

 التداولأسهم من حيث قيمة  5أكبر 
 سعر االغالق قيمة التداول السهم

  4.60   102،260،312  بايونيرز القابضة

  2.60   85،057،872  إعمار مصر

  0.57   65،612،736  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  2.90   62،853،036  بلتون المالية القابضة

  1.51   58،211،240  بالم هيلز

 

 كمية التداولأسهم من حيث  5أكبر 

 سعر االغالق كمية التداول السهم 

  0.57   116،213،863  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.65   66،275،383  العربية لالستثمارات

  1.30   43،223،293  المصريين لالسكان

  1.51   38،243،992  بالم هيلز

  0.72   33،057،991  العبوات الطبية

 

  قطاعات من حيث قيمة التداولأكبر خمس 
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فقا ، و«حيث كانت مصانع الشركة تعانى من زيادة كبيرة فى عدد العمال

، كان أحد -التابعة–للمرشدى.وأوضح مرشدى أيضا أن عملية وقف نشاط أسمنت طره 

حاور خطة خفض التكاليف، والتى دعمتها بقوة، بجانب تعزيز كفاءة اإلنتاج فى أهم م

 9المصانع األخرى.واظهرت القوائم المالية األخيرة للسويس لألسمنت عن فترة أول 

مليون  289لمصروفات العمومية واإلدارية إلى أشهر من العام الماضى انخفاض ا

مليار  4.9مليار جنيه، نظير  3.8يعات إلى مليون جنيه، وتكلفة المب 400جنيه، مقابل 

جنيه، الفترة المناظرة من العام السابق.ولفت مرشدى إلى أن إنتاج المجموعة حاليا 

س، وحلوان، ما مليون طن سنويا، من مصنعيها السوي 6.5ماليين و  6يتراوح بين 

ويس يؤمن الحفاظ على الحصة السوقية.وحول الخطط االستثمارية المستقبلية للس

لألسمنت، أكد مرشدى أن األوضاع الراهنة ال تحتمل وجود أى انفاق استثمارى، 

باستثناء عمليات الصيانة، والعمرات الدورية لآلالت، الضروية والالزمة لضمان 

الت تنفيذ خطة إلعادة الهيكلة، والعودة للطرح بالبورصة استمرارية اإلنتاج.وعن احتما

إنه من المبكر الحديث عن هذا األمر فى ظل تعثر مستقبال مرة أخرى، قال مرشدى 

أوضاع قطاع األسمنت حاليا، الفتا فى الوقت نفسه إلى أنه حال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة 

ى بتحسن أوضاع سوق ستكون فى أسمنت طره، مؤكدا أن ذلك مرتبط بشكل أساس

ن ذلك لن األسمنت.وأكد مرشدى عدم وجود أى نية لتصفية شركة أسمنت طره، حيث أ

يحمل أى فوائد، بل سيؤدى إلى مزيد من التكاليف.وأوقفت أسمنت طره نشاطها مؤقتا 

، بضغط عدة عوامل تشمل خسائر متراكمة ومديونيات ضخمة، 2019فى منتصف عام 

ضوء تردى أوضاع صناعة األسمنت، وذلك بالتزامن مع  ونتائج سلبية متوقعة فى

مكنها من ممارسة نشاطها مجدداً، وفق ما قالته االتجاه لتنفيذ خطة إعادة هيكلة ت  

آنذاك.فيما يتعلق بطرح األرض المملوكة ألسمنت طره والواقعة على كورنيش النيل 

ة، الفتا إلى أن عرض بمنطقة طره للبيع مجددا، استبعد مرشدى ذلك فى الفترة الراهن

لرخص الخاصة األرض للبيع بوضعها الحالى كنشاط صناعى غير مجد، كما أن تحويل ا

بها إلى نشاط سكنى تجارى غير متاح حاليا.يشار إلى أن هذه األرض تبلغ مساحتها 

لبيع  2018عقدت مزادا نهاية « أسمنت طره»ألف متر مربع، وكانت  500اإلجمالية 

جنيه للمتر المربع، إال أنه لم يتقدم أحد  2700متر منها بسعر ألف  392.8مساحة 

ى األوضاع التى يعانى منها سوق األسمنت حاليا، الفتا إلى لشرائها.وتطرق مرشدى إل

، بينما شهد الطلب هبوطا حادا لمستويات 2017تراجع األسعار لمستويات 

دالت الطلب .وكشف مسؤول عالقات المستثمرين بالسويس لألسمنت أن مع2008

مما خالل فترة السنوات األربع األخيرة،  30سجلت هبوطا إجماليا بنسب تصل إلى %

ترتب عليه خفضا فى اإلنتاج، واألسعار، إلبقاء الشركات على الحصة السوقية.جدير 

بالذكر أن شطب السويس لألسمنت، وتابعتها أسمنت طره من البورصة كانت ضمن 

، على كامل «الشركة األم–رج سيمنت فرانس إس إيه إس هايدلب»أهداف عملية استحواذ 

وفى «.المال«ا لتصريحات سابقة من مرشدى لـ، العام الماضى، وفق«السويس»أسهم 

إن عملية االستحواذ التى نفذتها هايدلبرج على أسهم « المال»هذا الصدد قال مرشدى لـ 

فيها تحسن السوق  السويس جاءت بناء على رؤية وخطة طويلة المدى لألولى تتوقع

بتاريخ واستقرار األوضاع.كانت لجنة قيد األوراق المالية بجلستها المنعقدة 

، قد قررت الموافقة على السير في إجراءات الشطب االختياري ألسهم 2020\12\29

 909،282،535( البالغ رأس مالها المصدر والمقيد SUCEشركة السويس لألسمنت )

جنيه مصري  5سهم، بقيمة اسمية قدرها  181،856،507جنيه مصري، موزع على 

من جدول قيد االوراق المالية المصرية " إصدارات ( للسهم الواحد ) ممثال في عشرة 

اسهم " بعد تنفيذ عملية شراء الشركة السهم المساهمين الواجب شرائها طبقا للمادة 

 وتعديالتهما.( من اإلجراءات التنفيذية لها 74( من قواعد القيد والمادة )55)

 

 

"النصر للحاصالت": عرض االستحواذ المقدم من تحالف الرائد ونيو 

 سمارت غير مجز  

ناقش مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية، العرض 

زراعي واالستثمار العقاري وشركة المقدم من تحالف شركة الرائد لإلنتاج ال

بالمائة  90مليون سهم بنسبة  7.07لإلنشاءات لالستحواذ على نيو سمارت 

من أسهم الشركة.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن عرض 

جنيهاً للسهم، غير مجٍز ويتعارض مع  45الشراء المقدم والمحدد بمبلغ 

بها. وسجلت شركة النصر لتصنيع  مصالح الشركة والمساهمين والعاملين

مليون جنيه منذ بداية أبريل  8.56زراعية، صافي خسارة بلغ الحاصالت ال

مليون جنيه خسائر خالل  6.44، مقابل 2020حتى نهاية مارس  2019

نفس الفترة من عامها المالي الماضي.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي 

ريل حتى نهاية ديسمبر الماضي، مليون جنيه منذ بداية أب 7.12خسائر بلغ 

 ليون جنيه خسائر خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.م 5.44مقابل 

 المصدر: مباشر

 2020مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خالل  7مدينة نصر لإلسكان" تحقق 

قالت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير، إنها حققت تعاقدات وحجوزات 

مليار  6.3مليار جنيه مصري، مقابل  7.01بلغت  2020بيعية خالل عام 

.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن 2019جنيه عام 

بالمائة بفضل الطلب على المشروعات  11.3التعاقدات ارتفعت بنسبة 

السكنية للشركة بتاج سيتي وسراي، فضالً عن بيع قطعتي أرض إلقامة 

وذكرت الشركة، أنها تطور حالياً أكثر مشروعات سكنية متكاملة الخدمات.

آالف وحدة عقارية في مراحل التطوير/التصميم بمشروعاتها  10من 

الخمسة الرئيسية في القاهرة الكبرى.وقال أحمد الهيتمي العضو المنتدب 

للشركة، إن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في تسريع 

وع المحفظة العقارية لمشروعات الشركة وتيرة التنمية، استناداً لتن

وطروحاتها في تاج سيتي وسراي.وحققت الشركة خالل التسعة أشهر 

مليون جنيه خالل  628.99أرباحاً بعد الضريبة بلغت  2020األولى من 

مليون  630.98الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

رتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة .وا2019جنيه في الفترة المقارنة من 

مليار جنيه جنيه في الفترة  1.44مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت  1.76إلى 

المقارنة من العام الماضي.وبالنسبة للقوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة 

 مليون جنيه. 613.28مليون جنيه خالل الفترة، مقارنة بنحو  635.66إلى 

 المصدر: مباشر

 النصف األولخالل  %463ح "ممفيس لألدوية" ترتفع باأر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع 

-2020بالمائة خالل النصف األول من العام المالي الجاري ) 463أرباحها بنسبة 

 (، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها2021

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى  18.81سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  3.34نهاية ديسمبر الماضي، مقابل ربح قدره 

مليون جنيه، مقابل  267.86العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات النشاط إلى 

بق.وحققت الشركة خالل الربع مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السا 251.14

مليون جنيه  8.03، صافي ربح بلغ 2021-2020العام المالي الجاري األول من 

مليون جنيه  1.17منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 

خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الثالثة 

مليون جنيه بنهاية  136.58من العام المالي الجاري لتسجل نحو  أشهر األولى

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي  114.63سبتمبر، مقابل 

 المصدر: مباشرالماضي.



 

 

 والسوق  نظرة على أخبار االقتصاد

وزيرة التخطيط: التوقعات الدولية تتنبأ بتحسن المؤشرات االقتصادية لمصر الفترة 

  ادمةالق

والتنمية االقتصادية عدًدا من التقارير الدولية حول الوضع استعرضت وزارة التخطيط 

االقتصادي في مصر والمنطقة العربية، حيث تضمنت التقارير مسح التطورات 

لإلسكوا، وكذا توقعات بنك  2020-2019االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 

رير الدولية تشيد وضحت وزيرة التخطيط، أن التقاستاندرد تشارترد البريطاني.وأ

بالوضع االقتصادي لمصر والتوقعات الدولية تتنبأ بتحسن المؤشرات االقتصادية خالل 

الفترة القادمة.أضافت، أن توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، جاءت بأن مصر 

ت النمو االقتصادي في ، متوقًعا تحسن معدال2021ستكون األسرع تعافيًا اقتصاديًا في 

الناشئة في ظل الرؤية االقتصادية.وأشارت السعيد، أن البنك أشار في تقريره  األسواق

إلى إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النمو الذي 

يعد  %3.6إلى  %5.5كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من 

.وحول تقرير %5.5إلى نسبة  2021القتصاد المصري في طفيقا، متوقًعا أن يعود نمو ا

-2019اإلسكوا حول مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 

لفتت وزيرة التخطيط إلي أن التقرير توقع القتصاد مصر أن يتعافى بنسبة  2020

القتصادي في الجيد لالقتصاد ومعدل النمو ا، وذلك وفقًا لألداء 2021في عام  6.1%

، مدفوًعا بقطاعات السياحة وصناعات استخراج الغاز وتجارة الجملة 2019عام 

والتجزئة، والعقارات، والبناء، وما سيحفز االنتعاش هو استعادة قطاع السياحة عافيته 

من  2019م بعد الجائحة .جدير بالذكر أن تقرير االسكوا لفت إلي تمكن مصر خالل عا

من الناتج المحلي اإلجمالي  %2.5فض في الحساب الجاري قدره الحفاظ على عجز منخ

من الناتج المحلي  %7تقريبًا وذلك بفضل العجز التجاري المنخفض والبالغ حوالي 

 %11اإلجمالي.كما أشار التقرير إلي زيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة 

مليار دوالر، ما جعل مصر  9نطقة تثمار األجنبي المباشر في المليصل االس 2019في 

  أكبر متلقي لالستثمار األجنبي المباشرفي المنطقة في ذلك العام.

  الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة لنجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية األفريقية

رتير العام التفاقية استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري، وامكيلي ميني" السك

الحرة القارية األفريقية، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى مصر.وأعرب التجارة 

شكري، خالل اللقاء عن التقدير لقيام السكرتير العام بزيارة مصر في مستهل جوالته 

الخارجية بعد إطالق منطقة التجارة الحرة مطلع الشهر الجاري، وحرصه على التشاور 

ته حول الموضوعات المتعلقة باالتفاقية، وفقا لبيان الجانب المصري واالستماع لرؤيمع 

صادر اليوم األربعاء.وأوضح شكري خالل اللقاء األهمية الكبيرة التي توليها مصر 

لنجاح هذه االتفاقية، أخذاً في االعتبار أن اإلعالن عن تدشين منطقة التجارة الحرة قد 

، مبرزاً كون مصر من أوائل  2019ة لالتحاد األفريقي في عام تم إبان الرئاسة المصري

الدول الموقعة والمصدقة على االتفاقية.  وأكد شكري على استعداد مصر التام تقديم كافة 

أشكال الدعم للسكرتارية للمساهمة في إنجاح عملها واالضطالع بمسئولياتها ومتابعة 

االقتصادي  ة، وذلك على نحو يحقق التكاملتنفيذ االتفاقية وإنجاح مفاوضاتها المتبقي

المطلوب داخل القارة األفريقية بوصفه خطوة رئيسية على صعيد إنشاء سوق أفريقي 

 موحد واتحاد جمركي. 

 2020مليار دوالر حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية خالل نوفمبر  2.244

، لتحافظ على 2020فمبر استقرت حيازة مصر من سندات الخزانة األمريكية خالل نو

)خالل عامين(، بحسب مسح  2018تسجيل أعلى مستوى منذ أكتوبر 

لـ"مباشر".وأظهرت بيانات وزارة الخزانة األمريكية، أن حيازة مصر من السندات 

مليار دوالر  2.176 ، مقابل2020مليار دوالر في نوفمبر  2.244األمريكية بلغت 

ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة  2020ة .ومنذ بداي2019بالشهر المماثل من 

.وعربياً ، 2019مليار دوالر بنهاية  2.182مليون دوالر مقابل  62بنحو األمريكية 

 

وزيرة الصناعة: جاري االنتهاء من تخصيص وحدات المجمعات السبعة 

  المطروحة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري حالياً االنتهاء من 

إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية بالسبعة مجمعات صناعية التي تم 

سكندرية، والبحر األحمر، بمحافظات اإلطرحها خالل شهر أكتوبر الماضي 

والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، واألقصر.جاء ذلك وفق بيان الوزارة 

خالل مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة 

االجتماع الدكتورة هالة أبو السعد وكيل جنة.شارك في وعدد من أعضاء الل

اللجنة، والنائب محمد الجارحي، وكيل اللجنة، واللواء محمد الزالط رئيس 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع 

، اإلقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ري مستشار وزيرة التجارة والصناعة لالتصال المؤسسي.وقالت وحاتم العش

وزيرة الصناعة، إن عدد المتقدمين بطلبات لتخصيص الوحدات بلغ حتى األن 

وحدة.أضافت جامع، إنه روعي في طرح هذه  650مستثمر بإجمالي  403

سعر  المجمعات تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض

جنيه في بعض  300جنيه و 500جنيه للكراسة الى  2000لشروط من كراسة ا

الحاالت، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم 

 العروض.

وتابعت أنه تم تخفيض : تخفيض قيمة جدية الحجز ومد فترات اإليجار للوحدات

، الفتةً إلى أنه تم مد آالف جنيه 10ألف جنيه إلى  50قيمة جدية الحجز من 

سنوات باإلضافة إلى إتاحة  10سنوات سابقاً إلى  5فترة اإليجار للوحدة من 

وحدات سابقاً وإلغاء نظام  4وحدات بدالً من  8حصول مستثمر واحد على 

التوكيالت لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات 

الصغيرة ومتناهية الصغر.وأوضحت وزيرة  في مشروعاتهمالصناعية والبدء 

الصناعة، أنه بعد طرح هذه المجمعات تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية 

الصناعية مع عدد من المستثمرين الذي تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث 

 ت.التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديا

راضي السابق تخصيصها واتخاذ إجراءات قانونية لسحب القطع من مراجعة األ

أشهر لسداد إيجار  6ولفتت إلى أنه تم منحهم فترة سماح مدتها : غير الجادين

الوحدات بعد تخصيصها األمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم 

 ر المستثمرينفي التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغا

ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة اإلنتاج.وأشارت الوزيرة إلى 

أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدماً ملموساً رغم تداعيات 

أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.ولفتت 

يل فاتورة الواردات المحلية لتقلجامع إلى أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة 

وإحالل المنتجات المحلية محل المستوردة من خالل وضع منظومة متكاملة 

لزيادة االعتماد على الصناعة المحلية.وأوضحت وزيرة الصناعة، أنه يجري 

حالياً دراسة تقنين وضع األراضي الصناعية المطروحة سابقاً حيث سيتم تشجيع 

م للبدء في المشروعات واستغالل األراضي ديم الدعم لهالمستثمرين الجادين وتق

المخصصة وعلى الجانب األخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع األراضي التي لم 

ت ستغل حتى اآلن.وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع مدينة الروبيكي يعد مشروعاً 

قومياً لم يستهدف فقط نقل مدابغ الجلود منطقة مجرى العيون إلى مدينة 

استهدف إعادة توطينها وفقاً ألحدث النظم العالمية بما يسمح بإيجاد الروبيكي بل 

صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط والتوجه نحو تصدير منتج عالي 

الجودة.ودعت جامع أعضاء اللجنة لزيارة الروبيكي للتعرف على أخر 



 

 

واصلت المملكة العربية السعودية احتالل المركز األول في حيازة السندات األمريكية 

 36.8المتحدة بواقع مليار دوالر، وتبعتها الكويت، ثم اإلمارات العربية  137.6بواقع 

ان في المركز األول مستحوذة على سندات خزانة مليار دوالر.وعالمياً، جاءت الياب

تريليون دوالر، ثم المملكة  1.06تريليون دوالر، وتبعتها الصين بـ 1.26أمريكية بقيمة 

شكل عام، ارتفعت سندات الخزانة األمريكية في مليار دوالر.وب 420.3المتحدة بـ

عن مستواها  %2.19تريليون دوالر، بنمو  7.053نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بـ

تريليون دوالر، مع نمو شهري  6.902في الشهر المقارن من العام السابق عند 

.يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة األمريكية في بياناتها الشهرية هو 0.21%

استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة األمريكية فقط، وال تشمل تلك 

االستثمارات األخرى بالواليات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.وتعد سندات 

الخزانة األمريكية وسيلة لجمع األموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها 

ختلف حسب أجل السند.وكان رصيد احتياطي الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي ي

مليار  39.22مليار دوالر، مقابل   39.222النقد األجنبي بلغ في نوفمبر الماضي 

 2.7مايو الماضي مبلغ  12دوالر في أكتوبر السابق له.وكانت مصر قد تسلمت في 

ع الممنوح مليار دوالر من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل االئتماني السري

للحكومة المصرية.وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي التفاق على مستوى 

مليار دوالر.وأفاد صندوق  5.2شهراً، وبقيمة  12الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 

النقد بأن االتفاق األخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على 

االتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية  موافقته النهائية على

المصرية.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، 

خفض كل من سعر عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك 

 8.75بالمائة و 9.25و بالمائة 8.25نقطة أساس، ليصل إلى  50المركزي بواقع 

 بالمائة، على الترتيب.

 2020ارتفاعاً بالرقم القياسي للصناعات التحويلية خالل نوفمبر  %0.84مصر.. 

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة واإلحصـاء المصري، البيانات األولية للرقـم 

. وبلغ الرقم 2020 القياسي إلنتاج الصناعات التحويلية واالستخراجية عن شهـر نوفمبر

القيـاسي للـصناعـات التحويلية واالستخـراجية )بدون الزيت الخام والمنتجــات 

خالل شهر اكتوبر  96.94)أولـي( مقابل  2020خالل شهر نوفمبر  97.76البترولية( 

% ، وفقا لبيان صادر اليوم األربعاء.وسجل  0.84)نهائي( بنسبة ارتفاع قدرها  2020

خالل  118.43ـي لصناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية الرقـم القياس

بارتفـاع قدره  110.69حيث بلغ  2020مقارنة بشهر أكتوبر  2020شهر نوفمبر 

وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا  7.00%

ة التعدين واستغالل المحاجر لتداعيات جائحة كورونا.وبلـغ الرقم القياسـي لصناع

حيث بلغ  2020مقارنة بشهر اكتوبر  2020خالل شهر نوفمبر  191.40األخرى 

وذلك بسبب زيادة الطلب على االمالح والمعادن  %18.65بارتفاع قدره  161.31

خالل شهر 102.77وذلك بسبب الجائحةوسجل  الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات  

 31.58بانخفاض قدره 150.19حيث بلغ   2020بشهر اكتوبر مقارنة  2020نوفمبر 

% وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.وبلـغ الرقـم القيــاسـي لصناعة 

حيث بلغ  2020مقارنة بشهر اكتوبر 2020خالل شهر نوفمبر  27.74فحم الكوك 

 األولية. % وذلك بسبب وجود نقص في المواد 20.54بنسبة انخفاض قدرها  34.91

 

 

 

 

 

ة والثالثة مرحلة الثانيمستجدات التطوير بالمدينة حيث شهدت تطوراً كبيراً في ال

وتم تالفي كافة العقبات التي ظهرت في المرحلة األولى.وفيما يتعلق بالالئحة 

التنفيذية الجديدة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر أوضحت وزيرة الصناعة، أن الالئحة معروضة حالياً على مجلس 

ئحة قد تم إعدادها بالتنسيق ى أن هذه الالالوزراء للموافقة عليها.وأشارت إل

جهة ووزارة ومن بينها لجنة المشروعات المتوسطة  40والتعاون مع أكثر من 

والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.وأوضحت الوزيرة أن هذه الالئحة 

تعد بمثابة دليل إجراءات لتوضيح كافة األمور المتعلقة بتنفيذ قانون تنمية 

صغيرة ومتناهية الصغر وبما يسهم في تسهيل المتوسطة والالمشروعات 

وتبسيط منظومة اإلجراءات لكافة الشرائح التي يستهدفها القانون.ومن جانبه 

أشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة 

تنمية ومتناهية الصغر بمجلس النواب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزيرة في 

عات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لصغار المستثمرين.وقال إن المشرو

ذلك يأتي في ظل التوجه الرئاسي بإقامة مجمعات صناعية في محافظات 

الجمهورية لخدمة صغار المبتكرين ورواد األعمال، مشيراً إلى حرص اللجنة 

هيئة  سهيل إجراءاتعلى مراجعة األثر التشريعي للقوانين الحالية وذلك بهدف ت

التنمية الصناعية لمساعدة المستثمرين واالرتقاء بقطاع الصناعة خاصةً وأنه 

 أحد القطاعات الحيوية في تنمية االقتصاد القومي.

دراسة كاملة من التنمية الصناعية لملف األثر البيئي وتنفيذ االشتراطات الخاصة 

يئة العامة للتنمية الط رئيس الهوبدوره أوضح اللواء محمد الز: بالحماية المدنية

الصناعية إن المجمعات الصناعية التي طرحت مؤخراً كانت على أعلى مستوى 

من الجودة حيث عملت الهيئة على محورين أساسيين وهما رخصة البناء 

ورخصة التشغيل من خالل إجراء دراسة كاملة لملف األثر البيئي وتنفيذ 

ذلك يتم من خالل تزويد كل  نية.واضاف أناالشتراطات الخاصة بالحماية المد

مجمع جديد بشبكة حريق األمر الذي يسهم في سرعة استخراج الرخص 

للمستثمرين.ولفت إلى أنه تم إتاحة التقدم لشراء كراسة الشروط للسبع مجمعات 

فرد  1490صناعية األخيرة بالبطاقة الشخصية لسهولة التقدم حيث قام نحو 

تواصل مع كافة المستثمرين الذي اشتروا حتى األن ال بشراء الكراسات وجاري

 الكراسات للرد على استفسارات وتشجيعهم على التقدم بطلبات حجز الوحدات.

دور كبير لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق المجمعات 

وأكد محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع : ومساعدة المستثمرين

نمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يمية بجهاز تاإلقل

الجهاز يقدم العديد من الخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من 

خدمات تمويلية وغير تمويلية تتضمن التدريب والتسويق والمساعدة في إعداد 

لمجمعات دراسة الجدوى.وأشار إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في تسويق ا

اعية ومساعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات وذلك الصن

بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.ونوه في هذا اإلطار إلى أن القطاع 

الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدفها الجهاز حيث يتيح تمويل 

  وع.ن جنيه للمشرمليو 10ميسر للمشروعات الصناعية يصل إلى 

 

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية

 تصريحات جانيت يلين تضغط على سعر الدوالر 

يتراجع الدوالر األمريكي بشكل طفيف خالل التداوالت األسيوية من اليوم األربعاء في 
ضوء ترقب العالم تنصيب جو بايدن كرئيس للواليات المتحدة في واشنطن. وقد جاءت 

شهادة جانيت يلين، المرشحة لرئاسة وزارة الخزانة تراجعات سعر الدوال في أعقاب 
األمريكي يوم أمس الثالثاء، حيث قامت بحث المشرعين األمريكية، أمام مجلس الشيوخ 

على التصرف بشكل سرع بشأن اإلنفاق التحفيزي، وقالت إنها تؤمن بأسعار الصرف 
الر. وفي هذا التي يحددها السوق، دون أن تعبر عن وجهة نظرها بشأن اتجاه الدو

احد بعد عن أعلى مستوى في شهر و DXYالسياق، تراجع مؤشر الدوالر األمريكي 
نقطة. وكذلك تراجعت عائدات  90.366تصريحاتها ليستقر مؤشر الدوالر حاليا عند 

السندات األمريكية ألجل لعشر سنوات.وفي ضوء استغالل تراجع الدوالر، ارتفع 
، بعد االرتداد من الدعم حول  1.2150 إلى مستوى EURUSDاليورو دوالر 

يوزلندي المتأثران بالمخاطر للحفاظ على . وارتفع الدوالران االسترالي والن1.2050
إلى  %0.3بنسبة  AUDUSDمكاسب متواضعة. فقد ارتفع االسترالي دوالر 

  دوالر. 0.7130إلى  %0.2بنسبة  NZDUSD، وارتفع النيوزلندي دوالر 0.7719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 8,878.00 -0.26% السعودية

 DFMGI 2,787.00 -0.20% دبي

 ADI 5,691.00 0.25% ابوظبي

 MARKET-IXP 5,680.36 -0.01% الكويت

 BSEX 1,450.90 0.23% البحرين

 GENERAL 10,777.00 -0.20% قطر

 MASI 11,516.00 0.29% المغرب

 TUN20 6,707.00 -0.13% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 Dow Jone 31,245.00 0.96% أمريكا

 S&P 500  3,851.85 1.39% أمريكا

 NASDAQ 13,457.25 1.97% أمريكا

 FTSE 100  6,740.00 0.41% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  28,756.86 0.82% اليابان

 %0.19 1,874.43 سعر األوقية )دوالر(الذهب 

 %0.20- 55.97 البرميل خام برنت )دوالر(

  %0.28- 53.16 البرميل نايمكس )دوالر(



 

 

 الشركات تحت التغطية

 اسم الشركة
سعر 

 السهم

رأس المال 

 السوقي
 التوصية

السعر 

 المستهدف

احتمال 

د/ الصعو

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2020 2019 2020 2019  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 0.9 غ.م. غ.م. %2.7- 4.05 احتفاظ 3,714.8 4.16 كيما –الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. غ.م. غ.م. %54.7 16.86 شراء 5,921.6 10.9 شركة حديد عز

 1.2 1.2 18.9 11.1 %15.0- 9.60 احتفاظ 352.7 11.30 ايجيترانس –لنقل المصرية لخدمات ا

 7.7 5.5 35.8 32.6 %36.8- 1.35 احتفاظ 2,374.7 2.14 شركة سبيد ميديكال

 0.5 0.5 5.9 4.1 %30.7 9.45 شراء 4,808.7 7.23 النساجون الشرقيون

 

 توزيعات االسهم المجانيةجدول 

 تاريخ التوزيع نهاية الحقتاريخ  التوزيع أسم الشركة
 توزيعات أسهم مجانية للشهر الحاليال يوجد 

 

 )التوزيعات النقدية( جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة
 26/01/2021 19/01/2021 جنيه للسهم 3.313044 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي

 27/01/2021 24/01/2021 جنيه 0.50األول القسط  باكين -ات الكيماوية البويات والصناع

 27/01/2021 24/01/2021 جنيه للسهم 1.3828895701 القناة للتوكيالت المالحية

 

 الجمعيات العمومية

 العنوان  نوع الجمعية الشركة اليوم
 مقر الشركة بالقاهرة عادية جولدن بيراميدز بالزا 21/01/2021

 القاهرة -جسر السويس  –ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  6،5بمقر الشركة  عادية الجاهزةدايس للمالبس  23/01/2021

 غير عادية سيدى كرير للبتروكيماويات 28/01/2021
 –شارع السالم  37بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعنوان التالى: 

 هرة الجديدةالقا –منطقة زهرة اللوتس 

30/01/2021 
اطلس لالستثمار والصناعات 

 الغذائية
 غير عادية

 -الشيخ زايد  –غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى  43بمقر الشركة الكيلو 

 محافظة الجيزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 الكود اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة 

التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام 

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في 

المؤشر 

)%( 

 COMI (البنك التجاري الدولي  )مصر
64.00 1.09 25.00 773,576 49,394,860 87.10 51.20 43.71% 

 EAST ايسترن كومباني -الشرقية 
14.70 3.38 47.15 1,305,186 18,958,416 16.05 9.99 7.08% 

 EKHO *القابضة المصرية الكويتية
1.05 -1.40 28.54 521,327 553,224 1.29 0.82 5.84% 

 HRHO المجموعه الماليه هيرمس 
15.99 1.46 144.50 1,467,950 23,416,906 16.99 6.54 4.40% 

 TMGH مجموعة طلعت مصطفى القابضة
7.16 -0.28 77.23 3,754,916 27,215,412 8.25 4.04 3.98% 

 CLHO شركة مستشفي كليوباترا
4.86 0.21 28.57 231,482 1,128,506 6.00 3.78 3.23% 

 SWDY السويدى اليكتريك
10.55 0.86 101.34 1,907,381 20,158,986 11.42 5.24 2.98% 

 ETEL المصرية لالتصاالت
11.70 -0.76 58.11 1,930,750 22,764,018 14.92 7.40 2.81% 

 ISPH ابن سينا فارما
5.31 0.76 9.26 6,783,400 36,216,524 7.91 4.86 2.40% 

 CIRA القاهره لإلستثمار و التنمية ا
13.81 -1.29 50.76 68,267 949,622 15.80 9.16 2.36% 

 JUFO جهينة للصناعات الغذائية
6.76 -0.59 31.77 1,121,140 7,636,594 9.80 5.13 2.32% 

 CIEB يدي اجريكول مصربنك كر
28.80 2.38 19.01 423,744 11,942,889 45.00 24.20 2.10% 

 OCDI سوديك
15.65 0.06 156.56 124,938 1,953,504 16.18 6.10 1.89% 

 MNHD مدينة نصر لالسكان والتعمير
3.93 1.29 63.75 5,328,192 20,925,112 4.85 2.40 1.72% 

 EFID ايديتا للصناعات الغذائية
9.20 -0.11 18.56 442,146 4,089,409 15.75 7.76 1.49% 

 HELI مصر الجديدة لالسكان والتعمير
6.10 0.66 133.72 2,783,786 17,019,664 7.59 2.61 1.40% 

 ORWE النساجون الشرقيون للسجاد
7.23 -0.96 60.67 968,024 7,082,960 8.06 4.50 1.36% 

 PHDC بالم هيلز للتعمير
1.51 1.54 91.65 38,243,992 58,211,240 1.68 0.79 1.26% 

 CCAP القلعة لالستشارات الماليه 
1.56 -0.32 91.98 9,139,877 14,334,387 2.46 0.81 1.12% 

 SKPC سيدى كرير للبتروكيماويات
10.86 -1.09 144.59 774,236 8,497,276 11.33 4.44 1.03% 

 PIOH بايونيرز القابضة لألستثمارات 
4.60 11.11 93.28 22,764,699 102,260,312 4.95 2.38 0.85% 

 AUTO جى بى اوتو
3.67 0.28 160.28 4,627,580 17,121,676 3.77 1.41 0.84% 

 EMFD إعمار مصر للتنمية
2.60 3.17 22.07 32,795,044 85,057,872 3.08 2.13 0.73% 

 ORHD اوراسكوم للتنمية مصر
5.20 7.66 158.71 4,602,696 23,578,430 6.30 2.01 0.67% 

 ESRS حديد عز
10.90 -0.82 168.47 1,774,857 19,349,342 12.30 4.06 0.66% 

 OIH اوراسكوم لالستثمار القابضه
0.57 4.78 103.57 116,213,863 65,612,736 0.60 0.28 0.63% 

 EXPA المصري لتنمية الصادراتالبنك 
13.90 2.73 118.90 437,487 5,985,382 17.49 6.35 0.48% 

 IRON الحديد والصلب المصرية
2.54 5.39 213.58 5,722,629 14,843,268 4.02 0.81 0.28% 

 DSCW دايس للمالبس الجاهزة
2.16 5.37 217.65 25,738,206 54,615,988 2.18 0.68 0.19% 

 BTFH المالية القابضةبلتون 
2.90 10.69 233.33 22,469,155 62,853,036 3.38 0.87 0.19% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 المالية األوراق بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
 وقت في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في واردةال واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة

 يحق. محتوياته أو المنشور هذا اماستخد عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولية أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر
 .مسبق إشعار دون التقرير هذا في الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير

 لهذا المتلقي أو القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 من شكل بأي جزء بأي االحتفاظ دون البحثي ريرالتق هذا ويجب مسح ، الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير

 محظور المقصود المتلقي بخالف شخص أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال
 .تماًما

 وأوراقهم( الشركات أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن لتقريرا هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكد
 .بدقة عنها التعبير تم المالية

 

 

 مسؤولي االتصال
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