
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

10/10/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

  14,182.70  -1.16% 8.80%         389,944,416            81,754,184          395,760,100,427    ( EGX 30مؤشر )

  2,031.29  -1.10% -5.51%         462,080,896          117,731,105          490,124,801,301      ( EGX 50مؤشر )

  524.37  -0.33% -24.42%         121,202,208            49,793,965          193,404,451,067         ( EGX 70مؤشر )

  1,397.69  -0.61% -19.08%         511,146,624          131,548,149          589,155,713,457      ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

 في النصف األول   %31أرباح “الوادي لالستثمار” ترتفع   ▪

 العز الدخيلة تتحول للخسائر في النصف األول   ▪

 في النصف األول    %31أرباح الوادي العالمية ترتفع  ▪

-2018مليار جنيه خالل  1.8“اإلسكندرية للحاويات” تربح  ▪
   %25بتراجع  2019

ب والتنازل عن  عمومية كيما ُتقر تسوية النزاع مع الحديد والصل  ▪
 الدعوى  

 مليون جنيه من بيع مصنع الزيتون   70»ممفيس« تستهدف   ▪

اتحاد المستثمرين يعد مقترح للمالية بإقرار دوالر للغاز أسوة   ▪
 بالجمركى  

 العجز األولي بالموازنة يتحول إلى فائض مليار جنيه خالل يوليو   ▪

شعبة مواد البناء: أسعار األسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين   ▪
   %15إلى  10

 تخفيض إنتاج الغاز مليار قدم بعد تحقيق فائض عن االستهالك   ▪

 2019فى تقرير التنافسية العالمى  93مصر تحتل المركز   ▪

لبتروكيماويات« يقود االقتصاد  »فيتش سوليوشنز«: »ا  ▪
 المصرى نحو ثانى أعلى معدل نمو فى المنطقة 

النقل المصرية تدرس االستعانة بشركة ألمانية لتطوير السكك   ▪
 الحديدية 

صندوق النقد الدولي: النزاعات التجارية تقوض االقتصاد   ▪
 العالمي  

الصين مستعدة لمناقشة اتفاق تجاري جزئي مع الواليات   ▪
 المتحدة 

رلندا: من الصعب جداً تأمين اتفاق للبريكست في األسبوع  إي ▪
 المقبل  

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 
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 انواع المستثمرين  
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 أخبار الشركات المقيدة 

   في النصف األول %31أرباح “الوادي لالستثمار” ترتفع  

 %30.98ارتفعت أرباح شركة “الوادي العالمية لالستثمار والتنمية” بنسبة 
مليون جنيه،   44.8خالل النصف األول من العام الجاري لتصل إلى 

مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من عام  34.2مقارنة بصافي أرباح 
االعتبار حقوق األقلية من المساهمين.وزادت  ، مع األخذ في 2018

 10.02لتصل إلى  2019إيرادات الشركة خالل النصف األول من عام 
مليون جنيه في العام  8.2مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات

الماضي.يذكر أن شركة “الوادي لالستثمار السياحي” حصلت على  
جراند بالزا”،  الترخيص الخاص بإقامة المركز اإلداري التجاري “

مليون جنيه.وقالت الشركة إن الترخيص خاص   300بإيرادات متوقعة 
  4بإقامة المركز على األرض المالصقة لفندق جراند بيراميدز بمساحة 

بدروم وأرضي وميزانين وعشرة   2أالف متر مربع، والمكون من عدد 
ن  ألف متر مربع.ومن المتوقع أن يكو 42أدوار متكررة بمساحة بنائية 

المشروع من أكبر المراكز اإلدارية والتجارية بمنطقة الهرم، والذي يشمل  
موالً تجارياً ووحدات إدارية وتجارية.وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة  
الشركة علي التقرير المعد من شركة “فينبي” لتقييم أصول فندق “جراند 

ض واألصول  بيراميدز” التابع لها.وأنتهي التقرير الي تحديد قيمة األر
مليون جنيه.وأحيط مجلس إدارة الشركة،   260والمباني بقيمة تقديرية 

باإلتفاق الخاص إلقامة مجمع إداري تجاري علي قطعة األرض المالصقة  
للفندق بنظام المشاركة مع شريك مطور، علي أن يتم تخصيص نصف  
اً  المساحات المبنية لها مقابل ثمن نصف قيمة األرض المشارك عليها وفق

لدراسة الجدوي.كما أحيط المجلس بالموقف التنفيذي ألعمال مستشفي  
 جريدة البورصة:المصدر مليون جنيه. 8الوادي التخصصي بقيمة أعمال حوالي 

   العز الدخيلة تتحول للخسائر في النصف األول 

االسكندرية   -أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب 
(IRAX ،) خالل النصف األول من العام الجاري، تحولها للخسائر على

أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان للبورصة، يوم األربعاء، أنها 
مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ  1.258حققت خسائر بلغت 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.وارتفعت تكلفة   902.963
بالمائة،   15.01بنسبة  2019األول من مبيعات الشركة خالل النصف 

مليار جنيه خالل الفترة  18.394مليار جنيه، مقابل  21.155لتصل إلى 
.وعلى مستوي األعمال المستقلة خالل النصف األول من  2018ذاتها من 

مليون جنيه،   29.641العام الجاري، فقد تحولت الشركة للخسائر محققة 
ل الفترة المقارنة من العام مليار جنيه أرباح خال 1.611مقابل 

االسكندرية سجلت صافي   -الماضي.يشار إلى أن العز الدخيلة للصلب 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس   611.02خسائر بلغ 

مليون جنيه أرباح خالل الفترة المماثلة من  431.78الماضي، مقابل 
ة أشهر األولى من العام الماضي.وارتفعت مبيعات الشركة خالل الثالث 

مليار  10.51مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل  10.61لتسجل  2019
جنيه خالل الفترة نفسها من العام الماضي.وفي المقابل، ارتفعت تكلفة  

مليار جنيه بنهاية الربع األول من العام  10.35المبيعات خالل الفترة إلى 
ها من العام مليار جنيه خالل الفترة نفس 9.15الجاري، مقابل 

الماضي.وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، تحولت الشركة كذلك إلى  
 713.3مليون جنيه، مقابل  105.73الخسائر خالل الربع األول لتسجل 

 :مباشرالمصدر .2018مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الربع من 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  9.99   118.48  مطاحن مصر العليا 

  9.96   25.62  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

  9.93   15.16  اكرو مصر
  9.48   38.00  العامة للصوامع والتخزين
  9.35   8.54  االهرام للطباعة والتغليف 

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر  5اقل  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -10.00   18.00  مصر للزيوت والصابون

 -9.98   32.83  النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية

 -9.96   4.70  ديري آراب 

 -9.80   4.05  ريكاب 

 -9.51   7.90  العربية الستصالح االراضي 

   

 التداول قيمة حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  12.00   149,327,712  حديد عز
  27.10   35,281,568  مصر الجديدة لالسكان

  2.04   22,496,332  بالم هيلز 
  79.00   18,801,160  البنك التجاري الدولي

  0.59   18,372,536  اوراسكوم لالستثمار القابضة

 

 التداول كمية حيث من أسهم 5 أكبر
 سعر االغالق  كمية التداول السهم

  0.59   31,110,550  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  12.00   12,650,492  حديد عز
  0.64   11,699,550  بورتو القابضة

  2.04   11,079,672  بالم هيلز 
  0.36   8,123,949  العربية لالستثمارات 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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   في النصف األول  %31أرباح الوادي العالمية ترتفع 

البيانات المالية لشركة الوادى العالمية لالستثمار و التنمية  أظهرت 
(ELWA  ارتفاع أرباحها خالل النصف األول من العام الجاري بنسبة ،)

بالمائة، على أساس سنوي.وأضافت الشركة في بيان للبورصة،   30.98
مليون جنيه، مقابل صافي   44.84أنها حققت صافي خالل الفترة ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفع مجمل  34.23ربح بلغ 
بالمائة، ليصل إلى  60.59بنسبة  2019ربح النشاط خالل النصف األول من 

.يشار 2018مليون جنيه خالل الفترة ذاتها من  2.96مليون جنيه، مقابل  4.75
جنيه مليون  44.21إلى أن الوادي لالستثمار السياحي سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه أرباح  34.55منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 
خالل نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الثالثة أشهر 

مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  4.95األولى من العام الجاري، حيث سجلت 

 :مباشرالمصدر لماضي.مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ا 3.95

  2019-2018مليار جنيه خالل  1.8“اإلسكندرية للحاويات” تربح 
   % 25بتراجع  

خالل  %25تراجعت أرباح شركة “اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنسبة 
 2.44مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح  1.83العام المالي الماضي لتصل إلى 

، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية 2018-2017المالي مليار جنيه خالل العام 
من المساهمين.وانخفضت إيرادات الشركة خالل العام المالي الماضي لتصل إلى 

مليارات جنيه في العام األسبق  3مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات  2.92
عوامل أبرزها تضمن  4.وأرجعت الشركة انخفاض األرباح إلى 2017-2018

مليون جنيه نصيبها من إيراد “ما  243.82( نحو 2018-2017عام المالي )ال
فات من كسب نتيجة حادث ونشى الرصيف بالدخيلة”.فيما جاء السبب الثاني 
جراء انخفاض إيرادات أوراق مالية العام المالي الماضي عن العام المالي 

ات طبًقا لقرار مليون جنيه نتيجة التوزيع من االحتياطي 113.8المقارن بمبلغ 
، إضافة إلى وجود أرباح رأسمالية خالل العام 2018مايو  23الجمعية في 
مليون جنيه تسوية حادث ونشي رصيف الدخيلة والذي تم  185.04المالي بمبلغ 

اعتماده في الجمعية العمومية على االحتياطيات.وتمثل العامل األخير في تحقيق 
جنيه بالعام الماضي نتيجة انخفاض سعر مليون  92.6خسائر فروق عملة بمبلغ 

خالل  %2صرف الدوالر، وباستبعاد أثر ذلك يكون صافي الربح ارتفع بسبة 
العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق له.وفي وقت سابق، انتهت 

بمحطة حاويات  96الشركة من أعمال التدعيم البري لمشروع تعميق رصيف 
ر.وقالت الشركة إنه جاري العمل على انتهاء المرحلة مت 400الدخيلة بطول 

النهائية من دق الستائر البحرية للتدعيم البحري، باإلضافة إلى تركيب الفنادر 
األسطوانية، على أن يتم االنتهاء منها في نوفمبر المقبل.وأكدت الشركة أن انتهاء 

ة لكونها سيضيف ميزة تنافسية للشرك 96المرحلة األولى من تعميق رصيف 
الشركة الوحيدة في البحر المتوسط القادرة على استيعاب السفن الكبيرة.تراجعت 

خالل العشرة  %21أرباح شركة “اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنسبة 
مليار جنيه، مقارنة بصافي  1.5أشهر األولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 

، مع 2017-2016الفترة من العام المالي مليار جنيه خالل نفس  1.9أرباح 
األخذ فى االعتبار حقوق األقلية من المساهمين.وانخفضت إيرادات الشركة خالل 

مليار  2.44مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل إجمالي إيرادات  2.33الفترة لتصل 
جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات 

.وتم مناقشة 2020-2019مليار جنيه خالل العام المالي  2.8جمالية بقيمة إ
الموازنة التخطيطية من أعضاء الجمعيات العامة، وفى حضور أعضاء ومراقبي 
الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم اعتماد الموازنة.وتستهدف الشركة 

إيرادات النشاط  ألف حاوية خالل عام الموازنة; حيث تم تقدير 890تداول 
%، عن العام  4.4مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها  2.8األساسي للشركة بنحو 

المالي المقارن.وأضافت، أن تلك التقديرات جاءت على الرغم من استقطاع 
متر من رصيف حاويات ميناء الدخيلة ألعمال التدعيم والتعميق  400حوالي 

الرصيف الستقبال سفن الحاويات من  بالمرحلة االولى من أعمال تعميق وتدعيم

 المصدر: جريدة البورصةالجيل الرابع.

عمومية كيما ُتقر تسوية النزاع مع الحديد والصلب والتنازل عن  
 الدعوى  

(  EGCHكيما ) –أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية 
عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الخميس  

.وأضافت الشركة في بيان للبورصة  3/10/2019الموافق 
ية وافقت على تقرير مجلس  المصرية، أن الجمعية العامة العاد

اإلدارة عن نشاط الشركة خالل العام المالي المنتهي في  
، وكذلك الموافقة على مقترح توزيع األرباح بعد  30/06/2019

تعديلة من قبل الجمعية عبر االكتفاء بتكوين االحتياطي القانوني 
والنظامي وترحيل الباقي إلى حساب الفائض المرحل.وعلى صعيد  

العامة غير العادية فقد وافقت على بيع حصة الشركة في  الجمعية 
وحدة سكنية، وكذلك توفيق   135بعدد  2مشروع امتداد اسوان 

سهم   3أوضاع واضعي اليد المتعدين على أراضي الشركة بمساحة 
فدان، واعتماد توصية اللجنة المشتركة المشكلة   138قيراط و 22و

والصلب المصرية  لتسوية النزاع القائم مع شركة الحديد 
(IRON  والموافقة على االنسحاب للشطب والتنازل عن الدعوى ،)

مدنى كلى   2018لسنة  258القضائية السابق إقامتها والمقيدة برقم 
أسوان وذلك إعماال لتوجهات الدولة بشأن تسوية منازعات التابعة  

 المصدر: البورصة المصريةالدولة بطريقة ودية.

   ون جنيه من بيع مصنع الزيتون ملي  70»ممفيس« تستهدف  

تستهدف شركة ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية الحصول  
مليون جنيه نظير بيع مصنعها القديم بمنطقة   70على سيولة بقيمة 

الزيتون بالقاهرة، فى إطار خطط استغالل األصول المعطلة لتمويل  
للشركة.وكانت الجمعية  أى توسعات وتعزيز المالءة المالية 

العمومية للشركة وافقت مؤخًرا على التصرف بالبيع فى األصول  
غير المستغلة وعلى رأسها مصنع »ممفيس« بالزيتون.وقالت  
مصادر إن »ممفيس« ستسير الحًقا فى إجراءات عرض األرض  
للبيع، مع تحديد مساحتها بشكل دقيق، للحصول على موارد مالية،  

فى   –يف الخسائر المتتالية.وأوضحت المصادر تسهم فى إيقاف نز
أن خطوة »ممفيس« توافقت مع   –تصريحات خاصة لـ »المال« 

توجهات وزارة قطاع األعمال العام، بإلزام الكيانات التابعة  
بالتصرف فى األصول غير المستغلة، وتوظيف الحصيلة فى  

ن  تمويل رأس المال العامل وتقليل الديون.ولفتت المصادر إلى أ
»ممفيس« تواجه مشكلة حالية فى التحديد الدقيق لمساحة أرض  

  2900المصنع، والتى تم رسمها من جانب هيئة المساحة بنحو 
مترا، وهو ما   3179متر، فى حين أنها مسجلة لدى الشركة بنحو 

يدفعها إلى البحث فى المستندات الالزمة لتحديد المساحة.وقللت  
ف المساحة على السير فى  مصادر من التأثير السلبى الختال

إجراءات البيع، مؤكدة أن »ممفيس« ستتواصل مع إدارة الشركة  
القابضة لألدوية إليجاد حل سريع، تمهيًدا للسير فى إجراءات  

  المصدر: المالالبيع.



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

 اتحاد المستثمرين يعد مقترح للمالية بإقرار دوالر للغاز أسوة بالجمركى  

كشف الدكتور، صبحى نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باالتحاد  
المصرى لجمعيات المستثمرين، عن أنه بصدد إعداد مقترح يقدم لوزارة  
المالية من أجل وضع آلية جديدة تحت مسمى دوالر الغاز لتحديد سعر  

از للمصانع العاملة فى القطاعات المختلفة، أسوة بالدوالر الجمركى الغ
الذى تقره وزارة المالية شهريا على الواردات الجمركى.وقال صبحى  
نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن االتحاد يستعد لعقد اجتماع لمناقشة  
اإلجراءات التى اتخذتها الحكومة يوم الخميس الماضى لخفض أسعار  

از المقدمة لعدد من القطعات الصناعية من بينها الحديد واألسمنت  الغ
والسيراميك، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من المقترحات من شأنها 
وضع حلول غير تقليدية الستكمال التوجه الحكومى الساعى لتخفيف  
العبء عن أصحاب المصانع ورفع تنافسية الصادرات المصرية فى  

يق استراتيجية الدولة لمضاعفة للصادرات المصرية  الخارج، وبالتالى تحق
خالل السنوات الخمس المقبلة.وأضاف صبحى، أن آلية دوالر الغاز سوف  
يتم مراجعتها شهريا كما هو الحال بالنسبة للدوالر الجمركى، كما أنه سيتم 
تعميمه على كافة الصناعات المحلية، وبالتالى تعم الفائدة على قاعدة كبيرة  

ناعات المحلية.وأعلن مجلس الوزراء الخميس الماضى، الموافقة  من الص
  6على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 

 5،5دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة األسمنت، و
دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب،  

نحاس، والسيراميك والبورسلين، وأثار القرار ردود فعل  واأللومنيوم، وال
إيجابية على الصناع لما لهذا القرار من تأثير إيجابى على خفض تكاليف  

اليوم المصدر: اإلنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالخارج أمام منافسيه.

 السابع

لى  إ  10شعبة مواد البناء: أسعار األسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 
15%   

أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة،  
 11290تراجع سعر الحديد فى األسواق، حيث سجل الطن للمستهلك 

ضريبة القيمة المضافة المقررة، وأضاف أن سعر   %14جنيها شامل 
ضريبة القيمة   %14جنيها شامل  10890الحديد اللفائف وصل إلى 

المضافة المقررة.وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن 
، حيث سجل  %15:  10أسعار األسمنت تراجعت بنسبة تتراوح بين 

جنيه، فى حين يصل سعره فى األسواق   700:  650السعر من المصنع 
جنيًها، أن الفضل فى انخفاض أسعار األسمنت بسبب   750بحد أقصى 

وإنشاء مصانع جديدة أعادت التوازن فى  تعظيم اإلنتاج المصرى 
األسواق.جدير بالذكر أن شعبة مواد البناء قد أعلنت عن انخفاض أسعار  

جنيه فى الطن، وذلك بحسب   1000 – 400الحديد بمختلف أنواعه بين 
المصنع، مشيرة إلى أن أسباب التراجع تأتى بسبب زيادة اإلنتاج المصرى  

لميا، إضافة إلى تراجع أسعار صرف  وانخفاض أسعار المواد الخام عا
 اليوم السابعالمصدر:  الدوالر.

 2019فى تقرير التنافسية العالمى  93مصر تحتل المركز  

أعلن المركز المصري للدراسات اإلقتصادية، تحسن ترتيب مصر في  
، 2018بشكل طفيف، مقارنة بعام  2019مؤشر التنافسية العالمي لعام 

من بين  94دولة، مقابل المركز  141من بين  93حيث احتلت المركز 
.وأعلن المركز المصري، في المؤتمر  2018العام الماضي  140

 

 العجز األولي بالموازنة يتحول إلى فائض مليار جنيه خالل يوليو  

الفائض خالل شهر يوليو  تحول مؤشر الميزان األولي من العجز الى 
الماضى، وفقا لتقرير االداء المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية  
أمس، لقياس مؤشرات األداء المالى عن شه يوليو، الشهر األول من 

.وسجل الفائض األولي نحو  2019/2020شهور العام المالى الجارى 
اتج المحلى  من الن  %0.02مليار جنيه خالل يوليو الماضى، تمثل نحو 

مليار جنيه خالل شهر يوليو   4.5االجمالى، مقابل عجز أولى قيمته 
من الناتج المحلى   %0.09من العام المالى السابق، نسبته 

االجمالى.ويقيس مؤشر الميزان األولى )العجز أو الفائض( الفارق بين 
اإليرادات والمصروفات باستبعاد فوائد الديون.سجل عجز الموازنة  

مليار جنيه خالل شهر   12.4راجعا من حيث القيمة بلغ نحو الكلى ت 
مليار جنيه خالل شهر   39.1يوليو الماضى.وحققت قيمة العجز نحو 

مليار جنيه خالل شهر يوليو من  51.5يوليو الماضى، مقارنة بنحو 
.ووفقا للتقرير فقد انخفضت نسبة  2018/2019العام المالى السابق 

تج المحلى االجمالى.وتعد هذه المرة هى  العجز الكلى ايضا من النا
المرة األولى فى تاريخ الموازنات التى ينخفض فيها مؤشر العجز  

% خالل   0.6كنسبة من الناتج المحلى االجمالى.وسجل العجز نحو 
خالل يوليو من العام المالى   %1شهر يوليو الماضى، مقابل 

رة لوضع  .وقال التقرير أن الحكومة قامت بجهود كبي 2018/2019
االقتصاد الوطنى على مساره الصحيح، من خالل برنامج اإلصالح  
االقتصادى الشامل خالل السنوات الثالث األخيرة.وأضاف التقرير أن  
تحسن مؤشر نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى االجمالى يعد نتيجة  
لجهود االصالح االقتصادى الشامل.وكان رئيس مجلس الوزراء  

ى مدبولي، أكد في بيان ألقاه امام البرلمان أمس، أن  الدكتور مصطف
مليار جنيه   104الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي بالموازنة بلغ 

ألول مرة منذ عقود طويلة، خالل العام المالي الماضي  
  المصدر: صحيفة المال.2018/2019

 تخفيض إنتاج الغاز مليار قدم بعد تحقيق فائض عن االستهالك  

مليارات   6خفضت وزارة البترول إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لنحو 
مليارات قدم القابلة لإلنتاج حالياً، بسبب   7قدم مكعبة يومياً بدالً من 

تراجع معدالت استهالك السوق المحلى والتصدير.وقال مصدر بوزارة  
ـ»البورصة«، إن مصر حققت فائضاً عن إنتاجها من الغاز  البترول ل

الطبيعى من مناطق االمتياز المختلفة، يبلغ نحو مليار قدم مكعبة غاز  
يومياً مع تراجع استهالك محطات الكهرباء واالستهالك المحلى.وأشار  

مليار قدم مكعبة   3.7إلى أن استهالك محطات الكهرباء تراجع لنحو 
مليار قدم خالل أشهر الصيف الماضى،   4.5نة بـ غاز يومياً، مقار

نتيجة تراجع درجات الحرارة، مما زاد من كفاءة المحطات اإلنتاجية  
وقلل من استهالك الكهرباء.وأشار إلى أن المشروعات الجديدة إلى تم  

ب وبلطيم  9ربطها على اإلنتاج مثل »ظهر ونورس وشمال إسكندرية و
نتاج مصر من الغاز بمعدالت غير  جنوب غرب«، ساهمت فى ارتفاع ا

مسبوقة.وأضاف المصدر، أنه من المستهدف ارتفاع إنتاج مصر من 
  – 2019مليار قدم مكعبة يومياً خالل عام  7.5الغاز الطبيعى لنحو 

.وأوضح المصدر، أن معدل استهالك الغاز الطبيعى بالسوق  2020
لعمرانية ومع المحلى ينمو سنوياً، وفقاً لمخطط التنمية الصناعية وا

زيادة عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، ويمثل استهالك قطاع  
من إجمالى استهالك الغاز الطبيعى، بينما تمثل باقى   61الكهرباء %



 

 

، أداء مصر في المؤشرات الفرعية، وكانت  الصحفي الذي عقده اليوم
أفضل المؤشرات بالنسبة لركيزة المؤسسات استجابة الحكومة للتغيير، 
وإدارة حقوق المساهمين ورؤية الحكومة طويلة المدى، باإلضافة إلى  
تنظيم الطاقة المتجددة واستقالل القضاء وحقوق الملكية والتكلفة التي 

مة المنظمة، إلى جانب تنظيم كفاءة الطاقة،  تتحملها األعمال نتيجة الجري 
وكفاءة اإلطار القانوني في تطبيق القواعد التنظيمية الصعبة وقوة معايير 
التدقيق والمحاسبة.وعلى مستوى ركيزة البنية التحتية، فكانت أفضل  
المؤشرات االتصال بشبكات الشحن الدولية وجودة البنية التحتية للطرق،  

لمطارات وكفاءة خدمات الموانئ البحرية، باإلضافة  وقوة االتصال لدى ا
إلى كفاءة خدمات النقل الجوي وجودة شبكة الطرق وكفاءة خدمات  

 المصدر: اليوم السابعالقطارات.

»فيتش سوليوشنز«: »البتروكيماويات« يقود االقتصاد المصرى نحو  
 ثانى أعلى معدل نمو فى المنطقة 

ة التابعة لوكالة التصنيف االئتمانى قالت شركة »فيتش سوليوشنز« البحثي 
فيتش إن قطاع البتروكيماويات سيقود مصر نحو تحقيق ثانى أكبر معدل  
نمو فى المنطقة خالل الفترة المقبلة خاصة مع انتعاش الطلب على  
اإلنشاءات التجارية والصناعية.وأضافت فى تقرير موسع عن قطاع  

ن بصورة كبيرة خالل  البتروكيماويات المصرى إن آداء القطاع تحس
، وهو ما يفترض ان يرفع استهالك المواد البتروكيماوية مع تحسن  2018

جانب العرض نتيجة اضافة طاقات تكريرية وارتفاع إنتاج الغاز.وذكرت  
من   12من الناتج المحلى لمصر و % 3أن قطاع البتروكيماويات يمثل %

لضخمة لكنها تعتمد القطاع الصناعى، ورغم احتياطيات البالد المعدنية ا
على واردات البتروكيماويات بصورة أساسية لتلبية احتياجاتها، وتسعى 
خالل الفترة المقبلة لتقليل االعتماد على الواردات خاصة واردات  
البالستيك التى تنمو بصورة سريعة وزيادة صادراتها.أوضح التقرير أن  

اضية، فى ظل  عجز الميزان التجارى فى مصر ارتفع خالل السنوات الم
األزمات التى ضربت البالد ورغم أن الواردات تحجمت بعض الشىء  
لكن الصادرات تراجعت أيًضا.أوضحت أن خفض قيمة الجنيه والفائدة لن 
يساعدا مصر على المدى القصير فى حل معضلتها االقتصادية، خاصة  
أنها بعيدة عن مستوى التنافسية فى قطاع االعمال ما يقلل شهية  

ثمرين مقارنة بدول مثل المغرب واوروبا الغربية.تابعت »ورغم أن المست 
قانون االستثمار مهد الطريق الصالح بيئة االعمال لكن على أرض الواقع  
لم تعرف اإلصالحات طريقها بعد، فبيئة األعمال ليست قوية كما هو  
الحال فى دول الخليج العربى مثل المملكة العربية السعودية ، التى لديها 

أضافت »تحتاج الحكومة إلى   قدرة على جذب االستثمارات األجنبية.
إقناع منتجى البتروكيماويات بأن استثماراتهم آمنة ولن تتعرض للخطر  
بسبب تدخل الحكومة، وبدون قدر أكبر من الشفافية واالتساق فى سياسة  
الحكومة ستجد مصر صعوبة فى تحقيق األهداف الطموحة المحددة فى  

ئيسية لصناعة البتروكيماويات«.أضافت أن التوسع المخطط له  الخطة الر
فى قطاع البتروكيماويات حال أتى فى وقت مناسب سيؤدى إلى تحول فى  
األسواق اإلقليمية ألن مصر ستصبح ُمصدرا صافيا للمواد البتروكيماوية  
كما ستستفيد من قناة السويس، ومع ذلك، فإن الصناعة ال تزال عرضة  

قتصادية والسياسية والقدرة التنافسية، وستظل المواد األولية  للمخاطر اال
وأسعار الصرف ، عوامل النجاح األساسية لهذا القطاع على المدى  

 المصدر: جريدة البورصةالطويل.

 

 

القطاعات المستهلكة للغاز )الصناعة والمنازل وتموين السيارات  
.وقال المصدر، إن معدل استهالك الغاز  39والبترول ومشتقاته( %

مليارات قدم مكعبة غاز يومياً خالل العام   7محلياً سيرتفع تدريجياً لـ 
مليار قدم خالل العام المالى   6.2المالى المقبل، مقارنة بنحو 

الجارى.ويذكر أن متوسط استهالك السوق المحلى من الغاز سيرتفع 
، وفقاً  2021-2020مليارات قدم مكعبة يومياً، بحلول عام  9لنحو 

مية الصناعية وزيادة الطاقات الكهربائية المنتجة وتوصيل  لمخطط التن 
الغاز للمنازل وتحويل عدد أكبر من السيارات للعمل بالغاز بدالً من  
المواد البترولية.وتستهدف خطة وزارة البترول االنتهاء من تنفيذ حقول  
»ظهر وشمال اإلسكندرية وحقول البرلس«، لتساهم فى زيادة اإلنتاج  

ية معدالت االستهالك، مع تشغيل مصانع اإلسالة من المحلى وتغط
 المصدر: صحيفة البورصة خالل الغاز القادم من قبرص وإسرائيل.

النقل المصرية تدرس االستعانة بشركة ألمانية لتطوير السكك  
 الحديدية 

تدرس وزارة النقل المصرية، االستعانة بشركة دويتشه بان األلمانية  
ارية والفنية المشروعات الحديثة فى قطاع  لمراجعة التصميمات المعم

النقل والسكك الحديدية.قال وزير النقل، في بيان اليوم األربعاء، إنه تم  
اإلطالع على عملية التدريب لكوادر دويتشهبان على قيادة القطارات  
والتعامل مع التحديات واألزمات المختلفة.جاء ذلك في ختام زيارة  

مانيا ، لمتابعة أحدث ما توصلت إليه ألمانيا  وزير النقل  المصري إلى أل
من خبرات في مجال النقل وتطوير السكك الحديدية.واطلع  كامل  
الوزير، على طبيعة تدريب الكوادر بنظام التعليم المزدوج والذى يتميز  
بالجمع بين الجانبين االكاديمى والعملى بهدف توفير أفضل الكوادر فى  

 مباشر المصدر:هذا القطاع الحيوي.

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

 صندوق النقد الدولي: النزاعات التجارية تقوض االقتصاد العالمي  

قالت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس  
الثالثاء، إن النزاعات التجارية الطاحنة تقوض االقتصاد العالمي.وأضافت  

لها بعد توليها منصبها، حسبما ذكرت شبكة  جورجييفا في أول خطاب 
” اإلخبارية باللغة اإلنجليزية اليوم، أن األبحاث أظهرت تفاقم  24“فرانس 

تأثير النزاعات التجارية، داعية دول العالم إلى التعامل مع هذه القضية  
عن طريق ضخ األموال.وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن هناك 

المفروضة على القضايا التي تمثل تحدياً ضرورة لزيادة الضرائب 
لالقتصاد العالمي وتغير المناخ، مشيرة إلى أن هناك توقعاً بنمو أكثر 

.وقالت المديرة إن 2019من العالم خالل العام الجاري  %90تباطؤاً في 
التباطؤ الواسع يعني أن النمو خالل العام الجاري سينخفض إلى أدنى 

لجاري، موضحة أن “نمو التجارة العالمية في  مستوى منذ بداية الِعقد ا
حالة توقف تام تقريباً” وأنه من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي  

.وحذرت جورجييفا من آثار 2020بحلول عام  %0،8العالمي بنحو 
الحرب التجارية اقتصادياً أو تقويض الثقة قائلة إن “الثقة من الصعب أن  

 أموال الغد المصدر:ُيعاد بناؤها”.

 الصين مستعدة لمناقشة اتفاق تجاري جزئي مع الواليات المتحدة 

ذكرت تقارير صحفية أن الصين أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق تجاري  
جزئي مع الواليات المتحدة، وذلك قبل ساعات من انعقاد جولة مباحثات  
تجارية جديدة.ويسافر غداَ نائب رئيس مجلس الدولة في الصين إلى  
الواليات المتحدة لمقابلة الفريق التجاري األمريكي بقيادة وزير الخزانة  
والممثل التجاري، وذلك لعقد جولة مباحثات تجارية جديدة.وذكرت  
مصادر مطلعة على األمر لوكالة "بلومبرج" اليوم األربعاء أن بكين 

ة  مستعدة للتحدث بشأن االتفاق المحتمل طالما أنه ال يوجد تعريفات إضافي 
سيتم تطبيقها من جانب إدارة دونالد ترامب، بما فيها التعريفات المخطط  

المقبل.وأضاف المصدر أن بكين ستقدم   لها في هذا الشهر، وديسمبر
تسهيالت غير أساسية مثل مشتريات المنتجات الزراعية في المقابل، لكن 

قاط  في الوقت نفسه فإن الجانب الصيني شدد على أنه لن يتزحزح بشأن الن 
الشائكة الرئيسية بين الدولتين.وأوضح المصدر أن المفاوضين ليسوا  
متفائلين حول اتفاق أوسع نطاقاً ينهي بالكامل الصراع التجاري بين أكبر 
اقتصادين في العالم.ومن جانبها، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن 

عية  الجانب الصيني يعرض زيادة المشتريات السنوية من المنتجات الزرا 
مليارات دوالر سنوياً، وذلك من أجل التوصل إلى   10األمريكية بمقدار 

 المصدر:مباشر اتفاق جزئي.

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,839.00 -0.48% السعودية

 DFMGI 739.00 0.00% دبي

 ADI 7,716.00 -1.49% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,236.00 -0.69% الكويت 

 BSEX 18.02 5.88% البحرين

 GENERAL 33,798.00 0.82% قطر 

 MASI 48,311.00 -0.32% المغرب 

 TUN20 147.00 0.22% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 26,346.01 0.70% أمريكا 

 S&P 500 2,919.40 0.91% أمريكا 

 NASDAQ 7,903.74 1.02% أمريكا 

 FTSE 100 7,175.91 0.13% لندن

 DAX 12,094.26 1.04% أمانيا

 Nikkei 225 21,551.98 0.45% اليابان

 %0.14 1,510.50 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.21- 58.13 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.23- 52.54 البرميل  نايمكس )دوالر( 

إيرلندا: من الصعب جداً تأمين اتفاق للبريكست في األسبوع  
   المقبل

أعلن رئيس وزراء إيرلندا أنه من الصعب جداً تأمين اتفاق  
للبريكست في األسبوع المقبل، مع استمرار وجود فجوات كبيرة  
في الموقف البريطاني.وقال ليو فرادكار في تصريحات الثالثاء بعد  

تفية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون  إجراء محادثة ها
"سأعمل حتى اللحظة األخيرة بالتأكيد لتأمين ذلك االتفاق، ولكن  
ليس بأي ثمن، فأعتقد بمنتهى الصراحة أنه من الصعب للغاية  
تأمين اتفاق في األسبوع المقبل".وأضاف: "ما فعلته بريطانيا في  

ه بحسن نية مع  األساس هو التنصل من االتفاق الذي تفاوضنا علي 
رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي طوال عامين، فما  
يحدث اآلن كأنه تقديم نصف ما توصلنا إليه إلى الطاولة وإقناعنا  
بأن ذلك هو تنازل وهو ليس ذلك في الحقيقة".وفي األسبوع  
الماضي تقدم بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني  

فقة البريكست إلى االتحاد األوروبي، وهي  بمقترحاته المتعلقة بص
الصفقة التي أشارت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل إلى أن  
االتفاق حولها "غير محتمل بشكل كبير".وكان جونسون أعلن أن  
صفقته للبريكست لن تتضمن تفتيش عند أو بالقرب من الحدود  

، والتي  1998ام األيرلندية، قائالً: "لندن ستحترم معاهدة السالم لع
أنهت سنوات من الصراع في المقاطعة، فنحن سنحترم العالقة ما  
بين بريطانيا وايرلندا الشمالية".وفي أكثر من مناسبة أكد رئيس  
الوزراء البريطاني على أن البريكست سيتم سواء باتفاق أو بدونه  

 المصدر:مباشر أكتوبر الجاري. 31في موعده المحدد في 

 

 

 



 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 17/10/2019 16/10/2019 سهم مجاني لكل سهم أصلي 0.4700909094 سي أي كابيتال القابضة لالستثمارات 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع الحقتاريخ نهاية  قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 10/10/2019 07/10/2019 جنيه مصرى للسهم 1 العاشر من رمضان للتنمية والخدمات التعليمية

 14/10/2019 09/10/2019 جنيه للسهم 0.0175 عبر المحيطات للسياحة 

 16/10/2019 26/05/2019 جنيه مصرى 0.25القسط الثانى  سيدى كرير للبتروكيماويات

 17/10/2019 10/06/2019 جنيه مصرى 0.8333القسط الثالث  للغاز )ناتجاس( الوطنية 

 17/10/2019 14/10/2019 جنيه للسهم  0.38529 مودرن )بيتومود-)لحديثة للمواد العازلة

 24/10/2019 21/10/2019 جنيه للسهم القسط األول  0.30 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية

 24/10/2019 21/10/2019 جنيه مصرى 0.25القسط االول  للزيوت المعدنيةاالسكندرية 

 27/10/2019 22/10/2019 جنيه للسهم 3.80 العربية لالدوية والصناعات الكيماوية

 27/10/2019 22/10/2019 جنيه للسهم  5.000 مصر للفنادق

 28/10/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط الخامس  العربية لمقاوالت حفر االبار

 30/10/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الثالث  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 31/10/2019 28/07/2019 جنيه مصرى 0.20القسط الثانى  االسكندرية للخدمات الطبية )مركز االسكندرية الطبي( 

 31/10/2019 24/06/2019 مصرىجنيه  0.25القسط الثانى  مصر لالسمنت قنا

 31/10/2019 09/06/2019 جنيه للسه  0.0375القسط الثالث  النصر لصناعة المحوالت والشبكات الكهربائية

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 بمدنية الغردقة محافظة البحر االحمر بمنتجع سهل حشيش السياحي  غير عادية المصرية للمنتجعات السياحية 10/10/2019

 القاهرة –جسر السويس   –ش انابيب البترول المنطقة الصناعية  6,5بمقر الشركة  غير عادية دايس للمالبس الجاهزة  10/10/2019

 بفندق لومرديان فرع المطار  غير عادية المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية 12/10/2019

 القاهرة -بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز  عادية جولدن بيراميدز بالزا  14/10/2019

 القاهرة  –جاردن سيتى   –ش الطلمبات  5 –بمقر شركة الصناعات المعدنية  عادية مصر لاللومنيوم 14/10/2019

 الحديد والصلب المصرية  15/10/2019
عادية و غير 

 عادية
 الطلبمات بجاردن سيتي بالقاهرةش  5بمقر شركة الصناعات المعدنية 

 العامة لمنتجات الخزف والصيني 15/10/2019
عادية و غير 

 عادية
 جاردن سيتي القاهرة   –ش الطلمبات  5بمقر شركة الصناعات المعدنية 

 القاهرة   –ا ميدان السواح   –بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مطاحن وسط وغرب الدلتا  16/10/2019

 ش السواح سراي القبة القاهرة  1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية مطاحن ومخابز االسكندرية  17/10/2019

19/10/2019 
االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية 

 )فوديكو(

الزراعي طريق االسماعيلية / بورسعيد  9بالمركز الرئيسي بمنطقة الفردان الكيلو  غير عادية

 باالسماعيلية

19/10/2019 
العامة الستصالح االراضي و التنمية و 

 التعمير 

عادية و غير 

 عادية
 القاهرة  -دار السالم  -بمقر الشركة بشارع الفيوم 

 

 



 

 

 

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

 آخر سعر  الكود  اسم الشركة 

نسبة 

التغير  

اليومي  

 % 

التغير من  

 أول العام % 
 قيمة التداول  كمية التداول

أعلى سعر  

 52في 

 اسبوع

أقل سعر  

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر  

)%( 

البنك التجاري الدولي   

 )مصر(
COMI 

79.0 -1.05 5.35 237,925 18,801,160 83.10 53.60 38.11% 
ايسترن    -الشرقية 

 كومباني
EAST 

16.00 -2.62 2.44- 206,064 3,308,551 19.00 14.60 8.21% 
مجموعة طلعت مصطفى  

 القابضة
TMGH 

9.89 0.00 0.30- 798,735 7,888,611 12.17 8.70 5.68% 
القابضة المصرية 

 الكويتية
EKHO 

1.40 -1.82 30.45 105,002 147,663 1.59 1.03 5.67% 

 السويدى اليكتريك
SWDY 

12.87 -1.76 28.90- 944,647 12,214,864 19.09 11.56 4.84% 
المجموعه الماليه  

 هيرمس القابضه
HRHO 

18.01 -1.64 19.67 208,369 3,770,172 20.60 13.25 4.39% 
بنك كريدي اجريكول  

 مصر
CIEB 

43.02 0.00 4.90 83,300 3,583,518 48.10 39.00 2.83% 

 المصرية لالتصاالت
ETEL 

11.68 -1.10 7.23- 730,693 8,575,453 15.84 9.80 2.54% 

 جهينة للصناعات الغذائية
JUFO 

8.55 0.71 24.00- 750 6,413 14.50 8.00 2.47% 
مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 

4.59 -2.13 31.59- 2,253,419 10,355,178 7.00 4.00 2.37% 
القلعة لالستشارات الماليه  

 اسهم عادية -
CCAP 

2.44 -1.61 31.07- 6,446,432 15,685,941 4.30 1.92 2.24% 
السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 
14.88 -1.39 11.04 472,669 7,051,033 20.92 12.56 1.84% 

 ابن سينا فارما
ISPH 

10.15 0.50 0.49- 376,000 3,775,294 11.97 6.52 1.68% 
القاهره لإلستثمار و  

 العقاريه التنمية 
CIRA 

12.88 2.96 48.05 103 1,299 13.60 6.61 1.62% 

 شركة مستشفي كليوباترا
CLHO 

6.20 -0.16 35.08 666,372 4,129,721 7.06 3.45 1.60% 

 بالم هيلز للتعمير 
PHDC 

2.04 -0.97 5.99- 11,079,672 22,496,332 3.00 1.72 1.50% 
مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 

27.10 -0.07 48.57 1,322,614 35,281,568 29.20 14.70 1.49% 
اوراسكوم كونستراكشون 

 بي ال سي 
ORAS 

101.11 -1.29 14.31- 55,545 5,659,102 121.00 80.80 1.47% 
النساجون الشرقيون 

 للسجاد 
ORWE 

10.30 -1.53 0.96- 552,967 5,696,825 12.94 8.18 1.38% 
للزيوت  االسكندرية 

 المعدنية
AMOC 

4.25 -1.16 31.78- 619,624 2,641,559 10.50 3.55 1.19% 
سيدى كرير  

 للبتروكيماويات
SKPC 

9.20 0.88 46.51- 1,220,798 11,117,117 23.15 8.00 1.13% 
بايونيرز القابضة 

 لألستثمارات المالية 
PIOH 

5.40 -1.64 11.76- 3,076,179 16,485,903 7.65 4.60 0.96% 

 اوراسكوم للتنمية مصر 
ORHD 

6.62 0.15 5.16- 412,300 2,694,241 7.94 3.69 0.88% 

 إعمار مصر للتنمية 
EMFD 

3.06 -3.16 7.27- 706,978 2,178,389 3.79 2.72 0.84% 

 حديد عز
ESRS 

12.00 -3.38 33.59- 12,650,492 149,327,712 22.20 7.74 0.77% 
لالستثمار  اوراسكوم 

 القابضه
OIH 

0.59 -1.50 1.90 31,110,550 18,372,536 0.85 0.50 0.70% 
المصرية للمنتجعات  

 السياحية
EGTS 

2.65 -1.49 52.12 3,512,824 9,215,203 3.25 1.63 0.57% 
مصرف أبو ظبي  

 مصر   -األسالمي
ADIB 

12.28 -1.76 8.38 305,147 3,782,711 14.80 10.00 0.45% 
الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 

5.38 -1.10 19.82- 489,280 2,624,970 7.45 4.40 0.36% 

 الحديد والصلب المصرية 
IRON 

2.85 0.35 46.23- 1,108,734 3,075,393 6.19 2.15 0.22% 
 * 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
  في موثوق فيها أنها يعتقد مصادر  شركة بريميير من أبحاث  إدارة  قبل  من التقرير  هذا في  الواردة  واآلراء المعلومات إعداد  تملقد . فيه المذكورة

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

 المتلقي أو  القارئ  يكن لم  إذا ، المقصودين المستقبلين إلى  فقط  نقلها ُيقصد  معلومات على ( المالحق جميع ذلك  في  بما) البحثي  التقرير هذا  يحتوي
  شكل بأي  جزء  بأي  االحتفاظ  دون  البحثي التقرير  هذا  ويجب مسح ، الفور  على  بريميير إخطار  يرجى  ،  المقصود  المتلقي  هو  البحثي التقرير  لهذا
  المقصود المتلقي بخالف  شخص  أي قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو  نشره أو البحثي التقرير لهذا به المصرح غير االستخدام إن. األشكال من

 . تماًما محظور

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث 
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