
 

 

      شركة بريميير  –التقرير الصباحي 

24/10/2019 
 

 التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
التغيرمن أول 

 السنة
 القيمة السوقية حجم التداول قيمة التداول

 14,126.51 -0.53% 8.37% 293,422,560 101,531,909 390,692,200,632 ( EGX 30مؤشر )

 2,025.59 -1.21% -5.77% 359,649,760 136,812,807 466,382,256,729 ( EGX 50مؤشر )

 528.74 -1.21% -23.79% 119,175,000 45,417,619 193,433,614,942 ( EGX 70مؤشر )

 1,400.15 -0.98% -18.94% 412,597,568 146,949,528 584,125,815,574 ( EGX 100مؤشر )

 عناوين االخبار 

أوراسكوم لالستثمار تكشف مستجدات التفاوض مع الديار   ▪
 القطرية 

المهندس للتأمين تعلن عن عمومية للنظر في الموافقة على   ▪
 مشروع توزيع األرباح  

 مساهمو أجواء ُيقرون تنفيذ حكم قضائي بإلغاء تجزئة السهم  ▪

مليون   102المصرية لنقل الكهرباء توقع عقداً مع السويدي بـ ▪
 جنيه

بشأن عرض االستحواذ على  الرقابة المالية تصدر قراراً  ▪
 أمريكانا مصر 

 ممفيس لألدوية تتحول للربحية في الربع األول  ▪

“التمثيل التجارى” يبحث مع “رجال األعمال” تأثر الصادرات    ▪
 المصرية بعد “البريكست” 

بالمنطقة الصناعية  روسيا تستهدف زيادة عدد الشركات  ▪
 الروسية داخل مصر 

وزير قطاع األعمال يعرض مالمح إصالح الشركات التابعة أمام   ▪
 جمعيات المستثمرين 

-2019في السنة المالية  %5.5توقعات بنمو اقتصاد مصر  ▪
2020   

جونسون يصمم على البريكست في موعده ويطالب المشرعين   ▪
 بتمرير الصفقة 

  60تداول خام برنت عند جولدمان ساكس يتوقع استمرار  ▪
 دوالراً 

 

 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر ) 

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 72 94 10 

  

 انواع المستثمرين  

 

 

 

 

 
 من حيث االرتفاع في السعر أسهم  5أعلى   
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 أخبار الشركات المقيدة 

 أوراسكوم لالستثمار تكشف مستجدات التفاوض مع الديار القطرية 

قالت شركة أوراسكوم لالستثمار القابضة، إنها قامت بتحديد ودراسة  
الجدوى االستثمارية لبعض الفرص ومنها دراسة إبرام صفقة مع شركة  

تقوم حالياً بالتفاوض عليها للوصول   والديار القطرية لالستمثار العقاري. 
فإن شروط إتمام الصفقة تتوقف على   إلى شكل للصفقة مرضي للطرفين. 

عدة عوامل رئيسية من بينها الحصول على موافقة مسبقة من الجهات  
الحكومية المختصة على تغيير هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع  

من بين الشروط يجب التوصل إلى   و ارية وشروط مرضية.نظير رسوم إد
تسوية نهائية في النزاع الناشئ بين شركة الديار القطرية لالستثمار وهيئة  
المجتمعات العمرانية الجديد حول الرسوم اإلدراية الخاصة بتغيير هيكلة  

راءات والموافقات الالزمة  ستقوم بالعمل على استيفاء جميع االج و الملكية.
كدة أنها مازالت في  ؤفي حالة الوصول الي اتفاق مرضي للطرفيين، م

مرحلة التفاوض.وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مرتبطة بالصفقة، إن  
شركة اورا ديفلوبرز المملوكة لرجل األعمال المصري نجيب ساويرس  

طرية  وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع شركة الديار الق
لالستحواذ على حصة من الشركة المطورة لمشروع سيتي جيت مقابل  

، تلقت شركة الديار القطرية  2018مليون دوالر.وفي مارس  800
عروضاً من رجلي األعمال نجيب ساويرس وياسين منصور، لشراء  
استثمارات الشركة القطرية في مصر.ويتضمن العرض المقدم من رجل  

ء كامل استثمارات الشركة القطرية في  األعمال نجيب ساويرس شرا
مليار جنيه، بينما اقتصر عرض ياسين منصور رئيس   35مصر مقابل 

مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على شراء أراضي مشروع سيتي 
ألف متر مربع،  500ماليين متر و 8جيت بالقاهرة الجديدة البالغ مساحته 

لديار القطرية عدة مشروعات في السوق المصرية، لم ينفذ منها وتمتلك ا
سوى مشروع "سانتت ريجيس"، وما زالت في نزاعات قانونية حول  
مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية،  

ألف متر بواقع ثالث قطع   300ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 
ية" عبر شركاتها التابعة بوابة الشرق القاهرة  أراٍض.ودخلت "الديار القطر

الجديدة لالستثمار العقاري، قبل ثالثة اعوام في نزاع مع هيئة المجتمعات  
العمرانية حول ارض سيتي جيت، بسبب مطالبة الهيئة للشركة بسداد  

مليار جنيه تمثل رسوم تغيير  1.379مستحقات عليها لصالح الدولة بقيمة 
يذكر أن شركة أبواب الشرق التي أسستها الديار .هيكل ملكية الشركة 

، قامت باالستحواذ على أغلبية أسهم  2015القطرية في الدوحة في عام 
شركة بروة مصر العقارية، ليصبح اسم الشركة بوابة الشرق مصر  
العقارية، والتي بدورها تستحوذ على بالمائة من شركة بوابة الشرق مصر  

بالمائة من شركة بوابة الشرق   99يسي بنسبة للتنمية، وهي المساهم الرئ 
القاهرة الجديدة لالستثمار العقاري، دون إخطار الحكومة المصرية، ممثلة  

 المصدر: مباشرفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المهندس للتأمين تعلن عن عمومية للنظر في الموافقة على مشروع  
 توزيع األرباح  

(، عن دعوة الجمعية العامة  MOINأعلنت شركة المهندس للتأمين ) 
.وأضافت الشركة في بيان 17/11/2019العادية يوم األحد الموافق 

للبورصة المصرية، أن الجمعية ستنظر الموافقة على مشروع توزيع 
األرباح المقترح من مجلس اإلدارة، كما ستنظر المصادقة على الميزانية 

البورصة المصدر:.30/06/2019وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 

 المصرية

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  12.75   9.99  القومية لالسمنت 

  9.98   23.80  الوطنية لالسكان 

  9.91   4.66  االسماعيلية الجديدة للتطوير 
  9.63   2.96  مينا لالستثمار السياحي

  8.33   3.25  االسكندرية الوطنية لالستثمارات المالية

 

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

 -13.93   28.42  أدكو

 -9.94   9.24  راية لخدمات مراكز االتصاالت 

 -9.79   4.24  آراب ديري 

 -9.27   4.21  راية

 -8.00   0.05  عبر المحيطات للسياحة 

   

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

  0.59   37,737,692  اوراسكوم لالستثمار القابضة
  79.99   31,798,448  البنك التجاري الدولي

  11.25   26,760,216  حديد عز
  5.54   20,126,578  بايونيرز القابضة

  2.39   18,290,326  القلعة 

 

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

  0.59   64,052,582  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.64   8,665,935  بورتو القابضة
  2.39   7,706,923  القلعة 
  1.69   7,286,579  دايس

  2.04   6,496,305  بالم هيلز 

 
  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 مساهمو أجواء ُيقرون تنفيذ حكم قضائي بإلغاء تجزئة السهم 

  -للصناعات الغذائية قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة أجواء 
مصر، االلتزام بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن إلغاء قرار الجمعية  

والخاصة بتجزئة القيمة االسمية للسهم وما   2009نوفمبر  15المنعقدة في 
ترتب عليها من آثار، وإلغاء قرار مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال  

اليوم األربعاء، أن  الرخص به.وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر 
" من النظام األساسي للشركة  7-6العمومية وافقت على تعديل المادتين "

كما يلي:يشار إلى أن الشركة سجلت خالل النصف األول من العام 
مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت نحو   38.7الجاري صافي خسائر بلغ 

بعي، حققت  .وعلى أساس ر2018مليون جنيه بالفترة  المقارنة من  29.8
مليون جنيه، مقابل أرباح   18.7الشركة خسائر خالل الربع الثاني بلغت 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.وتراجعت   21.38بلغت 
مبيعات الشركة خالل الستة أشهر األولى من العام الحالي حيث سجلت  

ل نفس  مليون جنيه خال  777.6مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  352.2
 المصدر:مباشرالفترة من العام الماضي. 

 مليون جنيه  102المصرية لنقل الكهرباء توقع عقداً مع السويدي بـ 

قالت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنها وقعت عقداً مع شركة  
إحدى الشركات التابعة لمجموعة السويدي إلكتريك، -السويدي للمحوالت 

( محوالت لمحطتي محوالت كفر الشيخ 6ب )لتنفيذ مشروع توريد وتركي 
وزيزينيا وذلك لمجابهة زيادة األحمال وعمل عدد من اإلحالالت  

يوم  المهندسة صباح مشالي في بيان،  والتوسعات بهذه المناطق.وأضافت
مليون جنيه يتم تمويلها  102األربعاء، أن التكلفة اإلجمالية للعقد تبلغ نحو 

المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى   من المصادر الذاتية للشركة 
 (Notice of Awardأشهر من تاريخ اإلخطار بالقبول ) 8نحو 

 175( محوالت سعة 6أوضحت أن العقد يتضمن توريد وتركيب عدد ).
 500ك.ف لمحطتي محوالت كفر الشيخ جهد  220/66/11م.ف.أ جهد  

العقد رقم  ك.ف كأمر إضافي على  220ك.ف وزيزينيا جهد 
(.وتأتى هذه العقود فى إطار الجهود الضخمة التي 73/2017/2018)

يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على  
مستوى الجمهورية بمحافظات مصر المختلفة وذلك ضمن خطة رفع  

 المصدر:مباشر جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.

 المالية تصدر قراراً بشأن عرض االستحواذ على أمريكانا مصر الرقابة 

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة تقديم شركة اديبتيو ايه  
بالمائة من أسهم  100دي انفيتمنتس عرض شراء إجبارياً حتى نسبة 

يوماُ.وقالت   15أمريكانا لمدة  -المصرية للمشروعات السياحية العالمية
يئة فيلبيان لبورصة مصر، يوم األربعاء، إنه تم إيداع طلب لمد مهلة  اله

يوماً، في ضوء عدم انتهاء المستشار   30تقديم ملف عرض الشراء لمدة 
المالي من تقرير القيمة العادلة لسعر سهم الشركة المستهدفة.وفي وقت  
  سابق، نفت شركة  أمريكانا مصر، ما تردد بشأن تقدم شركة أديبتيو إيه

بعرض   -المساهم الرئيسي-دي إنفستمنتس إس بي سي ليميتد )أديبتيو ( 
شراء لالستحواذ على كامل أسهم الشركة، للهيئة العامة للرقابة المالية،  
واالنتهاء من دراسة القيمة العادلة.وكانت أمريكانا مصر، قالت في يوليو  

ة المالية بطلب  الماضي إن شركة أديبتيو، قررت التقدم للهيئة العامة للرقاب 
من أسهم رأسمال الشركة، إلى إحدى شركاتها  %100االستحواذ على 

 التابعة المملوكة لها بالكامل وما يستتبعه من شطب أسهم الشركة من  

 

البورصة المصرية.يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية، قررت في  
يناير الماضي إلزام شركة إديبتو إيه دي إنفستمنتس المستحوذة  

بالمائة من أسهم شركة المصرية   90نسبة أكثر من  على
أمريكانا مصر، والتقدم بعرض شراء  -للمشروعات السياحية 

إجباري على باقي أسهم رأس المال فوراً.ويبلغ رأسمال الشركة  
مليون سهم، بقيمة اسمية   400مليون جنيه، موزعاً على  400

لية بشأن تقديم  جنيه للسهم.ولكن "إديبتو" رفضت قرار الرقابة الما
عرض الشراء االجباري، وقررت التظلم ضد القرار أمام القضاء،  

بالمائة من  90مؤكدة أن ملكيتها الغير مباشر في أمريكانا أقل من 
رأس مالها.وتقدم الممثل القانوني لشركة اديبتيو ايه دي انفستمنتس  
إس بي سي في فبراير الماضي، بطعن في مجلس الدولة على قرار  

.كما قررت  2019يناير  6يئة العامة للرقابة المالية الصادر في اله
اديبتيو ايه دي انفستمنتس إس بي سي، في مايو الماضي، إقامة  
طعن أمام القضاء اإلداري ضد قرار الرقابة المالية، بشأن إلزامها  
بتقديم عرض شراء إجباري ألسهم المصرية للمشروعات السياحية  

الت أمريكانا، في بيان سابق لها، إن اديبتيو  أمريكانا .وق -العالمية
أقامت طعناً آخر أمام محكمة القضاء اإلداري ضدد قرار الرقابة  
المالية برفض التظلم المقدم منها بشأن إلزامها بتقديم عرض شراء  
إجباري ألسهم المصرية للمشروعات السياحية العالمية.وأضافت  

للهيئة العامة للرقابة المالية  أن اديبتيو، بصدد إعداد مذكرة تفصيلية 
من   357توضح فيها وجهة نظرها بشأن عدم إنطباق المادة 

الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نظراً ألن ملكية شركة  
من رأس مالها.يشار   %90اديبتيو الغير مباشر في أمريكانا أقل من 

، عن  أن المؤشرات المالية المجمعة للمصرية للمشروعات السياحية
النصف األول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى  
الخسائر على أساس سنوي، بفعل استمرار التأثير السلبي لمكافأة  

 المصدر:مباشر.نهاية الخدمة التي دفعتها الشركة للعاملين

 ممفيس لألدوية تتحول للربحية في الربع األول 

ية والصناعات  كشفت المؤشرات المالية لشركة ممفيس لألدو
-2019الكيماوية، عن الربع األول من العام المالي الجاري )

( تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس  2020
سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر يوم األربعاء،  

مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى   1.17أنها سجلت صافي ربح بلغ 
مليون جنيه   12.93خسائر بلغت نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 

خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأرجعت ممفيس التحول  
للربحية إلى زيادة اإلنتاج والمبيعات خالل شهر يوليو  
الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خالل الثالثة أشهر األولى من  

مليون جنيه بنهاية  114.63العام المالي الجاري لتسجل نحو 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   77.42ر، مقابل سبتمب 

 2019-2018المالي الماضي.وحققت الشركة خالل العام المالي 
مليون جنيه، مقابل خسائر   25.37خسائر بعد الضرائب بلغت 

 المصدر:مباشرمليون جنيه خالل العام المالي السابق. 46.73بلغت 



 

 

 والسوق    نظرة على أخبار االقتصاد 

المصرية  “التمثيل التجارى” يبحث مع “رجال األعمال” تأثر الصادرات 
 بعد “البريكست” 

بحث جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة مع جمعية  
رجال األعمال; تأثر الصادرات المصرية بخروج بريطانيا من االتحاد  
األوروبى “البريكست”، وفتح أسواق تصديرية جديدة لزيادة الصادرات  

نة التصدير فى مختلف القطاعات.قال مصطفى النجارى، رئيس لج
بجمعية رجال األعمال، إن اللقاء المشترك مع الجهاز ناقش الفرص  
المتاحة أمام المنتجات المصرية فى األسواق الخارجية، والدراسات التى 
يعدها الجهاز لمختلف األسواق وحركة التجارة مع الدول والتكتالت  

ة بين المختلفة.أوضح “النجارى”، أن اللقاء استعرض تطور حركة التجار 
 360مليون دوالر إلى  153مصر ودول الميركوسور وارتفعت من 

مليون دوالر خالل العام الماضى، فضالً عن وجود فرصة أكبر للمنتج 
المصري خالل الفترة المقبلة مع زيادة نسبة اإلعفاء الجمركي على البنود  
  السلعية خالل الفترة المقبلة.أشار إلى أن اللقاء ركز أيضا على زيادة
الصادرات للدول األفريقية خالل الفترة المقبلة، تزامناً مع تفعيل اتفاقية  

من المنتجات   % 90التجارة الحرة األفريقية والتي ستسمح بدخول نحو 
بدون جمارك، باإلضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الكوميسا،  

لسوق  وأغادير، والتى ستعطى فرصة أفضل لوجود المنتج المصري بهذه ا
مستقبالً.وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري توقع ارتفاع حركة التجارة بين 

من  % 15مصر والدول األفريقية خالل الفترة المقبلة، وتشكل حالياً نحو 
إجمالى حركة التجارة داخل القارة األفريقية، ومن المتوقع أن تصل إلى  

م .وأشار إلى أن الجهاز استعرض الفرص أما2030بحلول  53%
الصادرات المصرية في مختلف الدول، والدول الجديدة التى تركز عليها، 
فضالً عن تأثر الصادرات المصرية من خروج بريطانيا من االتحاد  
األوروبى وكيفية التعامل مع المتغيرات واالستفادة منها، والبدائل أمام 
المنتج المصرى فى حالة تأثره سلًبا، وتعرف األعضاء من فرص  

رات في مختلف المناطق.وفيما يخص اتفاقية التجارة الحرة مع والتغي 
االتحاد األوراسي التي تعتزم مصر توقيعها خالل الفترة المقبلة، قال  
النجارى، إن المنتج المصرى لديه فرصة جيدة بهذا السوق; خاصة فى  
ظل وجود رغبة من هذه الدول في التعاون مع مصر.وطالب أعضاء  

من جهاز التمثيل التجاري تقديم دراسات عن هذه   جمعية رجال األعمال
األسواق والفرص المتاحة بها، فضالً عن كيفية الشحن إليها والخدمات  
اللوجستية، التى ستمكن الشركات من نقل منتجاتها لهذه األسواق فور  

 حابىالمصدر:التوقيع على االتفاقية.

أمام جمعيات   وزير قطاع األعمال يعرض مالمح إصالح الشركات التابعة 
 المستثمرين 

استعرض وزير قطاع األعمال هشام توفيق، مالمح خطة الوزارة  
إلصالح وتطوير الشركات التابعة من خالل محاور إعادة الهيكلة  
واستغالل األصول غير المستغلة، إلى جانب إصالحات إدارية وتنظيمية  

الرقمي وتشريعية منها تقييم رؤساء الشركات التابعة ومشروع للتحول 
شركة على مدار عام  60في نحو  ERPبتطبيق نظام إدارة الموارد 

ونصف.وعقد هشام توفيق اجتماًعا مع مجلس إدارة االتحاد المصري  
 لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بمقر الوزارة. 
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وأشار هشام توفيق، إلى خطة اإلصالح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في  

 

روسيا تستهدف زيادة عدد الشركات بالمنطقة الصناعية الروسية  
 داخل مصر 

قال الرئيس الروسى فالديمير بوتين، إن القمة الروسية األفريقية  
والخبراء  مناسبة فريدة من خالل اجتماع ممثلى المؤسسات الحكومية 

من الدول األفريقية فى روسيا، لمناقشة أفاق التعاون والمسائل المتعلقة  
باالقتصاد العالمى.وأضاف الرئيس الروسى، خالل الجلسة االفتتاحية  
للقمة األفريقية الروسية فى مدينة سوتشى، أن الدول األفريقية تواصل  

تلعب دورا مهما  طريقها نحو التنمية االقتصادية والعلمية واالجتماعية و
فى الشئون الدولية، موضحا أن أفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة  
فى النمو االقتصادى.وأوضح بوتين، أن أرقام التعاون االقتصادى بين  
روسيا والدول األفريقية مازالت منخفضة، خاصة أن العالقات  
األفريقية الروسية شهدت تحسنا ملموسا فى السنوات األخيرة سواء  

ى المستوى الثنائى، والفترة المقبلة تشهد عقد العديد من االتفاقيات  عل
بين روسيا والدول األفريقية.وكشف الرئيس بوتين، أنه يأمل أن تعبر  
هذه القمة عن كيفية تقوية العالقات والمسارات التى تحددها موضحا  
أنه البد من مضاعفة التبادل التجارى بين روسيا ودول أفريقيا خالل  

نوات الخمس المقبلة.وتابع الرئيس الروسى: “نساعد فى بناء أكثر  الس
من مفاعل فى أفريقيا لتوليد الطاقة وخاصة مشروع الضبعة فى مصر،  
باإلضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية التى ننفذها فى مصر وتضم  
عددا من الشركات الروسية ونسعى إلى زيادتها”، مشيرا إلى روسيا 

 أموال الغدالمصدر: عن الكثير من الدول األفريقية.أسقطت الديون 

   2020-2019في السنة المالية   %5.5توقعات بنمو اقتصاد مصر 

أظهر استطالع رأي أجرته رويترز أن من المتوقع أن ينمو االقتصاد  
بالمئة في السنة المالية التي بدأت في األول من   5.5المصري بنسبة 

بالمئة في السنة التالية مع اقتراب القاهرة من نهاية   5.7يوليو تموز و
برنامج إصالح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.وتقل توقعات  

و للسنة المالية الحالية عن معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة بين  النم
ستة وسبعة بالمئة وتنخفض قليال عن المعدل المسجل في العام الماضي  

بالمئة.والتوقعات مماثلة لنتائج مسح آلراء خبراء اقتصاديين   5.6عند 
نشرته رويترز قبل ثالثة أشهر ولكن متوسط توقعات المحللين للسنة  

  5.8بالمئة من  5.7انخفض قليال إلى  2021-2020لية الما
بالمئة.وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمصر إلى  

. وفي األسبوع الماضي،  2022-2021بالمئة في السنة المالية  5.5
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى  

.ويلقى نمو االقتصاد المصري الدعم من 2022 ثمانية بالمئة بحلول
تحسن السياحة وتحويالت قوية من العاملين المصريين في الخارج  
وبدء اإلنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثا.وفي الشهر المقبل، ستكمل  
مصر برنامج إصالح اقتصادي مرتبط باتفاق قرض صندوق النقد  

لثاني وحصلت عليه  الدولي الذي أبرمته مصر في نوفمبر تشرين ا
بالكامل. والهدف من البرنامج خفض العجز في الميزانية وميزان  
المعامالت الجارية.وشمل البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه  
المصري ليشهد انخفاضا حادا في القيمة وإلغاء جميع الدعم على الوقود  
تقريبا واستحداث ضريبة القيم المضافة ورفع أسعار الكهرباء ووسائل  
النقل.انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني  
علي التوالي في سبتمبر أيلول حسب مؤشر مديري المشتريات التابع  
آلي.إتش.إس ماركت في مصر. ولم يسجل النشاط نموا سوى في ستة  



 

 

الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، حيث  
مليار جنيه لوقف نزيف الخسائر  21تبلغ التكلفة االستثمارية للتطوير نحو 

وإعادته  وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري 
للمنافسة عالمًيا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.وأضاف أن 
التطوير يشمل السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم االنتهاء  
من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة  

لفيوم  والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في ا
وذلك من خالل المزادات العلنية بما يحقق   2019وبني سويف لموسم 

 سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته. 

 تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج

وتابع: إن خطة التطوير تشمل أيًضا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل  
نظم اإلدارة، مشيًرا إلى التعاقد على والنسيج وتدريب العاملين وتطوير 

توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات  
العالمية.وأوضح وزير قطاع االعمال، أن اإلصالح والتطوير ال يشمل  
فقط الشركات الخاسرة وإنما يتضمن أيضا الشركات الرابحة بهدف زيادة 

تين للتأمين والنقل البحري والبري  ربحيتها ومنها على سبيل المثال القابض
واللتان تشهدان إصالحات وخطط تطوير ضخمة.كما تطرق الوزير في  
حديثه إلى مشروع “جسور” الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة  
الخارجية بين مصر والقارة األفريقية ويشمل في مرحلته األولى دول  

ة العاملة في مجاالت  شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خالل الشركات التابع
النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل  
واللوجستيات.وانطلقت المرحلة األولى من المشروع من خالل خدمة  
الشحن البحري، والتي تشمل رحالت منتظمة أسبوعيا على أحد الخطوط  

ميناء المالحية العالمية بأسعار مخفضة، من ميناء العين السخنة إلى 
 مومباسا في دولة كينيا الذي يمثل أهم الموانئ في أفريقيا.

 2020انطالق المرحلة الثانية من مشروع جسور 

ومن المقرر اكتمال عناصرها في الربع الثاني  –وتتضمن المرحلة الثانية 
توفير خدمات النقل البري للبضائع حيث يجري حاليا  – 2020من 

كات التابعة في هذا المجال، وكذلك التجميع دراسة إعادة هيكلة شاملة للشر
والتخليص الجمركي، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق أفريقيا 
من خالل استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع 
من خالل شركات التأمين التابعة.وبشأن التسويق، أكد أنه جاري االنتهاء  

التسويق ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع من تأسيس شركة للوساطة و 
 بنوك األهلي والقاهرة ومصر ومستثمرين من القطاع الخاص. 

 خميس: نثمن دور الوزارة في إصالح قطاع الغزل والنسيج 

من جانبه، ثمن محمد فريد خميس جهود وزارة قطاع األعمال العام في  
يم المردود  صون المال العام وحسن إدارة األصول المملوكة للدولة لتعظ

الناتج منها لصالح االقتصاد الوطني، والمتابعة باهتمام مستجدات خطة  
إصالح وتطوير الشركات التابعة لها خاصة في قطاع الغزل والنسيج ألنه  
جزيل أصيل من تاريخ مصر.كما أهدى خميس درع اتحاد المستثمرين 

مصر عبر الوزير تكريما لها وتقديًرا لجهوده، وكذلك كتاب “النسيج في 
العصور”، ودراسة متخصصة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج.من  
جانبهم، أشاد أعضاء اتحاد المستثمرين بجهود وزارة قطاع األعمال العام 
لتطوير الشركات التابعة لها والمشروعات الجارية وخاصة مشروع  

دين “جسور” لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول القارة األفريقية، مؤك 
 المصدر:المالعلى دعمهم لهذه المشروعات والخطوات اإلصالحية.

.وواجهت مصر  2016أشهر منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد في 
التي أنهت   2011األجنبي منذ انتفاضة  صعوبة في جذب االستثمار

حكم الرئيس المصري حسني مبارك الذي استمر ثالثة عقود باستثناء  
صناعة النفط حيث تجدد االهتمام بعد اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر  

.وخفض البنك المركزي  2015المتوسط قبالة سواحل مصر في 
يلة مرتين  المصري سعر الفائدة علي اإليداع واإلقراض ألجل ل

نقطة أساس إجماال. وتبلغ  250وسبتمبر بمقدار  متتاليتين في أغسطس
 14.25بالمئة وعلى القروض  13.25الفائدة على الودائع حاليا 

بالمئة.ويتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة من 
مع تراجع التضخم. ويتوقع المحللون أن   2019جديد قبل نهاية عام 

طأ معدل التضخم السنوي ألسعار المستهلكين في المدن المصرية  يتبا
بالمئة في   33من  2020-2019بالمئة في السنة المالية  10.2إلي 

بالمئة في   9.2. ويتوقعون انخفاض التضخم إلى 2017يوليو تموز 
بالمئة في السنة التالية.وشهد   8.9و 2021-2020السنة المالية 

لتوقعات مقارنة مع األشهر الثالثة الماضية  االستطالع تحسنا ملحوظا ل
  13ويتوقع المحللون أن يسجل التضخم في السنة المالية الحالية 

وقال جاك فيرين االقتصادي لدى إن.كيه.سي أفريكان .بالمئة
  2019إيكونوميكس ”نتوقع أن تواصل األسعار االنخفاض في أكتوبر 

 زالمصدر: رويتر“.2019 قبل أن ترتفع ألعلى خانة اآلحاد في نهاية عام

 



 

 

 األخبار العالمية والعربية  

جونسون يصمم على البريكست في موعده ويطالب المشرعين بتمرير  
 الصفقة 

دافع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن الصفقة التي توصل لها 
مع االتحاد األوروبي بشأن عملية البريكست، مطالباً المعارضة بتمكينه 

تمريرها عبر البرلمان.وقال جونسون في تعليقات أمام مجلس العموم  من 
البريطاني، يوم األربعاء: "اعتقد أننا قادرين على المضي قدماً وإتمام 
صفقات تجارية حرة كانت مستحيلة في ظل الصفقات السابقة".وكان 
البرلمان البريطاني صوت بأغلبية ضد اإلطار الزمني لمشروع قانون  

رغم موافقته على اإلطار القانوني للبريكست.وذكر جونسون  البريكست 
أنه من الالفت للنظر أن المشرعين أيدوا مشروع قانون اتفاقية االنسحاب  
في أول مرة يعرض خاللها في مجلس العموم لكن من "المؤسف بشدة"  
أنه لم يدعم اإلطار الزمني لذلك.ويعني ذلك أن موعد البريكست النهائي 

أكتوبر سيتم تمديده على األرجح لكن مهلة التمديد ال تزال   31المحدد يوم 
قيد المناقشة من قبل قادة االتحاد األوروبي.وكان جونسون قد تم إجباره  
بموجب القانون على إرسال خطاب إلى بروكسل يطلب تمديده لمدة ثالثة  
أشهر وأشار مكتب الداوننج ستريت إلى أنه سوف يسعى إلجراء انتخابات  

إذا وافق االتحاد األوروبي.وأوضح رئيس الوزراء خالل تعليقاته   عامة
أمام البرلمان أن هذا ُيعد بمثابة تقدم كبير للمملكة المتحدة بأكملها، مشيراً 
إلى أنهم يعتزمون تطوير ذلك مع أصدقاؤهم في أيرلندا الشمالية.ورغم 

لتصويت  اقتراحات أحد أعضاء البرلمان بإعادة تدشين جدول زمني بشأن ا
على صفقة البريكست أكثر قبوالً من جانب المشرعين، لكن بوريس  
جونسون رفض ذلك مصمماً على موقفه بشأن الخروج في الموعد 
النهائي.وقال جونسون: "لألسف، ال يمكننا اآلن معرفة ما سيفعله االتحاد  
األوروبي استجابة لطلب البرلمان" مضيفاً: "أؤكد، لم يكن طلبي".وعند 

ه عن موعد الخروج من عضوية االتحاد األوروبي، أجاب جونسون:  سؤال
أكتوبر إذا امتثل األعضاء   31"سنترك االتحاد األوروبي يوم 

 المصدر:مباشرالشرفاء".

 

 
 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة

 TASI 4,745.00 0.39% السعودية

 DFMGI 688.00 -0.76% دبي

 ADI 7,887.00 0.19% ابوظبي

 MARKET-IXP 11,594.00 -0.09% الكويت 

 BSEX 15.47 -1.02% البحرين

 GENERAL 33,805.00 1.09% قطر 

 MASI 49,245.00 -0.74% المغرب 

 TUN20 149.00 0.09% تونس

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة
 Dow Jones 26,833.95 0.17% أمريكا 

 S&P 500 3,004.52 0.28% أمريكا 

 NASDAQ 8,119.79 0.19% أمريكا 

 FTSE 100 7,270.34 0.13% لندن

 DAX 12,798.19 0.34% أمانيا

 Nikkei 225 22,750.60 0.55% اليابان

 %0.02- 1,493.57 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.28- 61.07 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %0.52- 55.73 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 دوالراً  60جولدمان ساكس يتوقع استمرار تداول خام برنت عند  

يرى بنك "جولدمان ساكس" أنه من المرجح أن يستمر خام برنت  
دوالراً للبرميل في غضون العام   60القياسي التداول عند مستوى 

المقبل، في ظل غياب أي صدمات ملموسة بأسواق الطاقة.وقال  
البنك األمريكي االستثماري في مذكرة بحثية نقلتها شبكة  

ار خام برنت كانت عالقة  "سي.إن.بي.سي"، يوم األربعاء، إن أسع
بين تدهور توقعات النمو االقتصادي وتصاعد التوترات في الشرق  
األوسط خالل األسابيع األخيرة.لكن على الرغم من الفتور الواضح  
في أسواق الطاقة، يتوقع البنك أنه من شأن تحسن األساسيات أن  

في   يؤدي إلى ارتفاع األسعار خالل األشهر القادمة.ويرى المحللون 
"جولدمان ساكس" بعض المخاطر في االتجاه الصعودي على  

دوالراً   62توقعاتهم بشأن سعر خام برنت بحلول نهاية العام عند 
للبرميل.وأشار المحللون إلى أنه في ظل فقدان النمو االقتصادي أو  
تصعيد التوترات الجيوسياسية إلى صدمات ملموسة نتوقع أنه من  

  60عند  2020برنت التداول في عام  المرجح أن تظل أسعار خام 
دوالر للبرميل.وأضافوا أن الخفض الذي تنفذه منظمة أوبك في  
الوقت الحالي في إمدادات الخام إضافة إلى تباطؤ نشاط النفط  
الصخري سيعوض تزايد اإلمدادت من الدول غير األعضاء في  

ظمة  المنظمة والنمو المعتدل في الطلب خالل العام المقبل.وكانت من 
الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من خارجها قررت في  
اجتماعها خالل يوليو الماضي على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط  

الربع أشهر أخرى حتى نهاية  9مليون برميل يومياً لمدة  1.2بنحو 

.وخفض "جولدمان ساكس" توقعاته لنمو الطلب على 2020األول من 
وهو أقل من التوقعات  2019ألف برميل يومياً في عام  950النفط إلى 

مليون برميل يومياً.كما خفض البنك األمريكي  1.25السابقة البالغة 
مليون برميل  1.25إلى  2020تقديراته لنمو الطلب على النفط في عام 

 رالمصدر:مباش مليون برميل يومياً متوقعة في السابق. 1.45يومياً بدالً من 



 

 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 

 بالدوالر  -بنك فيصل االسالمي المصري 
سهم مجانى لكل سهم   0.19999999945

 اصلي
30/10/2019 31/10/2019 

 بنك البركة مصر
سـهم مجاني لــكل ســهم  0.0999999985

 أصلــي 
30/10/2019 31/10/2019 

 

 )التوزيعات النقدية(   جدول الكوبونات

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 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  االسكندرية للزيوت المعدنية

 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

 27/10/2019 22/10/2019 جنيه للسهم 11.200 االسكندرية لالدوية والصناعات الكيماوية

 27/10/2019 22/10/2019 جنيه للسهم  0.100 األقطانالعربية لحليج 

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

 28/10/2019 23/10/2019 جنيه للسهم  1.000 البنك المصري لتنمية الصادرات 

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

 30/10/2019 27/10/2019 جنيه للسهم  0.500 مصر لصناعة الكيماويات 

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

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

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

 31/10/2019 28/10/2019 جنيه للسهم  2.500 القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية

 28/11/2019 25/08/2019 جنيه مصرى 0.1688القسط الرابع  الوادى االخضر لالستثمار و التنمية

 28/11/2019 24/06/2019 جنيه مصرى 0.6303القسط السادس  العربية لمقاوالت حفر االبار

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 القاهرة  -سراى القبة  –السواح  ميدان  1  -بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 24/10/2019

 االسكندرية –الحضرة   –قنال المحمودية  407مقر الشركة الكائن فى  عادية كابو -النصر للمالبس والمنسوجات  24/10/2019

 االسكندرية  -طريق الحرية  71بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى  عادية بورسعيد لتداول الحاويات  24/10/2019

 جالكسو سميثكالين 24/10/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة   –مصر الجديدة   –قاعة زيورخ بفندق السالم كونكورد 

 االسكندرية  -طريق الحرية  71بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى  عادية دمياط لتداول الحاويات و البضائع 24/10/2019

26/10/2019 
المصرية لتطوير صناعة البناء )ليفت 

 سالب مصر ( 

  –مصر الجديدة  –شارع معهد الصحراوى , خلف البارون  8فندق البارون الكائن فى  وغير عادية

 القاهرة

 وادي كوم امبو الستصالح االراضي 26/10/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة   –القديمة  مصر   –دار السالم  –ميدان اثر النبى  2بمقر الشركة 

 القاهرة -مقر الشركة بوادى حوف حلوان  عادية اكرومصر للشدات والسقالت المعدنية 27/10/2019

 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة  27/10/2019
عادية وغير 

 عادية
 القاهرة  –ميدان السواح   1بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية 

 القاهرة   -ميدان السواح  1مقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية  عادية الوسطي مطاحن مصر   30/10/2019



 

 

 ( 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 80.0 0.38 6.67 400,308 31,798,448 83.10 53.60 38.11% 

ايسترن    -الشرقية 

 EAST 15.80 3.40 3.66- 798,005 12,415,538 19.00 14.60 8.21% كومباني
مجموعة طلعت مصطفى  

 TMGH 9.80 -1.71 1.21- 421,025 4,129,955 12.17 8.70 5.68% القابضة
القابضة المصرية 

 EKHO 1.38 0.44 28.31 47,484 64,946 1.59 1.03 5.67% الكويتية

 SWDY 12.96 -1.52 28.40- 572,556 7,416,014 19.09 11.56 4.84% السويدى اليكتريك
المجموعه الماليه  

 HRHO 17.80 0.17 18.27 447,226 7,972,895 20.60 13.25 4.39% هيرمس القابضه
بنك كريدي اجريكول  

 CIEB 43.30 -0.16 5.58 54,000 2,338,200 48.10 39.00 2.83% مصر

 ETEL 10.97 -1.26 12.87- 1,139,987 12,543,703 15.84 10.01 2.54% المصرية لالتصاالت

 JUFO 8.35 0.48 25.78- 2,181,986 18,132,040 14.50 8.00 2.47% جهينة للصناعات الغذائية
مدينة نصر لالسكان 

 MNHD 5.11 -1.92 23.85- 1,965,272 10,041,580 6.47 4.00 2.37% والتعمير 
القلعة لالستشارات الماليه  

 CCAP 2.39 -2.45 32.49- 7,706,923 18,290,326 4.30 1.92 2.24% اسهم عادية -
السادس من اكتوبر  

  -للتنميه واالستثمار

 سوديك

OCDI 15.05 -1.76 12.31 598,479 9,002,858 18.00 12.56 1.84% 

 ISPH 9.85 0.00 3.43- 340,762 3,401,507 11.97 8.25 1.68% ابن سينا فارما
القاهره لإلستثمار و  

 CIRA 13.10 0.77 50.57 1 13 13.60 6.61 1.62% التنمية العقاريه 

 CLHO 6.12 -1.13 33.33 1,747,517 10,896,395 7.06 3.53 1.60% مستشفي كليوباتراشركة  

 PHDC 2.04 -0.97 5.99- 6,496,305 13,149,469 3.00 1.72 1.50% بالم هيلز للتعمير 
مصر الجديدة لالسكان  

 HELI 27.10 -1.28 48.57 334,606 9,059,826 29.20 14.70 1.49% والتعمير 
اوراسكوم كونستراكشون 

 ORAS 100.50 0.17 14.83- 4,800 479,279 121.00 80.80 1.47% بي ال سي 
النساجون الشرقيون 

 ORWE 10.11 -1.46 2.79- 759,014 7,621,542 12.94 8.76 1.38% للسجاد 
االسكندرية للزيوت  

 AMOC 4.05 -1.22 34.99- 397,912 1,608,308 8.62 3.55 1.19% المعدنية
سيدى كرير  

 SKPC 9.10 -0.87 47.09- 1,227,909 11,116,042 22.80 8.00 1.13% للبتروكيماويات
بايونيرز القابضة 

 PIOH 5.54 0.00 9.48- 3,683,406 20,126,578 7.65 4.60 0.96% لألستثمارات المالية 

 ORHD 6.51 -3.70 6.73- 580,675 3,828,266 7.94 4.30 0.88% اوراسكوم للتنمية مصر 

 EMFD 2.96 -1.66 10.30- 1,110,578 3,290,490 3.79 2.72 0.84% إعمار مصر للتنمية 

 ESRS 11.25 -3.60 37.74- 2,370,181 26,760,216 22.20 7.74 0.77% حديد عز
اوراسكوم لالستثمار  

 OIH 0.59 -1.99 1.72 64,052,582 37,737,692 0.85 0.50 0.70% القابضه
المصرية للمنتجعات  

 EGTS 2.66 0.00 52.70 577,624 1,539,810 3.25 1.63 0.57% السياحية
مصرف أبو ظبي  

 ADIB 12.81 0.16 13.06 396,924 5,039,681 14.80 10.00 0.45% مصر   -األسالمي
الصناعات الكيماوية 

 كيما   -المصرية 
EGCH 5.09 -1.93 24.14- 305,853 1,561,035 7.45 4.40 0.36% 

 IRON 2.54 -3.79 52.08- 812,009 2,059,901 6.19 2.15 0.22% الحديد والصلب المصرية 
 * 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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