
 

 

 

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

ي جي اكس  
 
 ▼ % 0.34- % 0.91- 10,808.70 30ا

 

ي جي اكس  
 
 ▼ % 7.49 % 0.72- 2,402.84 50ا

ي جي اكس  
 
 ▼ % 35.56 % 0.83- 2,908.04 70ا

ي جي اكس  
 
 ▼ % 24.93 % 0.84- 3,870.19 100ا

 ▼ --  % 0.33- 3,630.26 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

عادة تشكيل البورصة  ▪ دارة تطالب "مرسى علم للتنمية السياحية" با   مجلس ال 

رباح الشروق الحديثة للطباعة ترتفع لـ ▪
 
ول  85.3ا

 
 مليون جنيه خالل النصف ال

رباحها في  ▪
 
 شهور  6النساجون الشرقيون تضاعف ا

رباح عامر جروب بنهاية يونيو  ▪
 
   2021قفزة با

لكـتريك"  25 ▪ وروبي لتابعة لـ"السويدي ا 
 
 مليون دولر تموياًل من البنك ال

صدار سندات توريق بقيمة  ▪  مليار جنيه   1.5كونتكت المالية تدرس ا 

   2020مليار دولر قيمة تمويل قطاع النقل خالل  1.8التعاون الدولي:  ▪

مة مع   ▪
 
نشاء مجمع تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج بالتوا وزارة الصناعة تدرس ا 

 جامعة عالمية متخصصة 

شهر بعد نشر محضر ا  9الدولر عند ذروة  ▪
 
ميركيا

 
 . جتماع الفدرالي ال

 

 صافي تعامالت المستثمرين )مليون جنيه(  

 

 

 االسهم التي ارتفع سعرها 
االسهم التي انخفض 

 سعرها
االسهم التي لم 

 يتغير سعرها

 58 137 8 

  

 انواع المستثمرين  
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95.18%

;  عرب 
2.81%

;  أجانب
2.01%

;  مؤسسات
70.08%

;  أفراد
29.91%
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 2021شركة ايديتا للصناعات الغذائية | ايديتا تنجح في تحقيق نتائج قوية خالل النصف األول من عام  –سهم االحد 

 

 من هي شركة ايديتا في سطور؟
سست إيديتأ للصنأعأت الغذائية عأم  
 
، وهي شركة مصرية رائدة في 1996تأ

وسط وشمأل 
 
لًيأ في منطقة الشرق ال

 
ة ا

 
غذية الخفيفة المعبأ

 
مجأل صنأعة ال

إفريقيأ، تواصل الشركة تحقيق العديد من النجأحأت واإلنجأزات بمختلف 
والويفر  قطأعأتهأ التأبعة، والتي تشمل الكيك والمخبوزات والمقرمشأت

 عن التزامهأ بدعم البتكأر وتقديم كل مأ هو 
ً
والحلويأت والبسكويت، فضًل

بحأث والبتكأر المتميز ومصأنعهأ الحديثة والمتطورة.  
 
جديد من خًلل قسم ال

تحظى إيديتأ بتواجد مبأشر في دولة المغرب من خًلل مشروعهأ المشترك مع 
نشطة التصنيع  مجموعة »ديسلوج« المغربية، ممأ يمهد الطري

 
ق إلى التوسع بأ

ن الشركة تقوم بتصدير منتجأتهأ إلى مأ يزيد عن 
 
سوق  17خأرج البًلد، علًمأ بأ

 بألمنطقة. 

 اخر استثمارات الشركة 
وقعت شركة ايديتأ للصنأعأت الغذائية عقد متوسط الجل مع بنك كريدي 

مليون  150اجريكول والذي بموجبه تحصل الشركة على قرض بقيمة إجمألية 
سنوات، وذلك بغرض تمويل شراء خط إنتأج المخبوزات  7جنيه مصري مدته 

ن يثمر 2022خًلل فبراير    E07الجديد والمقرر تشغيله بمصنع  
 
، ومن المتوقع ا

خط اإلنتأج الجديد عن زيأدة الطأقة اإلنتأجية السنوية لقطأع المخبوزات بمقدار 
لف طن سنويًأ، ممأ سيمكن الشركة من تلب  11
 
ية الطلب المتزايد على منتجأت  ا

عًلمة »مولتو« مع تعزيز ريأدتهأ بقطأع المخبوزات. وقد شهدت الشركة ارتفأع 
الطلب على منتجأت »مولتو« بشكل ملحوظ، وهو مأ يعكسه تشغيل خطوط 
قصى معدلت الطأقة التشغيلية على مدار عأم 

 
اإلنتأج التأبعة لقطأع المخبوزات بأ

عم هذا الطلب القوي عبر إطًلق منتجأت جديدة خًلل ، بأإلضأفة إلى د2020
مثل »مولتو سأندويتش« و»مولتو مأجنوم«. وقد   2021ومطلع عأم   2020عأم 

دى الطلب المرتفع على منتجأت عًلمة »مولتو« إلى تعزيز حصة الشركة بسوق 
 
ا

بريل  %61.5المخبوزات المصري، حيث بلغت حصتهأ السوقية 
 
 2021في ا

بحأث 
 
 .Nielsenالسوق الصأدرة عن وكألة وفًقأ ل

 القاء الضوء على األداء المالي والتشغيلي

كشفت نتأئج اعمأل شركة ايديتأ للصنأعأت الغذائية عن ارتفأع إيرادات الشركة  
سأس سنوي، لتسجل إيرادات بقيمة   %33.7بنسبة 

 
مليون جنيه  2,317علي ا

غذية القطاع / الصناعة 
 
 ومشروبأت وتبغ ا

 EFID كود السهم 
 7.78 سعر السهم 
 725.4 عدد السهم 
س المال 

 
 144.6 را

س المال 
 
 5,643.3 السوقي را

 %35.00 التداول الحر 
 %15.98- تغير السعر منذ سنة  

 %12.58- تغير السعر منذ بداية السنة
 12.58 مضاعف الربحية * 

 3.24 مضاعف القيمة الدفترية * 
 %25.7 العائد على حقوق المساهمين* 

 شهر ارباح فعلية  12النسب محسوبة آلخر 

 EGX 30 rebasedسهم ايديتا مقابل 

 
 

 هيكل مساهمي شركة ايديتا للصناعات الغذائية

 

 

;  كوانتم إنفستمنت بي في
41.80%

%22.00; صندوق كينجزواي

;  أسهم حرة التداول
36.20%

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –لتقرير األسبوعي 
 2020يناير  10

 شركة بريميير -إدارة البحوث  –التقرير االسبوعي 
 2021أغسطس  22



 

 

ول من العأم المألي 
 
ثم 2021خًلل النصف ال

 
ر عن ارتفأع صأفي الربح ، ممأ ا

سأس سنوي ليسجل  %110.8بنسبة 
 
مليون جنيه خًلل نفس  196.9علي ا

 .%8.5الفترة مصحوبًأ بوصول هأمش صأفي الربح إلي 

 2020 2019 2018 البند )مليون جنيه(
النصف الول 

2020 
النصف الول 

    التغير السنوي 2021

    %33.7 2,317.13 1,732.82 4,021.09 4,025.27 3776.42 اليرادات

    %27.5 746.37 585.59 1,402.64 1,441.50 1,222.80 مجمل الربح

    %110.8 196.92 93.41 345.10 409.47 336.90 صأفي الربح

    نقطة مئوية 3.11- %8.5 %5.4 %8.6 %10.2 %8.9 هأمش صأفي الربح

 النقاط الرئيسية

سعأر البيع، في ضوء التحسن المستمر لمعدلت الطلب تعكس النتأئج القوية التي حققتهأ الشركة مردود ارتفأع الكميأت  
 
المبأعة وزيأدة ا

نشطة القتصأدية. وعلي هذه الخلفية، ارتفعت الكميأت المبأعة بنسبة سنوية 
 
 %17.0على منتجأت الشركة بألتزامن مع التعأفي القوي لًل

ول من عأم 
 
تجأت قطأعأت الكيك والمخبوزات والويفر، مدعومًأ  ، بفضل استمرار معدلت الطلب القوية على من 2021خًلل النصف ال

سعأر البيع بمعدل سنوي 
 
  % 14.3بألمنتجأت البتكأرية الجديدة التي نجحت الشركة في إطًلقهأ خًلل العأم السأبق. كمأ ارتفع متوسط ا

أقة منتجأتهأ بهدف تزويد  جنيه للعبوة خًلل نفس الفترة، حيث يعكس ذلك مواصة تنفيذ استراتيجية الشركة لتنويع ب  1.77إلى 
علي سعرًا وقيمة.

 
 المستهلكين بمنتجأت ابتكأرية ا

ول من عأم  
 
ن نتأئج النصف ال

 
ول من عأم  2021الجدير بألذكر ا

 
داء مقأرنة بألنصف ال

 
قبل ظهور فيروس  2019تجأوزت مستويأت ال

ول من عأم  خًل  %4.7( وتداعيأته السلبية. فقد ارتفعت الكميأت المبأعة بنسبة  19-)كوفيد
 
ول من 2021ل النصف ال

 
، مقأرنة بألنصف ال

سعأر البيع بنسبة 2019عأم 
 
ول من عأم  %20.0، كمأ ارتفع متوسط ا

 
ول من عأم 2021خًلل النصف ال

 
.   2019، مقأرنة بألنصف ال

 وهو مأ يؤكد التعأفي الملحوظ التي تشهده الشركة. 

ول من عأم    خًلل النصف  %25.6ارتفعت إيرادات الشركة بنسة   
 
. ويرجع ذلك إلى نمو معدلت 2019، مقأرنة بنفس الفترة من عأم  2021ال

نشطة القتصأدية. إلي طبيعتهأ بألتزامن مع تخفيف القيود المتعلقة بأنتشأر فيروس )كوفيد
 
( خًلل 19-اإلستهًلك بشكل ملحوظ وعودة ال

ثمرت عن حصتهأ السوقية بجميع ، فضًًل عن القدرات التنأفسية وال2020النصف الثأني مع عأم 
 
بتكأرية التي تنفرد بهأ الشركة والتي ا

سواقهأ الرئيسية. 
 
 ا

ول من عأم  746.4بلغ مجمل الربح  
 
مدعومًأ بنمو اإليرادات، بينمأ بلغ  %27.5بزيأدة سنوية قدرهأ  2021مليون جنيه خًلل النصف ال

 .2020ن العأم خًلل نفس الفترة م %33.8مقأبل   %32.2هأمش مجمل الربح 

ول من عأم    196.9سجل صأفي الربح   
 
، 2020مليون جنيه خًلل نفس الفترة من عأم    93.8، مقأبل  2021ملينو جنيه خًلل النصف ال

ن هأمش صأفي الربح سجل 
 
ول من عأم  %8.5علمًأ بأ

 
 . 2020خًلل نفس الفترة من عأم  %5.4مقأبل  2021خًلل النصف ال

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 أخبارالشركات المقيدة

 البورصة تطالب "مرسى علم للتنمية السياحية" بإعادة تشكيل مجلس اإلدارة 

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، مخاطبة مرسى مرسى علم للتنمية 
(  18السياحية، لاللتزام بإعادة تشكيل مجلس اإلدارة بما يتوافق مع احكام المادة )

وموافاة البورصة بالتاريخ المتوقع لاللتزام بإعادة تشكيل مجلس  من قواعد القيد 
وقالت البورصة، في بيان صادر اليوم الخميس، إنه تقرر توقيع التزام  اإلدارة.

يوماً من تاريخ اخطار الشركة    15جنيه يسدد خالل    10000مالي على الشركة  
على لجنة القيد    بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقف مرسى علم للسياحة 

في حالة عدم االلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة  
 10000كما تقرر توقيع التزام مالي على الشركة    من قواعد القيد.  6باحكام المادة  

يوماً من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن   15جنيه يسدد خالل 
شركة على لجنة القيد في حالة عدم االلتزام بنهاية المهلة  يعاد عرض موقف ال 

من   34والمادة  30الممنوحة للشركة وذلك لعدم التزام الشركة باحكام المادة 
ووجهت البورصة بموافاتها بخطة الشركة   قواعد قيد وشطب االوراق المالية 

رسى  وحققت شركة م سبتمبر المقبل. 15المستقبلية الزمنية وذلك بحد أقصى 
، خسائر بلغت  2021مرسى علم للتنمية السياحية خالل الربع األول من 

ألف جنيه خالل الثالثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل خسائر    554.33
ولم تتضمن القوائم   .2019ألف جنيه في الفترة المقارنة من  301.13بلغت 

 المقارنة من العام الماضي. المالية إيرادات الربع األول من العام الجاري والربع  

 مليون جنيه خالل النصف األول   85.3أرباح الشروق الحديثة للطباعة ترتفع لـ 

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، عن  
بالمائة على   2.9النصف األول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 

الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها   وأوضحت  أساس سنوي. 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو،  85.33سجلت صافي ربح بلغ 

وارتفع صافي   مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. 82.95مقابل 
 912.86مبيعات الشركة خالل الستة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام    785.67نيه بنهاية يونيو، مقابل  مليون ج
 34.21وعن القوائم المستقلة النصفية، تراجعت أرباح الشركة لتسجل    الماضي.

مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من    57.34مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل  
باعة والتغليف، سجلت صافي  يشار إلى أن الشروق الحديثة للط العام الماضي. 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل   37.76ربح بلغ 
مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي، مع األخذ في   46.22

وارتفعت مبيعات الشركة خالل الفترة حيث سجلت   االعتبار حقوق األقلية. 
مليون جنيه خالل نفس   384.03مارس، مقابل مليون جنيه بنهاية  446.23

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت كذلك أرباح الشركة   . 2020الفترة من 
 33.52، مقابل 2021مليون جنيه خالل الربع األول من  13.49حيث سجلت 

 .2020مليون جنيه خالل نفس الربع من 

 شهور    6النساجون الشرقيون تضاعف أرباحها في  

(، عن نتائج أعمالها ORWEشركة النساجون الشرقيون للسجاد ) أعلنت 
، والتي  30/06/2021المجمعة وغير المجمعة عن الستة أشهر المنتهية في 

مليون جنيه مقابل صافي ربح    599.009أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  
كما أظهر   مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 227.261مجمع بلغ 

مليون جنيه مقابل صافي ربح   752.377ائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ النت 
جدير بالذكر    مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.   525.754مستقل بلغ  

كانت   يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم.

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

  9.99   7.38  المصرية العقارية المجموعة 

  9.99   53.17  التعمير واالستشارات الهندسية

  9.98   34.17  جالكسو سميثكالين
  9.98   5.18  المصرية للدواجن 

  9.98   37.25  العالمية لالستثمار والتنمية 

 

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

 -9.69   1.51  ثمار

 -8.90   27.13  بيراميزا 

 -8.70   13.11  المهنس للتأمين

 -8.00   16.09  مصرف أبو ظبي اإلسالمي 

 -7.04   36.98  اكرو مصر

 

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

  51.50   121,723,240  المنصورة للدواجن

  7.38   107,587,640  المجموعة المصرية العقارية 

  11.31   85,218,960  الشمس لالسكان 

  44.20   85,166,528  زهراء المعادي

  58.80   83,439,176  الرواد 

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.24   37,586,516  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.83   27,624,299  ليفت سالب مصر

  3.86   15,096,098  القاهرة للدواجن

  0.51   14,821,698  العربية لالستثمارات 

  0.71   14,802,372  بورتو القابضة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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إلى  01/01/2021الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها خالل الفترة من 
 299،722،174، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 31/03/2021

جنيه خالل الفترة   173،928،015جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي   .31/03/2020إلى  01/01/2020من 

، قدر بنحو  31/03/2021إلى  01/01/2021ربح غير مجمع عن الفترة من 
جنيه ، خالل الفترة    44،100،048جنيه، نظير صافي ربح بلغ    82،996،864

جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر    المقارنة من العام المالي السابق. 
 العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 

   2021قفزة بأرباح عامر جروب بنهاية يونيو  

(، عن نتائج أعمالها المجمعة AMERالقابضة )عامر جروب( )أعلنت شركة عامر 
، والتي أظهرت تحقيق صافي 30/06/2021وغير المجمعة عن الستة أشهر المنتهية في  

مليون جنيه  1.944مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ  84.426ربح مجمع بلغ 
 26.194ي ربح مستقل بلغ  كما أظهر النتائج تحقيق صاف  عن نفس الفترة من العام السابق.

مليون جنيه عن نفس الفترة من العام   41.413مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ  
جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة   السابق.

إلى  01/01/2021أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها خالل الفترة من  األم.
جنيه  105،837،190، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 31/03/2021

جنيه خالل الفترة من  2،611،890مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح غير  .31/03/2020إلى  01/01/2020

 29،828،079، قدر بنحو 31/03/2021إلى  01/01/2021مجمع عن الفترة من 
جنيه ، خالل الفترة المقارنة من العام  8،446،892، نظير صافي خسائر بلغ جنيه 

جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي  المالي السابق.
 مليون دوالر تمويالً من البنك األوروبي لتابعة لـ"السويدي إلكتريك" 25الشركة األم.

تعاون الدولي المصرية، حصول شركة المتحدة للمعادن أعلنت رانيا المشاط وزيرة ال
مليون دوالر،   25على تمويل تنموي من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، بقيمة  

لتمويل رأس المال العامل للشركة في ظل سعي البنك لتوفير السيولة المالية للشركات 
صرية، في بيان اليوم الخميس، وذكرت الوزيرة الم  للتغلب على تحديات جائحة كورونا.

أن التمويل الموجه لشركة المتحدة للمعادن، المملوكة لشركة السويدي إلكتريك، يأتي في 
إطار مساعي البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لتوفير الدعم والسيولة قصيرة 

ى أن البنك ولفت الوزيرة المصرية، إأل  األجل للشركات للتغلب على آثار جائحة كورونا.
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية وأكاديمية السويدي الفنية، سيطلقان حملة توعية هي 
األولى من نوعها لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكين النساء واألشخاص ذوي الهمم من 

وذكر البنك األوروبي إلعادة  االلتحاق بمجال التصنيع وإتاحة فرص العمل والتشغيل.
والتنمية، أن التمويل لشركة المتحدة للمعادن، يأتي في ظل ارتفاع أسعار خامات اإلعمار  

، وأنه يسهم في تعزيز 2021و 2020التصنيع مثل النحاس، خالل النصف الثاني من 
وأوضحت وزيرة  مرونة الشركة على تحمل اآلثار السلبية المحتملة لجائحة كورونا.

طار الشراكة االستراتيجية بين جمهورية مصر التعاون الدولي، أن التمويل يأتي في إ
العربية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، لتوفير التمويالت التنموية، والدعم 
الفني، للقطاعين الحكومي والخاص، لدعم الجهود التنموية المبذولة في كافة المجاالت، 

 هداف األممية للتنمية المستدامة.، وسعيها لتحقيق األ2030في إطار رؤية الدولة التنموية  
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية له باع 
طويل في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وخالل العام الماضي ضخ تمويالت 

رأس المال مليون دوالر للقطاع الخاص والبنوك التجارية لتمويل  800بقيمة أكثر من 
العامل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه التمويالت تعزز العمل 
المشترك بين األطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية 

وأكدت المشاط، أن الوزارة تمضي قدماً لتعزيز العالقات  لدعم جهود التنمية في الدولة.
تنمية متعددي األطراف والثنائيين، من خالل مبادئ الدبلوماسية االقتصادية مع شركاء ال

االقتصادية، بما يتيح التمويالت التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن 
التمويالت التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص خالل النصف األول من العام 

ى رأس قائمة البنك األوروبي يذكر أن مصر جاءت عل مليار دوالر. 1.9الجاري تبلغ 
إلعادة اإلعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر 

 .مشروًعا 21، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 2020المتوسط خالل عام 

 مليار جنيه  1.5كونتكت المالية تدرس إصدار سندات توريق بقيمة 

كشف أيمن الصاوي، رئيس القطاعات المالية في شركة كونتكت المالية القابضة  
(CNFN  عن أن الشركة تدرس إصدار سندات توريق خالل الربع األخير،)

تصريحات لنشرة  وأضاف الصاوي في    مليار جنيه.  1.5من العام الجاري بقيمة  
“حابي” جورنال، أن الشركة بدأت في مفاوضات جادة مع عدد من البنوك 
المحلية للقيام بدور ضامن التغطية، ومدير اإلصدار، متوقًعا االنتهاء من  

وأوضح أن ذلك اإلصدار   .2021اإلجراءات المطلوبة خالل الربع الرابع من 
لى السيولة النقدية لتمويل  بغرض إعادة تمويل محافظها المالية، والحصول ع

وذكر أن الشركة تدرس إصدار صكوك متوافقة مع   الخطط المستقبلية للشركة. 
شركات عقارات وذلك قبل    3مليارات جنيه لـ  7إلى    6الشريعة اإلسالمية بقيمة  

وكانت كونتكت المالية “ثروة   نهاية العام الجاري، رافًضا الدخول في تفاصيل.
عن إغالقها لإلصدار الرابع  2020علنت في نهاية ديسمبر كابيتال سابًقا” قد أ

والثالثين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق بقيمة إجمالية بلغت  
مليار جنيه، وذلك لمحفظة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة مقسمة على   1.6

وأوضحت أن شركة   شهًرا.  60و 13شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين  3
  MERISميريس الشرق األوسط للتصنيف االئتماني وخدمة المستثمرين 

للشرائح الثالث، كما أن بذلك  AAA , AAمنحت درجة التصنيف االئتماني +
  6نحو  2020اإلصدار يصبح إجمالي إصدارات ثروة في سوق المال لعام 

مليارات جنيه، وذلك على أثر إصدارات التوريق والصكوك التي تم إصدارها  
وقامت شركة ثروة لترويج وتغطية االكتتاب في األوراق    .   2020سبًقا خالل  م

المالية بدور مدير اإلصدار، فيما قام بترويج االكتتاب وضمان التغطية كل من  
شركة ثروة لترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية وشركة مصر كابيتال  

إلفريقي الدولي والبنك  وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي ا
( بدور  ALCمصر، بينما قام مكتب علي الدين وشاحي ) – األهلي المتحد 

 2021/ 01/01عن نتائج أعمالها خالل الفترة من    المستشار القانوني لإلصدار. 
والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ  30/06/2021إلى 

 126،907،763  جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ    218،358،568
وفي السياق ذاته   .30/06/2020إلى  01/01/2020جنيه خالل الفترة من 

إلى   01/01/2021حققت الشركة صافي خسائر غير مجمع عن الفترة من 
جنيه، نظير صافي ربح بلغ  423،528، قدر بنحو 30/06/2021

بالذكر  جدير    جنيه ، خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق.   5،475،845
 يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفًقا لنصيب مالكي الشركة األم. 



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

   2020مليار دوالر قيمة تمويل قطاع النقل خالل  1.8التعاون الدولي:  
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد إبراهيم دجاني، مدير  

النقل بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خالل  قطاع  
زيارته لمصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك 
الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، 

المستقبلي في    وموقف المشروعات الجارية، باإلضافة إلى مناقشة فرص التعاون 
مجال المدن الخضراء، وذلك بحضور السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر  
واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من  
  مسئولي مكتب البنك في مصر، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

لتي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة  يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية ا
التعاون الدولي، مع ُشركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين، لبحث تعزيز  

، من خالل اتفاقيات  2030عالقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية  
أهداف  التمويل التنموي، باإلضافة إلى الدعم الفني والتقني، وتسريع وتيرة تنفيذ 

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد دجاني،   التنمية المستدامة. 
مشيرة إلى العالقات االستراتيجية بين مصر والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، 
  الذي يمول العديد من المشروعات التنموية في مصر السيما في قطاع النقل. 

تقبلية بين الحكومة والبنك الدولي، في  وناقشت »المشاط«، فرص الشراكات المس
قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحلول الذكية في القطاع، بما يخلق  
المزيد من فرص العمل ويزيد ُمساهمة القطاع في النمو االقتصادي، باإلضافة  

ز  إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفي 
مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل  

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية قطاع النقل الذي    على مستوى الدولة.
يأتي من بين األولويات الحكومية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين 

من شركاء التنمية متعددي   أكثر القطاعات التنموية حصوال على تمويالت
من  %26.7مليار دوالر تمثل  1.8بقيمة  2020األطراف والثنائيين خالل 

التمويالت التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، موضحة أن تطوير  
  قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية. 

نشاء والتعمير، مول عدة مشروعات في قطاع  وأوضحت أن البنك الدولي لإل
بقيمة  2009النقل من بينها مشروع إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية في عام 

مليون دوالر في    330مليون دوالر، وتمويل إضافي لنفس المشروع بقيمة    270
كما يمول البنك الدولي، مشروع إدارة تلوث الهواء ومكافحة تغير   .2011عام 

مليون دوالر، والذي يتضمن العديد من   200القاهرة الكبرى بقيمة المناخ ب 
المكونات من بينها الحد من االنبعاثات الضارة من المركبات، وتوفير البنية  

من   التحتية لتلبية متطلبات اإلمداد بالطاقة لشحن وصيانة السيارات الكهربائية.
لبنك الدولي، بالجهود التي  ناحيته، أشاد المدير اإلقليمي لقطاع النقل بمجموعة ا

تبذلها الحكومة لتطوير البنية التجتية السيما في قطاع تطوير المطارات، وسرعة  
يهتم  تنفيذ مشروعات قطاع النقل خالل العامين السابقين، قائال إن البنك الدولي

وقال دجاني، إن   بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية. 
ير قطاع النقل الكبرى التي تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية مشروعات تطو

االجتماعية واالقتصادية وتوفر نفًعا مباشًرا للمواطنين، كما تحفز مشاركة القطاع  
يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي   الخاص وزيادة استثماراته في قطاع النقل. 

ك حديد مصر، بقيمة أقرت خالل مارس الماضي، مشروع تطوير السالمة بسك
مليون دوالر، والذي يهدف الي تطوير عوامل األمان على طول خط   440

اإلسكندرية القاهرة نجع حمادي، باإلضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية 
وخالل يوليو   في مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشروعات النقل المختلفة.

منصة تعاون تنسيقي مشترك، خالل يوليو  ، نظمت وزارة التعاون الدولي،  2020
2020. 

وزارة الصناعة تدرس إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج بالتوأمة مع  

 جامعة عالمية متخصصة  

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء مجمع 

عة الغزل والمنسوجات  تعليمي تكنولوجي للغزل والنسيج بمقر صندوق دعم صنا

بمحافظة اإلسكندرية يتضمن مدرسة فنية وكلية تكنولوجية بالتوأمة مع إحدى  

الجامعات العالمية المتخصصة فى مجال الغزل والمنسوجات وذلك بالتنسيق 

وأضافت الوزيرة في بيان, أن المجمع يستهدف   والتعاون مع صندوق تطوير التعليم.

المؤهلة القادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة وتغطية  توفير الكوادر الفنية 

وقالت إن الوزارة تستهدف تعميق   التخصصات المطلوبة بمصانع الغزل والنسيج.

صناعة الغزل والنسيج الوطنية من خالل استخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية  

ى تطوير سالسل  العالمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد باالضافة إل

جاء ذلك خالل   القيمة لقطاع الغزل والنسيج واالرتقاء بمنظومة الصناعات المغذية.

الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات  

وأوضحت الوزيرة أن إنشاء هذا المجمع يسهم في توفير   بمحافظة اإلسكندرية.

لمنسوجات من الكوادر الفنية المؤهلة بهدف االرتقاء بجودة احتياجات قطاع الغزل وا

ومواصفات المنتج المصرى وزيادة تنافسيته بالسوقين المحلى والعالمى, وذلك 

باعتباره أحد أهم القطاعات اإلنتاجية باالقتصاد القومى حيث يسهم فى توفير الماليين 

والتصدير لألسواق   من فرص العمل المنتجة والوفاء باحتياجات السوق المصرى 

ونوهت جامع إلى أن قطاع الغزل والمنسوجات يعد أحد أهم   االقليمية والعالمية. 

القطاعات التصديرية المصرية حيث بلغت صادرات القطاع خالل النصف األول من 

مليون دوالر خالل نفس   349مليون دوالر مقارنة بنحو  432العام الجارى نحو 

وأشارت إلى أن أهم األسواق    .%24ققة نسبة زيادة قدرها  الفترة من العام الماضى مح

المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية تتضمن تركيا وإيطاليا والجزائر  

  وألمانيا والسعودية وتونس ونيجيريا واالردن والواليات المتحدة االمريكية والمغرب.

ة االسكندرية والذي  وتفقدت الوزيرة مقر صندوق دعم الغزل والمنسوجات بمحافظ

يمتلك فرعين آخرين بمحافظات القاهرة والغربية )المحلة الكبرى(, حيث تفقدت خط  

االنتاج المتكامل من القطن مروراً بالغزل والنسيج والتريكو وصوال لمرحلة المالبس  

معامل لالختبار   10الجاهزة ومركز التدريب ومركز المعلومات باالضافة الى 

الت األلياف والقطن والغزل والنسيج والتريكو والمالبس  والمتخصصة في مجا

واستعرضت الوزيرة   والصباغة والتجهيز واختبارات المياة واإلختبارات البيئية.

محاور أساسية تشمل النشاط   3خالل الزيارة مجاالت عمل الصندوق التي تتضمن 

صدار شهادات  الفنى والمتخصص في أعمال الرقابة على جودة المنتجات النسيجية وإ

الجودة للمنتجات المصدرة للخارج وفحص المنتجات النسيجية بالمنافذ الجمركية  

باإلضافة إلى إجراء مطابقة معملية لرسائل السماح المؤقت والدروباك وتقديم 

االستشارات الفنية للمصانع وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة , وكذا النشاط  

إعداد قوائم أسعار التصدير وإصدار الموافقات   التجارى والتسويقي الذي يشمل

وإعتماد فواتير التصدير, باالضافة الى النشاط اإلعالمى والذي يتضمن متابعة 

األبحاث العلمية العالمية فى مجال الغزل والمنسوجات وإصدار المطبوعات  

ولفتت جامع الي انه تم مؤخراً    المتخصصة حول مراحل تصنيع الغزل والمنسوجات.

إجراء   100رض خطة تنفيذية على دولة رئيس مجلس الوزراء تتضمن نحو ع

تحفيزي للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية بشكل كامل وعلى مستوى  

القطاعات الصناعية ذات األولوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات  

فى تنمية و تطوير عدد كبير   والجهات المعنية, مشيرة إلى أن هذه اإلجراءات ستسهم

من القطاعات الصناعية ومن بينها قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والمالبس  

وأضافت أن الوزارة حريصة على تحقيق التكامل بين االجهزة المعنية  الجاهزة.

بالصناعات النسيجية بهدف تحقيق التكامل بين سالسل القيمة وتوحيد الجهود المبذولة  

  تيسير االجراءات على المصنعين والمصدرين .بما يسهم في 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 أشهر بعد نشر محضر اجتماع الفدرالي األميركي    9الدوالر عند ذروة  

أشهر اليوم الخميس إذ تراجعت األسواق   9ارتفع الدوالر إلى أعلى مستوى في 
االحتياطي الفدرالي األميركي العالمية بعدما كشف محضر أحدث اجتماع لمجلس  

أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل  
وواصل مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األميركية أمام ست   نهاية العام. 

بالمئة إلى  0.3عمالت منافسة، مكاسبه في التعامالت المبكرة في لندن ليرتفع 
 .93.434عند  2020ذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني أعلى مستوياته من 

ووفقا لمحضر اجتماع يوليو تموز، يتوقع مسؤولو البنك المركزي األميركي 
بصورة كبيرة خفض مشترياتهم الشهرية من السندات في وقت الحق هذا العام،  
لكن كان هناك بعض الخالف بشأن قضايا رئيسية أخرى بما في ذلك تاريخ البدء  

تيرة شراء السندات وما إذا كان التضخم أو البطالة أو فيروس كورونا يشكلون  وو
ودفع المحضر مؤشر البورصة الرئيسي في   خطرا أكبر على تعافي االقتصاد.

وول ستريت للهبوط بأكثر من واحد بالمئة وقاد العديد من العمالت إلى أدنى  
ذا آمنا. وهبطت األسواق  مستوياتها في عدة أسابيع مقابل الدوالر الذي يعد مال

دوالر    1.16655وانخفض اليورو إلى أقل مستوى له عند    األوروبية عند الفتح. 
للمرة األولى منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما ارتفع الدوالر إلى أعلى  

كما سجل الدوالر الكندي أدنى   مقابل الين الياباني. 110.225مستوى له عند 
ويعتبر خفض مشتريات   دوالر. 1.2699عة أسابيع عند مستوى له في أرب 

السندات أمرا إيجابيا للدوالر األميركي إذ من المتوقع أن يرفع عائدات السندات  
الحكومية، مما يجعل االحتفاظ بأصول مقومة بالدوالر أكثر جاذبية  

 للمستثمرين.ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات االسواق العربية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,202.00 -1.26% السعودية

 DFMGI 2,838.00 -0.83% دبي

 ADI 7,620.00 -0.97% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,671.84 0.31% الكويت 

 BSEX 1,638.10 0.09% البحرين

 GENERAL 11,033.00 0.34% قطر 

 MASI 12,596.00 -0.16% المغرب 

 TUN20 7,298.00 -0.34% تونس

 

 مؤشرات االسواق العالمية

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jone 34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500  4,441.67 0.81% أمريكا 

 NASDAQ 14,714.66 1.19% أمريكا 

 FTSE 100  7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225  27,013.25 -0.98% اليابان
 %0.40- 1,780.42 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %2.39- 66.60 البرميل  خام برنت )دوالر(

 %2.51- 63.82 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 



 

 

 الشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

 المستهدف 

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال الربحيةمضاعف 

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 1.2 1.0 غ.م. غ.م. %21.5- 3.55 حيادي 5،844.31 4.52 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 2.8 غ.م. %28.8 17.98 شراء  7،583.98 13.96 شركة حديد عز 

 1.8 1.9 23.0 36.2 %25.1- 11.34 بيع 472.87 15.15 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.5 9.4 16.7 38.1 %25.3 2.77 شراء  2،364.51 2.21 شركة سبيد ميديكال
 0.7 0.8 5.8 5.9 %44.9 12.03 شراء  5،520.39 8.30 النساجون الشرقيون

 0.9 1.1 5.8 6.9 %32.5 99.53 شراء  17،206.70 75.10 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.9 3.5 7.7 8.9 %25.2 23.78 شراء  23،975.64 19.00 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.6 8.2 %20.7 17.22 شراء  1،037.65 14.26 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 المجانية توزيعات االسهم جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
                                                ال يوجد توزيعات لهذا الشهر   

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 5/9/2021 31/8/2021 جنيه للسهم   1.5 لالسمنت مصر بني سويف 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 ش الجمهورية عابدين 17بمقر نادي الشركة الكائن في عادية  مصر لالسواق الحرة  23/8/2021

24/8/2021 
جولدن كوست السخنة لالستثمار  

 السياحي 
 االلكترونيبنظام التصويت  عادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 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 44.95 1.88- -24.07  831,037   37,720,024   51.74   36.52   35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 16.70 5.06- -7.82  3,801,388   63,551,152   25.99   8.63   9.28% فوري

 EAST 11.37 0.09- -13.21  899,306   10,283,715   15.39   9.97   5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.08 2.56 16.69   3,461,238   3,721,589   1.17   0.94   5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 19.00 0.94- -8.21  208,304   3,954,107   24.24   15.85   4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 11.45 0.87- -4.58  1,492,344   17,204,386   19.32   11.22   3.85% هيرميس 

 TMGH 6.91 1.14- 6.31   1,006,979   7,063,524   7.72   5.41   4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.60 1.15- -11.43  2,327,171   20,184,728   10.65   6.71   3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.33 2.04- -6.68  241,484   1,057,666   5.62   3.70   2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 4.05 0.00 -19.64  1,692,812   6,874,848   7.99   3.32   1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.70 1.87- 22.50   1,229,346   18,227,450   15.35   10.12   2.55% المصرية لالتصاالت

مدينة نصر لالسكان 

 والتعمير 
MNHD 3.05 1.61- -16.31  5,406,942   16,500,428   4.49   2.89   1.70% 

 CIEB 25.90 0.73- -10.84  552,029   14,283,863   30.45   21.05   1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 75.10 1.48- 27.72   10,902   822,958   82.00   42.50   2.20% موبكو

 SKPC 10.32 2.27- 11.81   2,117,996   21,929,884   13.10   6.81   1.72% سيدى كرير للبتروكيماويات

تثمار والتنمية  سالقاهره لإل

 العقاريه
CIRA 12.00 2.92 -15.79  944,655   11,137,225   15.80   10.72   1.75% 

 ORWE 8.30 0.00 22.06   946,960   7,899,585   8.88   5.11   1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 2.21 3.91- 35.50   10,848,759   24,336,186   9.92   1.21   0.80% ميديكالسبيد 

مصر الجديدة لالسكان  

 والتعمير 
HELI 4.89 2.20- -19.57  665,177   3,252,605   7.59   4.29   0.97% 

 PHDC 1.78 1.54 28.66   5,153,866   9,219,328   1.96   1.22   1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 4.91 1.80- 23.37   1,573,308   7,728,750   6.10   3.51   1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.53 2.49- 12.78   1,375,239   4,871,925   3.96   2.30   1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 13.96 2.92- 30.96   2,479,427   35,133,116   16.25   6.32   1.42% حديد عز

 CCAP 1.22 2.63- -14.84  4,758,866   5,854,318   1.78   1.09   0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.49 1.06- 18.66   1,152,755   8,620,738   10.40   5.04   0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 3.98 1.79 20.61    1,216,550   4,796,284   4.24   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.19 0.38- 7.45   918,456   4,767,835   6.23   3.25   0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.73 2.85- 295.65    312,559   856,448   3.77   0.54  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.93 1.68- -22.89   932,360   2,748,360   4.21   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.13 -2.29  50.53   9,014,768   19,326,106   23.80   2.10  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المألية المذكورةب توصية ذا التقريرُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى المعلومأت المتأحة للجمهور. ل 
 
و بيع ال

 
و بيع ، كمأ ل يعتبر عرض شراء ا

 
لقد . فيه شراء ا

نهأ موثوق فيهأ في وقت نشر 
 
بحأث شركة بريميير من مصأدر يعتقد ا

 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

 
. ل تتحمل شركة بريميير هأتم إعداد المعلومأت وال

ية 
 
راء ا

 
و محتويأته. يحق لـشركة بريميير تغيير ال

 
ضرار النأتجة عن استخدام هذا المنشور ا

 
و ال

 
و مسؤولية عن الخسأئر ا

 
الواردة في هذا التقرير مسؤولية قأنونية ا
 دون إشعأر مسبق. 

و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بمأ في ذلك جميع المًلحق( على معلومأت ُيقصد نقلهأ فقط إلى المستقبلي
 
ن المقصودين ، إذا لم يكن القأرئ ا

شكأ 
 
ي شكل من ال

 
ي جزء بأ

 
ل. إن الستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطأر بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون الحتفأظ بأ

و إعأد
 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
ي شخص بخًلف المتلقي المقصود محظور تمأًمأ. غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

 
 ة إنتأجه من قبل ا

وراق
 
و الشركأت( وا

 
ن وجهأت نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركأت( المذكورة في هذا التقرير ا

 
بحأث الذين يغطون الشركة )ا

 
هم المألية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو ال

 عنهأ بدقة. 
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