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 الموجز اليومى لبحوث عربية أون الين
 8102ديسمبر  13

 البنك المركزي المصري و بلومبرج: المصدر

 

 اإلقتصاد الكلي 
 6  إيجابى) 8102مليارات دوالر إيرادات قناة السويس المتوقعة خالل( 
 (سلبي/ إيجابي )العام المالي المقبل % 4.6تتوقع تراجع العجز المالي في مصر لـ: فيتش سوليوشنز 

 

 القطاعات 
 «(إيجابي)يدرس مع الحكومة تمويل إنشاء محطات شحن كهربائية للسيارات « األوروبى إلعادة اإلعمار 

 

 الشركات  
  إيجابي)من محفظة األراضى لوزير قطاع األعمال % 01مصر الجديدة ترسل خطة تطوير( 
  محايد)من الحديد والصلب الشهر المقبل % 4بنك مصر ينفذ صفقة االستحواذ على( 
 إيجابي)مليار جنيه  77وم تطور مشروع عقاري مع المجتمعات العمرانية بمبيعات متوقعة أوراسك( 
  (محايد)مليار جنيه  0.14السويس لألسمنت تعلن بيع قطعة أرض مملوكة لتابعة بمبلغ 
  (إيجابى)فى اإليرادات % 88بزيادة  8102غاز مصر تعلن الموازنة التخطيطية لعام 

 

 

 

 

 

 

 خام برنت ذهب سعر الصرف معدالت الفائدة

 للبرميل/ دوالر لألوقية/ دوالر مصرى/دوالر إيداع إقراض

17.75% 16.75% 17.95 1,246.58 60.50 

-- -- -- +0.32% -0.58% 
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 4  (إيجابى) 8102مليارات دوالر إيرادات قناة السويس المتوقعة خالل 
مليار دوالر  0.5مليارات دوالر، مقابل  4ستصل إلى  8102إن عائدات المالحة المتوقعة عن عام  قال رئيس هيئة قناة السويس

مليار جنيه خالل  014.6يه المصرى بـوقدر العائدات المتوقعة بالجن. %05.7مليون دوالر بنسبة  780، بزيادة 8107خالل عام 
 (جريدة البورصة. ).%05.6مليار جنيه بنسبة  08.4مليار جنيه خالل العام الماضى بزيادة  25.2، مقابل 2018عام 

 

 (سلبي/ إيجابي )العام المالي المقبل % 4.6تتوقع تراجع العجز المالي في مصر لـ: فيتش سوليوشنز 
٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 2.6للتصنيفات االئتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من ” فيتش سوليوشنز“وكالة توقعت 

لى 8102 – 8102٪ في 7.2إلى  8102 – 8107في العام المالي   - 8102٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في 4.6، وا 
ن نحو وأضافت أن . 8181 من ديون % 01جدول إستحقاق الدين فى مصر قصير نسبيًا، ما يزيد من مخاطر تمديد اآلجال، وا 

 (جريدة البورصة) .8181مصر تستحق السداد بحلول نهاية عام 
 

 «(إيجابي)يدرس مع الحكومة تمويل إنشاء محطات شحن كهربائية للسيارات « األوروبى إلعادة اإلعمار 
إلعادة اإلعمار والتنمية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تمويل إنشاء محطات شحن للسيارات التى تعمل  يدرس البنك األوروبى

قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى للبنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية  .بالطاقة الكهربائية فى مصر خالل الفترة المقبلة
ك بحث مع وزارة الكهرباء، األسبوع الماضى، تمويل إنشاء محطات شحن للسيارات التى تعمل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن البن

وأضافت، أنَّ  .بالطاقة الكهربائية فى مصر، خالل الفترة المقبل، فضاًل عن تمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة الخاصة بالرياح
ع وزارة النقل لبحث تمويل عدد من المشروعات تشمل مشروعات مترو األنفاق البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية يعمل حاليًا، م

وعن القطاع الصحى فى (PPP) والسكك الحديدية، فى اإلسكندرية، وعددًا من الموانئ الجافة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص
ل البنك نحو مصر، قالت إنَّ البنك لديه خبرة فى تمويالت القطاع الصحى بنظام الشراكة فى القط مستشفيات فى  7اع الخاص، وموَّ

 (جريدة البورصة) .تركيا، مشيرة إلى أن القطاع الصحى فى مصر ُمستقِبل جيد للمشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

 
  (إيجابي)من محفظة األراضى لوزير قطاع األعمال % 01مصر الجديدة ترسل خطة تطوير 

، طرح مساحات جديدة فى مشروعى هليوبوليس الجديدة وهليو بارك بنظام (HELI.CA)ان والتعمير تعتزم شركة مصر الجديدة لإلسك
وقالت مصادر، إنَّ الشركة عرضت على وزير قطاع األعمال العام هشام توفيق، خطة . المشاركة خالل الربع األول من العام المقبل

وجاٍر مراجعتها من قبل لجنة تابعة للوزارة، على أن تتم مناقشتها من محفظة األراضى غير المستغلة الشهر الماضى، % 01تطوير 
وأضافت المصادر، أن مصر الجديدة ستقوم بطرح مرحلة جديدة من مشروع هليوبارك بالقاهرة . مع الشركة فى موعد يحدده الوزير

لة قبل األخيرة من مشروع هليوبوليس فدانًا بنظام المشاركة خالل الربع األول، باإلضافة إلى طرح المرح 626الجديدة بمساحة 
 (جريدة البورصة. )الجديدة
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  (محايد)من الحديد والصلب الشهر المقبل % 4بنك مصر ينفذ صفقة االستحواذ على 
مليون جنيه فى شركة الحديد والصلب المصرية  570ينفذ بنك مصر، الشهر المقبل، صفقة استحواذه على أسهم بقيمة 

(IRON.CA) وقالت مصادر حكومية، إنَّ إتفاقية . مليون دوالر مستحقة على األخيرة 02.0، ضمن إتفاقية تسوية مديونية بقيمة
 (جريدة البورصة. )من أسهم شركة الحديد والصلب% 4التسوية تمكن بنك مصر من اإلستحواذ على حصة تعادل 

 

 (إيجابي)مليار جنيه  77ت متوقعة أوراسكوم تطور مشروع عقاري مع المجتمعات العمرانية بمبيعا 
إتفاقية شراكة نهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير مشروع ( ORHD.CA)وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر 

مليار  77أكتوبر بنظام المشاركة في اإليرادات بمبيعات عقارية مستهدفة  4مليون متر مربع، في مدينة  6.8سكني متكامل بمساحة 
من إجمالي التحصيالت النقدية للمبيعات % 84وأضافت الشركة أن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ نحو . جنيه

 00.6وستحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجمالي مدفوعات بقيمة . سنوات األولى للمشروع 2العقارية على مدار الـ 
ألف متر مربع تسلم في العام  051وات، باإلضافة إلى حصة عينية أساسية من المساحة البنائية تبلغ سن 2مليار جنيه على مدار 

 (جريدة البورصة. )الثامن

 

  (محايد)مليار جنيه  0.14السويس لألسمنت تعلن بيع قطعة أرض مملوكة لتابعة بمبلغ 
والمملوكة بنسبة ) (TORA.CA) نت بورتالند طرةاسمبيع األرض المملوكة لشركة  (SUCA.CA)أعلنت شركة السويس لألسمنت

 80711والكائنة فى كورنيش النيل طره علًما بأن أعلى سعر تم التوصل له خالل المزاد هو ( لشركة السويس لالسمنت% 44.08
إفصاح .)مليار جنيه  0.14ليصل إجمالى قيمة األرض إلى  .متر مربع 5280211جنيه للمتر المربع الجمالى مساحة معروضة 

 (الشركة

 

  (إيجابى)فى اإليرادات % 88بزيادة  8102غاز مصر تعلن الموازنة التخطيطية لعام 
مليار جنيه فى  8.4مقارنة % 88مليار جنيه بزيادة  5.8بإجمالى إيرادات  8102أعلنت شركة غاز مصر الموازنة التخطيطية لعام 

 (إفصاح الشركة. )8102عام 
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التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب  تم إعداد هذا
أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها 

أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات  و إن إدارة البحوث ال تتحمل. عادلة و دقيقة وقت نشرها
برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي . الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية

هذه التوصية مع  يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض
 .توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة
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 قســــــم البــــــحوث

 سالي ميخائيل /ة األستاذ

 مدير إدارة البحوث

SMikhail@arabeyaonline.com 

 

 عالء أحمد /األستاذ                          أمل محمد /األستاذة                    مصطفى شفيع /األستاذ            

 محلل مالي                                       محلل مالي                                        محلل مالي                      

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 

 

مايكل أرميا/ األستاذ  

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

عمر حسين/األستاذ                  ريهام ياسر/ األستاذة                        

المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

معتز عشماوي /األستاذ               ليلي طارق      /األستاذة                   

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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