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 المصدر: البنك المركزي المصري و بلومبرج
 

 الشركات 
 تخفيض غرامة ابن سينا فارما في قضية مخالفة حماية المنافسة )إيجابي( 
 الشرقيون للتنمية تستهدف مليارى جنيه مبيعات تعاقدية العام الجارى )إيجابي( 
  متر )إيجابي كيلو 300تحالف الفارج أوراسكوم يدرس تنفيذ توسعات طريق سيوة مطروح بطول( 
  جنيهات على المساهمين )إيجابي 5التعمير واالسكان يقترح توزيع كوبون بقيمة( 
 :ألف طن خردة الكمية المباعة لـ حديد المصريين حتى اآلن )محايد 14الحديد والصلب( 
 إنكوليس توافق على بيع حصتها في يو اي فاينانس للعربية لالستثمارات )إيجابى( 
  راضي: حصلنا على حكم في النزاع مع مصر لالستثمارات )إيجابى(أطلس الستصالح ال 

 
 القطاعات 
 إيجابي( مصر تستعد لتزويد السودان بالكهرباء نهاية الشهر المقبل( 
  إيجابي( مليار جنيه 71مشروعات بحرية بقيمة  6"النقل" تستهدف تنفيذ( 
  إيجابي(  أيام 4ورشة بالمرحلة الثانية من "دمياط لألثاث" في  480بيع( 
  إيجابي/سلبي( سنوات 5حديد التسليح المصري يحقق أعلي نمو خالل( 
 )تأسيس شركة إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية أبريل المقبل )إيجابي 

 
 اإلقتصاد الكلي  
 المالية" تتلقى عروض اإلكتتاب في طرح السندات الدولية الدوالرية )محايد( 
  مليار دوالر العام الحالى )سلبى( 16.9تقديرات خدمة الدين الخارجى إلى الحكومة ترفع 

 
 
 
 
 
 

 خام برنت ذهب سعر الصرف معدالت الفائدة
 دوالر/ للبرميل دوالر/ لألوقية دوالر/مصرى إيداع إقراض

17.75% 16.75% 17.61 1,341.62 66.34 
-- -- -- +1.39% -0.23% 
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 إيجابي( تخفيض غرامة ابن سينا فارما في قضية مخالفة حماية المنافسة( 
مليون  160( إلى ISPH.CAقضت محكمة استئناف القاهرة بتخفيف الغرامة المفروضة على مسؤولين بشركة ابن سينا فارما )

مليار جنيه التي قضت بها محكمة القاهرة االقتصادية لمخالفتها قانون حماية المنافسة. وقال مصدر إنه  2.04جنيه، بدال من 
سيكون من حق المسؤولين بشركة ابن سينا الطعن على الحكم الصادر من خالل محكمة النقض التي يمكن أن تأمر بإعادة 

ة ال يزال قائما في هذه المرحلة، إذا ما قررت شركة ابن سينا التقدم المحاكمة في القضية. وقال المصدر أيضا إن خيار التسوي
 لمحكمة النقض. )إنتربرايز(

 
 )الشرقيون للتنمية تستهدف مليارى جنيه مبيعات تعاقدية العام الجارى )إيجابي 

قدية بقيمة مليارى جنيه ( تحقيق مبيعات تعاORWE.CAتستهدف شركة الشرقيون للتنمية العمرانية التابعة للنساجون الشرقيون )
دارية الجديدة. إلبمشروعات الشركة السكنية والسياحية خالل العام الجارى وتدرس تطوير مشروع سكنى تجارى جديد فى العاصمة ا

وخالل  2017مليون جنيه فى  700قال إدارة شركة الشرقيون للتنمية، إن مبيعات الشركة تضاعفت خالل العامين الماضيين وبلغت 
 . )جريدة البورصة(2018خير فى لمليار جنيه فى ظل تباطؤ حركة البيع خالل الربع ا 1.4الماضى حققت الشركة  العام

 
  كيلو متر )إيجابي( 300تحالف الفارج أوراسكوم يدرس تنفيذ توسعات طريق سيوة مطروح بطول 

( تنفيذ توسعات ORAS.CAوم كونستراكشون )تدرس شركة الفارج لألسمنت بالتعاون مع شركة أوراسكوم للطرق التابعة لوراسك
كيلومتر على أن يتم اإلنتهاء منه خالل عامين فور انتهاء إجراءات الترسية من قبل  300سيوة بطول  –طريق مرسى مطروح 

ه على الحكومة. قال الرئيس التنفيذي لشركة الفارج، إن الشركة فور ترسية الطريق عليها من قبل الحكومة ستقوم باإلنتهاء من
 كليومتر للحكومة لحين اإلنتهاء خالل عامين. )جريدة البورصة( 30مراحل وتقوم كل مرحلة بتسليم 

 
  جنيهات على المساهمين )إيجابي( 5التعمير واالسكان يقترح توزيع كوبون بقيمة 

ة المالية المنتهية في ديسمبر ( أن المجلس اإلدارة اعتمد مقترح توزيع الرباح عن السنHDBK.CAأعلن بنك التعمير واإلسكان )
مليار جينه،  1.8، تمهيًدا للعرض على الجمعية العامة العادية، حيث بلغت صافي الرباح المقترحة القابلة للتوزيع نحو 2018

دي مليون جنيه، أي ما يعادل كوبون نق 632.5مليون جنيه، تبلغ توزيعات الرباح المقترحة على المساهمين  951.4مقابل أرباح 
مليون جنيه أرباح مرحلة من  185.4مليون جنيه للعام المقبل، مقابل  16.7جنيهات للسهم. كما أنه من المقترح ترحيل  5بقيمة 
 . )إفصاح الشركة(2017

 
 :محايد(( ألف طن خردة الكمية المباعة لـ حديد المصريين حتى اآلن 14الحديد والصلب 

أنه في أطار تصريحات وزير قطاع العمال العام حول مبيعات الخردة لشركة  (IRON.CA) أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية
الفته في الوقت ذاته إلى أن ما تم بيعه لـ  .حديد المصريين فإنه يتم التفاهم مع الطرف الثاني من العقد على تذليل معوقات التنفيذ

 إفصاح الشركة( (حتى اآلن. طن خردة 14.700حديد المصريين وفًقا للعقد المشار إليه هو 
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 )إنكوليس توافق على بيع حصتها في يو اي فاينانس للعربية لالستثمارات )إيجابى 

، أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على عقد الشراء المقدم من (ICLE.CA) إنكوليس -أعلنت شركة الدولية للتأجير التمويلي 
أن شركة العربية  ,وجدير بالذكر . لف سهم في رأس مال شركة يو اي فاينانسأ 60شركة أرابيا انفستمنت هولدنج لشراء عدد 

وافق على المقترح المقدم بشراء مجلس إدارتها ، كانت قد أعلنت أن (AIND.CA)لالستثمارات والتنمية القابضة لالستثمارات المالية 
ألف سهم والتي  60فايننس والتي يبلغ قدرها  في شركة يو اي  (ICLE.CA) إنكوليس -حصة شركة الدولية للتأجير التمويلي 

 %. )إفصاح الشركة(80% من إجمالي أسهم الشركة والتي تبلغ حصة العربية فيها 20تمثل 
 

 )أطلس الستصالح الراضي: حصلنا على حكم في النزاع مع مصر لالستثمارات )إيجابى 

أنه قد صدر حكم لصالحها في االستئناف المقدم منها  (AIFI.CA) أطلس الستصالح الراضي والتصنيع الزراعي شركة علنتأ
إعادة كما قررت المحكمة وأضافت أن المحكمة قررت إلغاء الحكم السابق  بخصوص النزاع القائم مع شركة مصر لالستثمارات المالية.

 النظر في الدعوى ككل. )عرب فاينانس(
 

 إيجابي( مصر تستعد لتزويد السودان بالكهرباء نهاية الشهر المقبل( 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثالثاء، اجتماًعا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة 

وأوضح المستشار  .المتجددة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات الربط الكهربائي مع السودان
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الكهرباء قال إنه في نهاية شهر مارس المقبل سنكون جاهزين نادر سعد، 

لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية، ويتم التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية، بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من 
وأضاف: خالل االجتماع أوضح وزير التموين والتجارة  .ميجاوات 40لما يمكن ربطه يصل إلى  طاقة، مشيًرا إلى أن الحد القصى

الداخلية أنه يتم استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان الشقيق، ومن الممكن الحصول علي هذه السلع والمحاصيل 
 )جريدة المال( .مقابل قيمة الربط الكهربائي

 
  "إيجابي( مليار جنيه 71مشروعات بحرية بقيمة  6تستهدف تنفيذ "النقل( 

مليار  ٧١.١٥٦مشروعات في قطاع النقل البحري بإستثمارات  6قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تستهدف تنفيذ 
وأضاف  .اإلسكندرية والبحر الحمرفي موانئ دمياط و  3مشروعات لصالح الهيئة اإلقتصادية لقناة السويس و 3جنيه، وتتوزع بين 

وزير النقل في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة المريكية بالقاهرة اليوم، أن المشروعات المنفذة لصالح هيئة قناة السويس البالغ 
سعيد بقيمة مليار جنيه، وآخر في غرب بور  ٢٦.٨مليار جنيه تتضمن مشروعا في ميناء شرق بورسعيد باستثمارات  ٢٩.٨٨قيمتها 
 3ولفت إلي أنه من المستهدف تنفيذ  .مليون جنيه ٢٠٠مليار، فضال عن مشروع المنطقة اإلقتصادية بغرب القنطرة بقيمة  ٢.٨٨

 ٧. ٧جنيه، والثاني في ميناء دمياط بـ   مليار ٢٠.٣٦اإلسكندرية بقيمة   ميناء  مليار موزعة بين ٤١.٢٧٦مشروعات بتكلفة 
 مليار جنيه. )جريدة المال( ١٣.٥وانئ البحر الحمر بإستثمارات مليار، والثالث في م
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  إيجابي(  أيام 4ورشة بالمرحلة الثانية من "دمياط لألثاث" في  480بيع( 
وقال المعتز بهاء الدين،  .ورشة طرحتها الشركة السبت الماضي 500ورشة من إجمالى  480باعت شركة مدينة دمياط لألثاث 

ئيس التنفيذي للشركة، إن الطرح الخير للشركة شهد إقباال كبيرا من قبل المصنعين، وتتيح الشركة كراسة الشروط العضو المنتدب والر 
ُمصنعا سددت  130. أضاف بهاء الدين، أن  فبراير 21جنيه للكراسة، حتى الخميس المقبل  300لورش المرحلة الثانية، بسعر 

تسديد ثمن الوحدات خالل الفترة المقبلة. وبدأت مدينة دمياط لألثاث فى طرح المرحلة  مقدما لحجز الوحدة، ويستكمل باقى الُمصنعين
مترا  50ورشة للصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية، بمساحات تتراوح بين  500الثانية من ورش المرحلة الثانية للمدينة بواقع 

 )جريدة البورصة( .متر مربع 100و
 

 إيجابي/سلبي( سنوات 5ق أعلي نمو خالل حديد التسليح المصري يحق( 
شهرًا من العام الماضى على مستوى اإلنتاج والمبيعات، لكن المستثمرين  11سجل سوق حديد التسليح مستويات قياسية فى أول 

يانات البنك وفًقا لب .اعتبروا أنها ليست جيدة بما يكفى فى مقابل تضخم تكاليف اإلنتاج وحجم االستثمارات العاملة فى المصانع
% عن المستوى الذى 15.6مليون طن، بنمو  7.4شهرًا من العام الماضى نحو  11المركزى، بلغ إنتاج حديد التسليح فى أول 

مليون طن هو أعلى  7.4أوضحت بيانات المركزى، أن  .مليون طن 6.4سجله فى الفترة المقابلة من العام السابق له، بواقع 
مليون طن  6.1نحو  2016مليون طن، و 6.3نحو  2017نوات الخمسة الخيرة، حيث بلغت فى مستوى بلغه السوق خالل الس

كان ضعيفًا وال  2018وقال مسئولون فى مصانع حديد، إن النمو فى   .2013و 2014مليون طن فى أعوام  6.5منخفضة من 
حجم الرباح ينخفض بمرور الوقت مدفوًعا بالتغيرات ُيمثل قيمة االستثمارات العاملة فى السوق، رغم المبيعات المتحققة خاصة وأن 

أضافت مصادر فى كبرى مصانع الحديد، أن زيادة العائد على االستثمار يحتاج لموازنة تكاليف  .االقتصادية التى تشهدها مصر
طالبت  .دوالر فقط 4.5ى دوالرات لكل مليون وحدة حرارية إل 7اإلنتاج وفًقا آلليات العمل، عبر تخفيض أسعار الغاز الطبيعى من 

المصادر أيًضا بإلغاء الجمارك على بعض الخامات والمعدات المستوردة لخفض التكلفة، ورهنوا التحسن بانضباط أوضاع سوق 
قامة مشروعات جديدة  )جريدة البورصة( .العقارات من حيث السعار لجذب مشترين جدد وا 

 
  شركة إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية أبريل المقبل )إيجابي(تأسيس 

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة اإلقتصادية لقناة السويس، أنه تم اإلتفاق مع الجانب الروسى، 
دارة المنطقة الصناع ية الروسية، على أن يتم اإلنتهاء منها قبل إبريل ممثاًل فى مركز الصادرات الروسى، على إنشاء شركة لتشغيل وا 

 المقبل، حيث وافق الجانب الروسى على تقديم كافة الضمانات المطلوبة، لضمان التزام الشركة المقرر إنشاؤها إلدارة المشروع
 )جريدة البورصة(.
 

 )المالية" تتلقى عروض اإلكتتاب في طرح السندات الدولية الدوالرية )محايد 

زارة المالية الثالثاء الباب أمام تلقي العروض من المستثمرين الراغبين في اإلكتتاب في طرح سندات دولية مقومة بالدوالر. فتحت و 
سنوات عند  5ورفض وزير المالية اإلفصاح عن حجم الطرح. وجرى تحديد السعر اإلسترشادي الولي لشريحة السندات التي أجلها 

 )انتربرايز( .عاما 30% للسندات أجل 9.1دات العشرية، و% للسن8%، فيما بلغ 6.6مستوى 
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  سلبى((مليار دوالر العام الحالى  16.9الحكومة ترفع تقديرات خدمة الدين الخارجى إلى 

مليار دوالر، وفقا  16.9يتجاوز رفعت الحكومة تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجى المقرر الوفاء بها خالل العام الحالى لما 
 مليار دوالر 14.7مليار على التقديرات المسجلة فى يونيو الماضى، والبالغة  2.2لألرصدة القائمة بنهاية سبتمبر الماضى، بزيادة 

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

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

لسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع يدرس القيمة العادلة ل
 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                                          أول محلل مالي 

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

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             
       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 
 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                
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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