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للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 

و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام . عادلة و دقيقة وقت نشرها إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها
عتبار برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإل. المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية

 .للحظي في البورصةأرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا

 لبحوث عربية أون الينالموجز اليومى 
 9102أبريل  18

 

 البنك المركزي المصري و بلومبرج: المصدر
 

 الشركات 
 محايد) 9191وطرحها في البورصة بنهاية « جي بي كابيتال»تدرس فصل : جي بي أوتو( 
  إيجابى)مليون جنيه  051يضخ تمويالت عقارية بقيمة « جى بى كابيتال –هيرمس  –طلعت »تحالف( 
 139.4  محايد)الكهربائية مليون سهم استجابت لعرض شراء الكابالت( 
  (إيجابى)مليون يورو لتطوير راكتا للورق  09.0الكيماوية تخصص 

 
 القطاعات 
  (إيجابي)خالل السنة المالية الماضية  52%نمو صافى أرباح شركات قطاع األعمال العام بنسبة 
  (إيجابي% )0..4تراجع المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالي بنسبة 
  (سلبي/إيجابي)مليون جنيه العام المقبل  290الحكومة تفرض رسوم على المحمول بقيمة 

 
 اإلقتصاد الكلي  
 موديز ترفع تصنيفها االئتماني لمصر إلى (B2)  إيجابي)مع نظرة مستقبلية مستقرة( 
  سلبي)مليار جنيه للعام المالي المقبل  091الفجوة التمويلية للدولة ترتفع إلى( 
 (إيجابي)مليار جنيه  02دعم الوقود لن يتجاوز : ىمصدر حكوم 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

16.75% 15.75% 17.31 1,272.06 71.44 
-- -- -0.29% -0.54% -0.72% 
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 (محايد) 9191وطرحها في البورصة بنهاية « جي بي كابيتال»تدرس فصل  :جي بي أوتو 
فصل شركتها التابعة جي بي كابيتال لإلستثمارات المالية في كيان مستقل تمهيًدا (AUTO.CA) تدرس شركة جي بي أوتو للسيارات 

 (جريدة المال). 9191هاية بن لطرحها بالبورصة
 

  (إيجابى)مليون جنيه  051يضخ تمويالت عقارية بقيمة « جى بى كابيتال –هيرمس  –طلعت »تحالف 
وجى (HRHO.CA)  والمجموعة المالية هيرمس  (TMGH.CA)أعلن تحالف ثالثى مكون من مجموعة طلعت مصطفى القابضة 

عن شراكة بينهم إلطالق شركة جديدة متخصصة فى التمويل (AUTO.CA)بى كابيتال لإلستثمارات المالية التابعة لـجى بى أوتو
يستهدف التحالف الثالثى ضخ تمويالت عقارية خالل العام األول  .مليون جنيه موزًعا بالتساوى بينهم 051العقارى، برأسمال قدره 

مليون جنيه، فيما حصلت شركة طلعت مصطفى العقارية على حق حصرى ينص على قيام الشركة  051در لعمل الشركة الجديدة، تق
كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت وفى سياق متصل . الجديدة بتسويق منتجات الشركة لفترة زمنية محددة

 (جريدة المال. )ريبامصطفى القابضة، أنها تعتزم إطالق مشروع فندق فورسيزون األقصر ق
 

 139.4 محايد (مليون سهم استجابت لعرض شراء الكابالت الكهربائية) 
أعلنت إدارة البورصة المصرية أن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض الشراء اإلجباري على أسهم الكابالت 

 (جريدة حابى)%. .0بمعدل تغطية  يون سهممل 920.2.2من إجمالى  مليون سهم .042.04الكهربائية المصدرة بلغت 
 

  (إيجابى)مليون يورو لتطوير راكتا للورق  09.0الكيماوية تخصص 
وتتحمل الشركة  4إحدى شركات القابضة الكيماوية تطوير ماكينة  (RAKT.CA) ( راكتا)تعتزم الشركة العامة لصناعة الورق 

ومن المقرر أن تسير  .مليون يورو تحت حساب زيادة راس مال راكتا 09.0المقدرة بـ القابضة للصناعات الكيماوية التكلفة كاملة 
 (جريدة المال) .الشركة فى إجراءات زيادة راس مالها الفترة المقبلة، بالتوازى مع خطة هيكلة واعادة تأهيل الماكينات

 
 (إيجابي) الماضية المالية السنة خالل 52% بنسبة العام األعمال قطاع شركات أرباح صافى نمو 

انتهت جميع الشركات التابعة والقابضة الخاضعة إلشراف وزارة قطاع األعمال العام من عقد الجمعيات العمومية واعتماد القوائم 
وقال بيان صادر عن وزارة قطاع األعمال العام، إن نتائج األعمال  .9100-.910المالية ونتائج األعمال عن العام المالى الماضى 

مليار جنيه  00.5، وبلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة ”رت تحقيق طفرة كبيرة فى اإليرادات واألرباح خالل العام المالى الماضىأظه“
وبذلك يصبح صافي الربح المحقق لشركات وزارة قطاع األعمال العام  .مليار جنيه 9..بينما بلغ إجمالى خسائر الشركات الخاسرة 

بمعدل نمو  .910-9102مليار جنيه صافى ربح عن العام المالى  0..مليار جنيه، مقارنة مع  00.4ضى خالل العام المالي الما
 (جريدة البورصة%. )59.9
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 (إيجابي) %0..4 بنسبة الحالي الموسم بالقطن المنزرعة المساحات تراجع 
، مدفوعة بعاملين رئيسين أبرزهما التغيرات المناخية، %0..4المنزرعة بمحصول القطن في الموسم الحالي بنسبة هبطت المساحات 

 (جريدة البورصة. )وسط توقعات بأن تستقر المساحات النهائية عند مستويات الموسم ما قبل الماضي
 

  (سلبي/إيجابي)مليون جنيه العام المقبل  290الحكومة تفرض رسوم على المحمول بقيمة 
ويشير مشروع . على خدمات المحمول، خالل العام المالي المقبل" رسم تنمية"مليون جنيه  290تستهدف وزارة المالية تحصيل 

-9102الموازنة العامة الجديدة أن هذا البند لم يكن موجوًدا من قبل في السنوات المالية الماضية، بحسب البيان المالي لموازنة 
 (عرب فاينانس. )سلته وزارة المالية لمجلس النواب، الذي أر 9191

 
  موديز ترفع تصنيفها االئتماني لمصر إلى(B2 ) (إيجابي)مع نظرة مستقبلية مستقرة 

وقالت الوكالة . ، مع نظرة مستقبلية مستقرة(B3)من ( B2)رفعت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية، تصنيفها االئتماني لمصر إلى 
اإلصالحات المالية واإلقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو  إنها تتوقع أن

 (جريدة البورصة. )الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
 

  (سلبي)مليار جنيه للعام المالي المقبل  091الفجوة التمويلية للدولة ترتفع إلى 
مليار جنيه  05.مليار جنيه مقارنة بـ  091لتصل إلى  9191/9102حتياجات التمويلية للعام المالي تتوقع وزارة المالية زيادة اإل

مليارات جنيه  .خالل العام المالي الحالي، وتخطط الحكومة لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 
. إلى الشريحة األخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دوالر مليارات دوالر، إضافة 5باإلضافة إلى سندات دولية بقيمة 

مليار جنيه  921مليار جنيه أذون خزانة، و 045مليار جنيه موزعة بين  95.كما تخطط الحكومة إلصدار أدوات دين محلية بقيمة 
 (إنتربرايز. )مليار جنيه 051 سندات طويلة األجل، أي ما يقرب من ضعف السندات العام المالي الحالي والبالغة

 
 (إيجابي)مليار جنيه  02دعم الوقود لن يتجاوز : مصدر حكومى 

وخصصت الحكومة . مليار جنيه 02استبعد مصدر حكومى تجاوز فاتورة دعم الوقود القيمة المحددة له بالموازنة العامة للدولة عند 
مليار أنفقتها فعليا فى هذا البند خالل  091.0، مقابل 9100/9102مليار جنيه لدعم الوقود بموازنة العام المالى  02

أشهر  .وأظهرت بيانات حديثة لوزارة المالية، تراجع المبالغ التى أنفقتها الحكومة لدعم السلع البترولية خالل أول . 9100/.910
 (جريدة المال. )مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 0.9%من العام المالى الحالى بنسبة 
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 قســــــم البــــــحوث
 

 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 
 

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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