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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 

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

 للحظي في البورصة.أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض ا
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  أسعار السلع و الصرف و معدالت الفائدة. 

 

 
 
 
 
 

 المصدر: البنك المركزي المصري و بلومبرج
 

 أخبار الشركات والمؤسسات. 

 أخبار القطاعات.  

 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي. 

 المصطلح اليومي. 

 إنفوجراف اليوم. 

   ،إيجابي   ،محايد .سلبي 

 
 أخبار الشركات والمؤسسات 

إيقاف نشاطها مؤقتا لفترة قد   (TORA.CA)قررت شركة أسمنت بورتالند طره .أعوام 3وقف نشاط أسمنت طره لعامين أو   

سنوات بحسب العضو المنتدب للشركة بضغط عدة عوامل تشمل المديونيات الضخمة والخسائر المتراكمة  3 -2تصل نحو 
القطاع. وأضاف العضو المنتدب أن إيقاف النشاط هدفه تنفيذ خطة لوقف الخسائر وتتضمن الخطة وتوقعات سلبية تجاه 

التخلص من األصول غير المرتبطة بصناعة األسمنت لتوفير سيولة يتم من خاللها سداد المديونيات باإلضافة لتنفيذ برنامج 
 لخروج العاملين بالتراضى.

 المصدر:جريدة المال
 

 تعليق:
بزيادة قدرها  2019مليون جنيه خالل الربع األول لعام  51إلشارة إلى أن أسمنت طره قد حققت خسائر بقيمة تجدر ا
مليون جنيه  684. وسجلت الخسائر المتراكمة للشركة 2018مليون جنيه خالل الربع األول لعام  14% مقارنة ب 268

 ن جنيه.مليو 246.6-  فى تلك الفترة فى حين بلغت حقوق ملكية الشركة
 
بدأ بنك اإلستثمار القومى إجراءاته الفعلية لطرح حصة تمثل .% إضافية من سيدى كرير30الحكومة تبدأ إجراءات طرح   

 ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى تنفذه الدولة.  (SKPC.CA)% من أسهم سيدى كرير للبتروكيماويات 30
 المصدر:جريدة المال             

 

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

16.75% 15.75% 16.74 1,402.63 65.60 
-- -- -- +0.21% +0.61% 
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تتفاوض شركة أمان للدفع  .بنوك لتقديم خدمة الدفع ببطاقات ميزة وماستر وفيزا 3تفاوض أمان   

مع عدة بنوك محلية بهدف إضافة "ميسر للدفع"  -(RAYA.CA)التابعة لراية القابضة لإلستثمارات المالية  -اإللكترونى
ميزة او فيزا او ماستر كارد فى عمليات الدفع.  لقائمة خدماتها بحيث تسمح لعمالءها بإستخدام بطاقاتهم اإللكترونية سواء

 
 المصدر:جريدة المال            

 
 أخبار القطاعات  

مليار جنيه لوزارة البترول ضمن خطة جدولة  33سددت وزارة الكهرباء نحو  للبترول. جنيه مليار 33 تسدد الكهرباء  

مليار  33الوقود لتشغيل المحطات. قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إنه تم سداد المديونيات المتراكمة نظير الحصول على 
جنيه من مستحقات وزارة البترول المتأخرة نظير إمدادات الوقود المورد لمحطات اإلنتاج حتى نهاية شهر مايو الماضى، 

ل جزءًا من المديونية المستحقة على مليار جنيه. وأضافت المصادر، أن وزارة المالية ستتحم 148وتبلغ المتأخرات حوالى 
  قطاع الكهرباء لصالح بعض الدائنين مثل بنك االستثمار القومى ووزارة البترول والثروة المعدنية.

 المصدر: إنتربرايز.           
 

خفَّض األردن وارداته من الغاز الطبيعى المصرى لنحو  يوميًا. قدم مليون 75 إلى المصرى الغاز من وارداته يخفض األردن  

وقال مصدر بالشركة القابضة للغازات  .مليون خالل شهر أبريل الماضى 300مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ 75
غاز مليون قدم مكعبة  150و 75، إن الكميات التى يحتاجها الجانب األردنى خالل الفترة الجارية تتراوح بين «إيجاس»

وأوضح ان مصر أعادت تصدير الغاز الطبيعى بكميات متغيرة لألردن لتوفير جزء من احتياجات محطات الكهرباء  .يومياً 
  .لديهم، بعد تحقيق فائض عن االستهالك المحلى

 المصدر: موقع جريدة البورصة.           
 

تجهز هيئة المجتمعات العمرانية لطرح المرحلة  .”الجديدة العلمين“ فى ”تاون الداون“ وحدات تطرح ”العمرانية المجتمعات  

وقال الدكتور عاصم الجزار ، وزير اإلسكان، خالل جولة  .فى مدينة العلمين الجديدة” الداون تاون“األولى من وحدات 
دورا، وتضم نحو  41برجًا، بارتفاعات تصل إلى  15إن المنطقة تضم بمنطقة األبراج الشاطئية الجارى تنفيذها بالمدينة 

  .وحدة 4500
 المصدر: موقع جريدة البورصة.                        
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 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 

المتوقع اإلنتهاء من قالت مصادر حكومية، إنه من تأسيس شركة مقاصة أدوات الدين الحكومى بنهاية الربع الثالث.   

. ووافق مجلس إدارة الهيئة 2019إجراءات تأسيس شركة مقاصة وتسوية أدوات الدين الحكومى بنهاية الربع الثالث من 
العامة للرقابة المالية، فى إجتماعه األخير نهاية األسبوع الماضى على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون اإليداع والقيد 

لية. وقال رئيس الهيئة إن التعديالت سمحت للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له المركزى لألوراق الما
بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة 

 ولة النشاط. الهيئة الشروط والضوابط واإلجراءات الالزمة لمنح الترخيص ومزا

 المصدر: جريدة البورصة
 

هبطت معدالت الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة األجل التى  .تراجع جماعى للفائدة على أدوات تمويل الحكومة  

طرحها البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية، بشكل جماعى خالل األسبوع الماضى، وانخفض معدل تغطية 
 IRمرة فى المتوسط، من نحو مرتين األسبوع قبل الماضى. دفعت تعامالت األسبوع الماضى مؤشر  1.6ى الطروحات إل

نقطة مئوية ليصل إلى  0.023لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى التراجع بنحو 
 األسبوع قبل الماضى.  17.535مقابل % %17.5121

 جريدة المالالمصدر: 
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 ما هي التدفقات النقدية التشغيلية ؟مصطلح اليوم: 
التدفق النقدي التشغيلي هو مقياس للتدفق النقدي الناتج عن النشاط األساسي للشركة. يشير التدفق النقدي التشغيلي 

للشركة توليد تدفق نقدي إيجابي كاٍف للمحافظة على عملياتها وتنميتها ، أو قد تحتاج إلى تمويل إلى ما إذا كان يمكن 
 خارجي.

 ، بحوث عربية أون الينInvestopediaالمصدر: 
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 قســــــم البــــــحوث
 

 عالء أحمد األستاذ /                         أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           
 ماليمحلل                                     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                   
األفرادرئيس إدارة مبيعات             المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                            
       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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