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

ناتجة عن إستخدام ألية خسائر 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 
القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار  المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا للتحليل المالي والذي يدرس

 الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة. أرباح الشركة على المدى الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل

 البتروكيماويات لقطاع الطبيعي الغاز سعر بتحرير الحكومة راحإقت

 
 تعكف الحكومة على وضع آلية جديدة الحتساب  . تدرس تخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع البتروكيماويات الحكومه

المحلية من شأنها خفضه دون السعر المقرر أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق 
. وأضاف المصدر أن اآللية الجديدة وفق ما ذكره مصدر حكومي دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 7حاليا والبالغ 

 .ومن المنتظر اإلعالن عن تفاصيلها قريبا ستكون مرتبطة باألسعار العالمية للمنتج النهائي،
 تعليق:

 الشركات العاملة بقطاع البتروكيماويات والتي من المفترض أن تستفيد من هذا اإلقتراح هي
  كيما –الصناعات الكيماوية المصريةEGCH.CA. 
  سيدي كرير للبتروكيماوياتSKPC.CA. 
  كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتKZPC.CA. 
  مصر لصناعة الكيماويات MICH.CA. 

دوالر لكل  4.5ويجب األخذ في اإلعتبار ان الشركات العاملة في قطاع األسمده لن تستفيد من هذا اإلقتراح ألنها تحاسب فعليا علي 
 مليون وحدة حرارية بريطانية.

 ون له تأثير إيجابي علي الشركات أن هذا اإلقتراح بصفة عامة يمثل سالح ذو حدين حيث سيك ،تري بحوث عربيه أون الين
العاملة بالقطاع ولكن علي المدي القريب وذلك نظرا إلنخفاض األسعار العالمية للغاز الطبيعي حاليا والناتجة عن وجود 

 فائض في المعروض العالمي له، أما علي المدي البعيد فمن الصعب التكهن بما سيحدث.
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 قســــــم البــــــحوث
 
 
 
 
 

 عالء أحمد األستاذ /                                                         مصطفى شفيع األستاذ /           
 محلل مالي                                                                                     أول   محلل مالي  

       AAhmed@arabeyaonline.com                                                                       MShafie@arabeyaonline.com 
 

 األستاذ/ مايكل أرميا
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

/ ريهام ياسراألستاذة                      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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