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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 

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

 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

 الموجز اليومى لبحوث عربية أون الين
 2020  فبراير  23

 

 أسعار السلع و الصرف و معدالت الفائدة.  

  

 التغير نقطة أساس مؤشرات سوق المال المحلية والعالمية   التغير السعر/الفائدة   أسعار السلع، والصرف و معدالت الفائدة

 EGX30 13720.65 0.19%   %1.48 58.50 خام برنت )دوالر/ للبرميل(
 EGX70 EWI 1256.08 1.21%  %2.20 1,643.41 الذهب )دوالر/ لألوقية(

 EGX100 1364.67 0.44%   %2.33 439 سعر حديد التسليح دوالر/طن
 NileX 615.14 2.07%  %0.53 1,677 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 S&P 500 3,337.75 1.05%   %0.32 15.61 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(

 NASDQ 9,576.59 1.79%  -- %12.25 إيداع
 Dow Jones 28,992.41 0.78%   -- %13.25 إقراض

 البورصة المصرية، بورصة لندن للمعادن ورويترزالمصدر: البنك المركزي المصري، بلومبرج، 
 

     .أخبار الشركات والمؤسسات 

     .أخبار القطاعات 

     .أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 

     .أداء السوق 

 
  

 أخبار الشركات والمؤسسات 
  2019% في 19.4أرباح السويدي إليكتريك تهبط .  قالت شركة السويدي إليكتريك في بيان للبورصة المصرية

(SWDY.CA)  مليار  4.99الماضي، مقارنة بـ مليار جنيه خالل العام  4.02أنها سجلت صافي ربح بعد خصم حقوق األقلية بلغ
% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي اإليرادات خالل العام 19.4، بانخفاض قدره 2018جنيه خالل عام 

 مليار جنيه قبل عام. 42.5مليار جنيه، مقابل  46.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.7بنسبة 
 المصدر: جريدة البورصه

 
  القاهرة لالستثمار" توقع عقدا إلدارة إحدى المدارس في شرم الشيخ".  أعلنت شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية

(CIRA.CA) " في بيان للبورصة أن شركتها التابعة "الدولية للنظم التعليمية" وقعت عقدا إلدارة مدرسةSharm Prime School "
العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر. وطبقا لإلتفاقية المبرمة ستحصل الشركة على نسبة من بمدينة شرم الشيخ، اعتبارا من 

 إجمالي إيرادات المدرسة، وفق ما ذكره البيان الذي لم يوضح مزيدا من التفاصيل حول تلك النسبة.
 المصدر: إنتربرايز
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 “لمقبلتختار العرض الفائز باإلدارة أبريل ا” مصر الجديدة .  لإلسكان ” مصر الجديدة“قال هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة

عروض رسمية للمنافسة على ملف إدارة الشركة اليوم األحد، وتضم الشركات  4، إن الشركة فى انتظار تلقى (HELI.CA)والتعمير 
، وبى بى أى بارتينرز (PHDC.CA)، وبالم هيلز للتعمير (OCDI.CA)شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك( 

لالستثمار المباشر، ودار األركان للتطوير العقارى. أضاف: سيتم فض المظاريف أمام المتقدمين لعقد المشاركة فى اإلدارة اليوم، 
لدراسة العروض المتقدمة  وأضاف الديب فى تصريحات، أن مدة تقييم العروض تستغرق فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف الشهر

من الناحية الفنية والمالية، متوقعًا اإلعالن عن العرض الفائز خالل شهر أبريل المقبل ومن ثم انتقال ملف اإلدارة إليه، واستحواذه 
 مصر الجديدة.“% من أسهم 10على حصة 

 المصدر: جريدة البورصه
 

  بنك" كمستشار في صفقة فودافون مصر سيتي –رسميا.. المصرية لالتصاالت تعين تحالف "هيرميس .  أعلنت شركة المصرية
في إفصاح إلى البورصة المصرية، أن مجلس إدارتها وافق على تعيين تحالف المجموعة المالية هيرميس  (ETEL.CA)لالتصاالت 

(HRHO.CA) .وسيتي بنك كمستشار في دراسة البدائل المطروحة في صفقة بيع فودافون مصر المحتملة 
 المصدر: جريدة البورصه

 

  أخبار القطاعات 
  نواب يطالبون الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع.  طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة، بربط

أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعى باألسعار العالمية للغاز، بما يحفز المصنعين على اإلنتاج والنفاذ إلى األسواق 
الخارجية، وزيادة معدالت التصدير. وقالت مصادر بمجلس النواب، إنَّ أسعار الغاز التى يرى أعضاء لجنة الصناعة أنها 

دوالر للمليون وحدة بريطانية، وفقًا لمتوسط سعر المليون وحدة حرارية من  4.5و 3.5ستكون عادلة للمصانع تتراوح بين 
تقدم بطلبات للحكومة ومجلس النواب؛ لبحث مقترح تخفيض سعر الغاز  الغاز عالميًا. وذكرت أن القطاع الصناعى

 الطبيعى محليًا فى ظل انخفاض األسعار العالمية.
 المصدر: جريدة البورصه

 

  مايو  23"القضاء اإلداري" تؤجل نظر قضية "رسوم البليت" إلى.  أرجأت محكمة القضاء اإلداري أمس السبت نظر
الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة إللغاء القرار الصادر العام الماضي بفرض رسوم حماية الدعوى المقامة من مصانع 

مايو  23% على الترتيب لمدة ثالث سنوات، إلى جلسة 25% و16متدرجة على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 
 المقبل للنطق بالحكم.

 المصدر: إنتربرايز
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  والعالميأخبار اإلقتصاد المحلي 
  المركزي يثبت الفائدة على الجنيه فى أولى اجتماعات العام.  قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه في أولى

% لإلقراض والخصم 12.75% لإلقراض و13.25% لإليداع و12.25إجتماعات لجنة السياسات النقدية خالل العام الحالي، عند 
 .2018% أفرها في 2% بخالف 4.5العام الماضي خفض المركزي الفائدة األساسية على الجنيه  لدى البنك المركزي. وخالل

 المصدر: جريدة البورصه
 

  بنوك استثمار إلدارة أول إصدار لسندات خضراء بمصر والمنطقة  4اختيار.  اختارت وزارة المالية أربعة بنوك استثمار هي
عرضا لكبرى البنوك الدولية واالستثمارية التي تقدمت  17تش إس بي سي من بين كريدي أجريكول وسيتي بنك ودويتشه بنك وا  

للمناقصة العالمية، إلدارة طرح السندات الخضراء ألول مرة في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان للوزارة. 
تش إس بي سي كـ "مستشارين ه يكليين" للطرح، "على النحو الذي يسهم في صياغة وكذلك اختارت الوزارة بنكي كريدي أجريكول وا 

 رؤية الدولة نحو تعزيز المجاالت واألنشطة الخضراء.
 المصدر: إنتربرايز

 

  "جنايات القاهرة تبرئ جميع المتهمين في قضية "التالعب بالبورصة.  قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت ببراءة عالء
وياسر الملواني الرئيسين التنفيذيين السابقين للمجموعة المالية هيرميس وأربعة آخرين من وجمال مبارك، إلى جانب حسن هيكل 

االتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعالميا بـ "التالعب بالبورصة"، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي 
صيغة النهائية لحكمها خالل شهر كحد أدنى، وفق ما نقلته مصادر مطلعة، حسين سليمان لوفاته، ومن المقرر أن تصدر المحكمة ال

 يوما. 60والتي أكدت أنه يجوز للنيابة العامة الطعن على الحكم خالل 
 المصدر: جريدة البورصه
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 قســــــم البــــــحوث
 

                                                                   مصطفى شفيع األستاذ /                                                                     
                                                                                                   أول   محلل مالي                                                           

       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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