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عتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات بأن هذا التقرير ال يجب أن ي  ا من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علم   بحوث عربية أون الينتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

ن إدانها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إ رة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات  ا 
ا في اإلعتبار أرباح الشركة  ا للتحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذ  الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبق  

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

 
 2023 مارس 20 - الين أون عربية لبحوث الصباح أخبار

 أسعار السلع و الصرف و معدالت الفائدة  ❖
 

 التغير نقطة أساس مؤشرات سوق المال المحلية والعالمية  التغير السعر/الفائدة أسعار السلع والصرف ومعدالت الفائدة

 % EGX30 14,681.12 0.16  %3.08 70.75 خام برنت )دوالر/ للبرميل(

 % EGX70 EWI 2,588.16 1.15  % 0.53 1,998.08 الذهب )دوالر/ لألوقية(

 % EGX100 EWI 3,844.63 0.79  %1.24 734.5 سعر حديد التسليح دوالر/طن

 -- TAMAYUZ 3,278.60  % 0.64 2,259.50 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن

 S&P 500 3,912.25 0.88%  -- 30.93 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(

 % NASDQ 12,578.25 0.53  -- %16.25 إيداع

 Dow Jones 31,715.00 1.11%  -- %17.25 إقراض

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

 
 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي  ❖
 أخبار القطاعات  ❖
 أخبار الشركات والمؤسسات  ❖

 

أعلننننن عمننننعق القطنننناع المصننننربي السويسننننري عيننننو بنننني إسع اسننننتحواذ  علنننن  بنننننك كرينننندي سننننويس مقابننننل  ✓

ملياااار برناااك سويساااري مااان البناااك  100بيماااا سيحصااال البناااك علااا  سااايولة بقيماااة ، ملينننننار دوالر 3.3

أصاابح األخياار  المركاازي السويسااريا ووابااق عيااو بااي إسع علاا  االسااتحواذ علاا  كرياادي سااويس بعااد أن

علاا  شاافا االن يااار األساابوع الماألااي عقااب األزمااة المصااربية بالواليااات المتحاادة والتااي تسااببت بااي مو ااة 

سااحوبات للودائااع وبيااع لألساا ما وحصاال البنااك ماان البنااك المركاازي السويسااري علاا  قاارض طااار  بقيمااة 
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تت اا  ال  ااات  عسنننيليكون بنننالي بننننكعبعننند الفشنننل بننني إي ننناد مشنننتري السنننلطات األمريكينننة تت ننن  إلننن  تفكينننك  ✓

إن المؤسسااة الفيدراليااة للتاالمين علاا  الودائااع باا ، عساايليكون بااالي بنااكعكااا نحااو تفكيااك يرالتنظيميااة بااي أم

لعطاااءات الخاصااة بمااا قاارر تلقااي اماان المع  وإناا ين علاا  األقاالا ئتسااع  ا ن لبيااع البنااك المعن ااار علاا   ااز

الاااذي أنشااالت  المؤسساااة الفيدرالياااة، حتااا  ياااوم ال معاااة، لتاااولي الحراساااة  عالبناااك ال ساااريعطلاااق عليااا  يع 

  المالا عسيليكون بالي بنكعالقألائية عل  أصول وخصوم 

 

بخفنننننض توقعات نننننا ألسنننننعار الخنننننام ألن المخننننناوف بشنننننلن القطننننناع ع  ولننننندمان سننننناكسعقامنننننت م موعنننننة  ✓

يتوقااع محللااو البنااك ا ن وصااول خااام  .ث ركنننود تفنننوق زينننادة الطلنننب منننن الصنننينالمصنننربي واحتمالينننة حننندو

ا ادوالر   94برناات إلاا   للبرمياال بااي النصااف الناااني ماان عااام  ادوالر   97المقبلااة، و 12للبرمياال لألشاا ر الاا

ألااطربة كاناات األسااواق العالميااة مع  دوالر للبرمياالا 100سااابقة بوصااول الخااام إلاا  ، مقاباال توقعااات 2024

ا حالااة ماان الااذعر بااي  ميااع  عكريدي سااويسعخااعل األساابوع األخياار حيااث أنااار االألااطراب الااذي لحااق باا

 %12، ماااع انخفااااض خاااام برنااات بنسااابة اشااا ر   15انخفاااض الااانفط إلااا  أدنااا  مساااتوى باااي واألساااواقا 

 البورصة .للبرميل ادوالر   73ون األسبوع الماألي إل  ما د

 

ألننف  نينن ، مننن  36و نن  الننرئيس عبنند الفتننا  السيسنني الحكومننة بربننع حنند اإلعفنناء مننن ألننريبة النندخل إلنن   ✓

ا، وسااترتفع ألفاا   15آالف  نياا  إلاا   9قاارر زيااادة حااد اإلعفاااء الشخصااي ماان ماان المع و ااحاليننن  ألنننف  نيننن   24

اا ألفاا   21ألااف  نياا  إلاا   15ماان  %0ب بسااعر حاساا  تع ا قيمااة اإلعفاااء الممنااو  للشااريحة الألااريبية التااي أيألاا  

ألاااف  نياا  ماان دخل ااام  36ويعنااي ذلااك أن أصااحاب الااادخول المنخفألااة لاان يااادبعوا أي ألااريبة علاا  أول 

 إنتربرايز االسنوي
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، مننننن %5.0إلنننن   2024/  2023قتصننننادي بنننني العننننام المننننالي المقبننننل خفألننننت الحكومننننة توقعات ننننا للنمننننو اإل ✓

ا تحقيااق بااائض أولااي قاادر  وتساات دف الااوزارة حالياا  ن ايننة العنننام الماألننني،  بننني %5.5توقعات ننا السنننابقة عننند 

باااي ديسااامبر،  %2.0ا مااان تقاااديرات ا الساااابقة عناااد ، ارتفاعااا  2024/  2023باااي العاااام الماااالي  2.5%

مااان النااااتل المحلاااي  %6.8ا ومااان المتوقاااع أن يتساااع الع اااز إلااا  %6.4وخفاااض ع اااز الموازناااة إلااا  

 إنتربرايز .2022/2021لعام المالي بي ا %6.1اإل مالي هذا العام من 

 

تعتنننزم وزارة البتنننرول والننننروة التعدينينننة طنننر  المزايننندة العالمينننة للبحنننث والتنقينننب عنننن النننذهب بنظنننام اقتسنننام  ✓

ارحنننت التننني طع و سننننوات 3 خنننر مزايننندة مننننذ  اخعبننن  اإلنتننناج،  وسااتطر  الحكومااة، للألنننريبة واإلتننناوةا  وبقننن 

قطاعاااات للبحاااث  5الناااروة المعدنياااة المزايااادة ال ديااادة باااي  معمنلاااة باااي شاااركة شاااعتين للتعااادين وهيئاااة

سااتبلح حصااة  عشااعتينع  االتفاقيااة الموقعااة بااين ال يئااة وقتألاا  و إناا  بمع  .والتنقيااب بااي الصااحراء الشاارقية

 إيكونومي+ اللنانية %69مقابل  %31بي إنتاج الذهب المرتقب من تلك القطاعات  عاألول ع

 

تسااع  شااركتا النصاار لحشننند االسنننتنمارات عبنننر زينننادة رأس المنننالا شنننركتان عقاريتنننان حكوميتنننان تسنننعيان  ✓

لإلسااكان والتعميااار والمعاااادي للتنمياااة والتعميااار المملوكتاااان للدولااة للحصاااول علااا  اساااتنمارات  ديااادة مااان 

 ماان بيااع حصااك مملوكااة للمساااهمين الحاااليين، وذلااك مسااتنمرين اسااتراتي يين عباار زيااادة رأس المااال باادال  

ا علااا  تعياااين مستشاااارين للصااافقة اإلبصاااا  عااان هويتااا  وتعلااان حاليااا   ل رباااضو عااان مصااادر مساااؤنقاااع  

 االحقااة   أناا  قااد ي ااري طاار  حصااة ماان الشااركتين بااي البورصااة المصاارية بااي مرحلااة  إلاا  ا حتملااة، مألاايف  المع 

 إنتربرايز

 

منننع أحننند المسنننتنمرين الخلي ينننين،  ETEL.CA عالمصنننرية لعتصننناالتعمنننن  %10تنننر يح تنفينننذ صنننفقة بينننع  ✓

لااة بااي وزارة الماليااة من  وتمتلااك الحكومااة مع  .ة نقنننل األسننن م خنننعل األسنننبوع ال ننناريعلننن  أن ينننتم تنفينننذ عمليننن

، وترا ااع سااعر الساا م %20ماان أساا م الشااركة، بيمااا تصاال نساابة األساا م حاارة التااداول إلاا  نحااو  %80نحااو 

 عاألهلااي باااروسعوأن سمساااري الصاافقة  . نياا  21.68بختااام تااداوالت أمااس األحااد ليصاال إلاا  مسااتوى 

 إيكونومي+ بانتظار الموابقات الن ائية لتنفيذ نقل األس ما عالسي آي كابيتعو

 

أيننننام عمننننل أمننننام مسنننناهمي شننننركة البويننننات والصننننناعات  10حننننددت ال يئننننة العامننننة للرقابننننة الماليننننة م لننننة  ✓

در اااة باااي البورصاااة المصااارية لعسااات ابة لعااارض الشاااراء اإل بااااري المع  PACH.CAالكيماويننننة )بنننناكين( 

م ماان شااركة األصاابان الوطنيااة القابألااة اإلماراتيااة، بعااد أن وابقاات ال يئااة علاا  نشاار العاارض أمااسا قااد  المع 

ا للساا م  ني اا   34علاا  األقاال ماان أساا م باااكين مقاباال  %75وعرألاات األصاابان الوطنيااة القابألااة شااراء 

مليااون  نياا ا ويتوقااف إتمااام االسااتحواذ علاا  موابقااة  816ة البويااات بنحااو قاادر قيمااة شااركالواحااد، مااا يع 

 .ماان أساا م الشااركة علاا  األقاال علاا  العاارض المقاادم، حساابما ذكاارت الرقابااة الماليااة أمااس %75حااائزي 

 إنتربرايز

 

علنننن  أسنننناس سنننننوي إلنننن   %45بنسننننبة  ORHD.CAارتفننننع صننننابي ربننننح شننننركة أوراسننننكوم للتنميننننة مصننننر  ✓

ا ، 2022مليننننار  نينننن  بنننني عننننام  1.9مسننننتوى قياسنننني بلننننح  وقفااازت اإليااارادات ا لبيننننان نتننننائل األعمننننالوبقنننن 

ملياااار  نيااا ا عااازت أوراساااكوم للتنمياااة مصااار األداء القاااوي إلااا  ارتفااااع أساااعار  10.3إلااا   %46بنسااابة 

ملياااار  7.3علااا  أسااااس سااانوي لتسااا ل  %42العقاااارات، والتاااي ربعااات بااادورها إيااارادات القطااااع بنسااابة 

 إنتربرايز .التحسن الملحوظ بي أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن لدي ا ني ، باإلألابة إل  


