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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 

ستخدام من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إإستثمارية و أن ما به 
س 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 يدر 

 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

 2021 يناير 13 - 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 و معدالت الفائدة

 EGX30 11,339.75 0.54%   %2.4 57.13 خام برنت )دوالر/ للبرميل(
 EGX70 EWI 2,204.05 0.65%  %0.14 1,859.61 الذهب )دوالر/ لألوقية(

 EGX100 EWI 3,194.77 0.39%   %0.56 626 سعر حديد التسليح دوالر/طن
 NileX 1,056.47 0.65%  %0.87 2,025.5 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 S&P 500 3,799.50 0.13%   %0.06 15.71 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(
11,838.00 8.25% --  NASDQ 12,919.25 0.22% 

 Dow Jones 31,017 0.14%   -- %9.25 إقراض
 البورصة المصرية، بورصة لندن للمعادن ورويترزالمصدر: البنك المركزي المصري، بلومبرج، 

 
 

     .أخبار الشركات والمؤسسات 

     .أخبار القطاعات 

     .أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 
  "ال توزيعات نقدية للبنوك بأمر من "المركزي.  قرر البنك المركزي المصري منع البنوك من توزيع أرباح نقدية على

" في التأثير على االقتصاد، وذلك وفقا لبيان له. وأكد 19-السيولة لديها، مع استمرار جائحة "كوفيدالمساهمين لحماية 
محافظ البنك المركزي طارق عامر في البيان عدم السماح للبنوك بإجراء "توزيعات نقدية من أرباح العام و/أو األرباح 

 ر على مكافآت موظفي البنوك وأعضاء مجالس اإلدارة.المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين". ولن يؤثر القرا
 البورصه

 “تعتزم إنشاء مصنع جديد باستثمارات مليار جنيه ” يونيون إير.  إنشاء مصنع جديد ” يونيون إير جروب“تخطط شركة
تصل مليار جنيه وتخصص إنتاجه للتصدير. وقال المهندس محمد فتحي ألف متر بتكلفة استثمارية  55على مساحة 

أكتوبر بمساحة  6عثمان، رئيس مجلس اإلدارة إن الشركة حصلت على كل الموافقات للحصول على قطعة أرض جديدة في 
رحلة األولى منه في طوابق، بتكلفة استثمارية مليار جنيه، ومن المقرر افتتاح الم 3ألف متر مربع لبناء مصنع بارتفاع  55

 13مليارات جنيه. وقال عثمان، إن الشركة تمتلك  5. وبلغت قيمة استثمارات يونيون إير جروب في مصر نحو 2022
مليار جنيه. وأضاف فتحي أن الشركة أجلت الطرح في البورصة لحين تنفيذ خطتها التطويرية  2.3مصنًعا، ويبلغ رأسمالها 

 .2024أو مطلع  2023تنفيذ الطرح أواخر عام  واالستثمارية الحالية، وتوقع
 إيكونومي+

 “مليون جنيه  700بـ ” عامر جروب“تغلق الشريحة األولى من سندات ” هيرميس.  أعلنت المجموعة المالية هيرميس
(HRHO.CA) مليار  6.5، عن اإلتمام الناجح إلصدار الشريحة األولى من عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية

وقامت هيرميس بدور ”. قسطلي”و (PORT.CA)” بورتو جروب”و (AMER.CA)” عامر جروب“نيه لصالح شركات ج
مليون جنيه والمضمون بأرصدة دائنة وأوراق  700مدير اإلصدار األوحد والمستشار المالي في اإلصدار األول البالغ قيمته 

جنيه من خمس شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لعامر جروب وشركة التمويل مليون  911قبض تبلغ قيمتها 
 ”قسطلي“العقاري 
 إيكونومي+
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  مليار جنيه  2تابعة لـ جي بي أوتو تعلن إتمام ثاني عملية توريق بـ.  أعلنت شركة جي بي
ملية إصدار لسندات التوريق بقيمة (،عن قيام شركاتها التابعة جي بي للتأجير التمويلي، بإتمام ثاني عAUTO.CAاوتو)

مليار جنيه. وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أنه سيتم توظيف عائدات عملية التوريق في خفض  2.04إجمالية 
 مديونيات الشركة وتعزيز المركز المالي، وكذلك خلق خطوط ائتمانية جديدة لدى البنوك ودعم خطط النمو المستقبلية.

 إيكونومي+

  “العام الجاري ” السكري“ألف أوقية ذهب من  430تستهدف ” سنتامين.  تتوقع شركة سنتامين، المسئولة عن إدارة
% 4.9منجم السكري لتعدين الذهب الخام، أن يتراجع إنتاج المنجم من الذهب خالل العام الجاري بنسبة تتراوح بين 

والعضو ” سنتامين إيجيبت”ف الراجحي، المدير العام لـ. وكشف المهندس يوس2020% مقارنة باإلنتاج في عام 11.6و
المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، في تصريحات له، عن أن تراجع اإلنتاج المستهدف من الذهب الخام من منجم 

ألف أوقية )أونصة(. وقال الراجحي إن إجمالي إنتاج المنجم  430و 400إلى ما يتراوح بين  2021السكري خالل عام 
، بنسبة 2019ألف أوقية خالل عام  480.5، مقارنة بإنتاج 2020ألف أوقية )أونصة( خالل عام  452.3صل إلى و 

 .5.9تراجع 
 إيكونومي+

 
 وعلي الصعيد القطاعي

 “أشهر 6يمد العمل بمبادرات الشركات السياحية المتعثرة ” المركزي.  المركزي على مد مبادرة األشخاص وافق البنك
بالنسبة لمبادرة األشخاص االعتبارية سواء :”أشهر جديدة. وقال المركزي  6االعتبارية والشركات المتعثرة فى السياحة 

المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العمالء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة فئتا جدارة 
بدون العوائد المهمشة، وكذا  2019ماليين جنيه في نهاية سبتمبر  10والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من  10و 9ائتمانية 

ماليين  10مبادرة األشخاص االعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العمالء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 
احد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، يتم مد فترة العمل جنيه فأكثر بدون العوائد المهمشة طرف البنك الو 

. وقال المركزي إن تلك القرارات تأتى في ضوء استمرار تداعيات 2021يونيو  30أشهر إضافية تنتهي في  6بهما لمدة 
 د من العمالء المتعثرين منها.،وبهدف تحقيق األهداف المرجوة من المبادرات سالفة الذكر باستفادة أكبر عد 19أزمة كوفيد 

 البورصه
  2021هيئة قناة السويس تقرر تثبيت رسوم عبور السفن خالل عام .  أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن

. وقررت الهيئة 2021رسوم عبور السفن للقناة، والسياسات والحوافز التسويقية المرنة الممنوحة للسفن العابرة للقناة خالل 
، باإلضافة إلى تجديد جميع المنشورات 2020يت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام تثب

المالحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التى تم اعتمادها خالل العام الماضى لبعض فئات السفن. وقال أسامة ربيع، رئيس 
ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التى فرضتها جائحة الهيئة فى بيان، إن تلك القرارات تأتى 

 فيروس كورونا الُمستجد.
 البورصه
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 قطاع السيارات يواصل التعافي خالل شهر نوفمبر.  واصل قطاع السيارات في مصر تعافيه خالل
نة بشهر أكتوبر، بحسب البيانات الصادرة "، إذ ارتفعت مبيعات السيارات مقار 19-شهر نوفمبر من تداعيات جائحة "كوفيد

وحدة في شهر نوفمبر،  26،134عن مجلس معلومات سوق السيارات )أميك(. وأظهرت البيانات تسجيل مبيعات بلغت 
 .2020وحدة في أكتوبر  25،569% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ومقارنة أيضا بـ 50بزيادة قدرها 

 إنتربرايز
 

 أما علي صعيد اإلقتصاد المحلي والعالمي
  هذا الشهر  2021/2020"المالية" تراجع مستهدفات النمو في.  تنوي وزارة المالية مراجعة مستهدفات النمو

من تقييم األداء االقتصادي في النصف األول هذا الشهر، بعد أن تنتهي  2021/2020في العام المالي الجاري 
منه، ثم تعدل توقعات العام المالي بأكمله وفقا لذلك، وفق ما أكده الوزير محمد معيط في تصريحات له. وقال 
معيط إن الوزارة لن تجري أي تعديالت تشريعية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وستعلن فقط األرقام واألهداف 

 إلعطاء مؤشر إلى أين تتجه األمور.المعدلة 
 إنتربرايز

 “أشهر  4% تراجعًا في حصيلة ضريبة األرباح الرأسمالية خالل 83”: المالية.  كشف تقرير حديث صادر عن وزارة
% خالل األشهر األربعة األولى من العام الحالي، 83المالية تسجيل حصيلة ضريبة األرباح الرأسمالية هبوًطا حاًدا بنسبة 

 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وفق ما مصادر. 330مليون جنيه، مقارنة بـ  55لتستقر عند 
 إيكونومي+
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 قســــــم البــــــحوث
 

 
 

 مصطفى شفيع األستاذ /
 أول محلل مالي 

                                                                 MShafie@arabeyaonline.com 
 

أرميااألستاذ/ مايكل   
  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 
 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   
المــــؤسسات  مبيعاترئيس إدارة                           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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