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من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز للشراء أو البيع أو إتخاذ أية  بحوث عربية أون الينتم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة 

ن إدارة البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عننها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إ إستخدام  ا 
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

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

 
 2021 ابريل 11 - الين أون عربية بحوث إدارة من الصباحية األخبار

 
 أسعار السلع و الصرف و معدالت الفائدة 

  
 التغير الفائدة/السعر معدالت الفائدةوالصرف و أسعار السلع

 
 التغير نقطة أساس مؤشرات سوق المال المحلية والعالمية

 %0.59 62.95 خام برنت )دوالر/ للبرميل(
 

EGX30 10,303.55 0.74% 

 %0.008 1,743.88 الذهب )دوالر/ لألوقية(
 

EGX70 EWI 1,876.56 1.97% 

 %0.54 647.5 سعر حديد التسليح دوالر/طن
 

EGX100 EWI 2,794.05 1.67% 

 %0.47 2,250 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 

NileX 1,248.1 0.04% 

 -- 15.76 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(
 

S&P 500 4,128.80 0.77% 

 -- %8.25 إيداع
 

NASDQ 13,900.19 0.51% 

 -- %9.25 إقراض
 

Dow Jones 33,800.60 0.89% 

 البورصة المصرية، بورصة لندن للمعادن ورويترزالبنك المركزي المصري، بلومبرج، : المصدر
 

 أخبار الشركات والمؤسسات 

 أخبار القطاعات 

 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 
 

 شركات مدرجه بالبورصه المصرية

 
  إنتاج لأللبان خالل أيام دومتي تطلق أول خط . )تعتزم شركة الصناعات الغذائية العربية )دومتي(DOMT.CA)  إطالق خط إنتاج

جديد لمنتجات األلبان خالل هذا األسبوع بتكلفة قدرها مليوني دوالر، وذلك في أول استثمار للشركة في مجال األلبان، وفقا لما صرح 
 تدب للتخطيط واإلشراف محمد الدماطي.به نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المن

 إنتربرايز

 
 “مليار جنيه  6.5تتفق مع تحالف مصرفي لجدولة مديونيات بـ ” حديد عز . وقع تحالف بنوك محلية اتفاقية جدولة وهيكلة

كة مقابل مليار جنيه، وزيادة القروض المستحقة على الشر 5.8بقيمة  (ESRS.CA)” حديد عز“لمديونيات مستحقة لصالح شركة 
مليار جنيه تسدد على ثماني سنوات. وتنقسم هذه المديونيات إلى شريحتين،  6.5مد فترات السداد ليصل إجمالي المديونيات إلى 

مليارات جنيه لتمويل  3مليار جنيه حصلت عليها الشركة لتمويل رأس المال العامل، والشريحة األخرى تبلغ  2.6إحداهما بقيمة 
 ن السخنة.مصنع الحديد بالعي

 إيكونومي+
 
 “تؤجل افتتاح مصنعها بالمغرب لنهاية العام ” إيديتا . قال هاني برزي، رئيس مجلس اإلدارة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية

(EFID.CA) تشغيل المصنع خالل العام ، إن الشركة قررت افتتاح مصنع المغرب بنهاية العام الجاري، حيث كان من المستهدف
إلى أن المصنع وصل ” المال”وقرارات اإلغالق بدولة المغرب حالت دون ذلك، مشيًرا لـ” كورونا“الماضي، ولكن ظروف جائحة 

 للمراحل النهائية للتشغيل فيما يتبقى فقط تركيب اآلالت وبدء العمليات التجريبية.
 إيكونومي+

 
 “القناة للسكر“مليون جنيه بقرض  100والر ومليون د 13يساهم بـ” قناة السويس ” . قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك

، إن البنك سيشارك في تدبير قرض لصالح شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير اإلماراتية. (CANA.CA)قناة السويس 
مليون جنيه. ويضم القرض  100مليون دوالر و  31وأضاف في تصريحات خاصة أن حصة بنك قناة السويس من قيمة القرض تبلغ 

مليون دوالر تحصل عليها الشركة من تحالف  100مليون دوالر، باإلضافة إلى  250المشترك شريحة بالجنيه المصري بما يعادل 
يون مل 250، بخالف 2019بنوك مصرية، وهى نفس البنوك المشاركة في القرض المعبري الذي حصلت عليه الشركة في مارس 

 مليون دوالر من الصندوق السعودي للتنمية 50دوالر توفرها بنوك أوروبية و
 إيكونومي+
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 9  هليوبارك“للشراكة على أرض ” مصر الجديدة“شركات عقارية تشتري كراسة شروط ” . شركات  9قامت
فدانا بمشروع هليوبارك أمام  1695أرض هليوبارك والتي تبلغ مساحتها عقارية بشراء كراسة شروط مصر الجديدة للمشاركة على 

األحد  (HELI.CA)المطورين العقارين حتى مايو القادم، وفًقا لما ذكرته مصادر. وأعلنت شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 
ظل متاحة أمام المطورين العقاريين الماضي عن طرح كراسة شروط مزايدة تطوير قطعة أرض بهليوبارك، وأن كراسة الشروط ست

حسن عالم “مايو القادم. وقالت مصادر، إن الشركات التي تقدمت لشراء الكراسة هي  27مارس وحتى  22خالل الفترة من 
” مدينة نصر لإلسكان”، و”المراسم”، و”ماونتن فيو”، و”ماجد الفطيم”، و”الفيستا”، و”مصر إيطاليا”، و”القابضة

(MNHD.CA)ديكسو”، و ”(OCDI.CA) وهي شركة سعودية.” علي السويلم للتطوير العقاري“، باإلضافة إلى شركة 

 إيكونومي+
 

 شركات غير مدرجه بالبورصه المصرية
 

  شركات خالل العام الجاري  4رئيس البورصة: توقعات بطرح . توقع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد أن يشهد العام
شركات جديدة باإلضافة إلى شركة تعليم التي تم بدء التداول على أسهمها أمس. وقال في تصريحات لـه، على  4الجاري طرح أسهم 

هامش اإلعالن عن بدء التداول على أسهم شركة تعليم، إن سوق الطروحات في البورصة المصرية تأخر كثيرا منذ بداية ظهور جائحة 
 قييم أثر الجائحة على السوق.كورونا نتيجة أن الشركات لم تكن قادرة على ت

 البورصه

 
 وعلي الصعيد القطاعي

 
  2021فيتش ترجح استمرار الضغوط على أرباح البنوك المصرية خالل .  قال تقرير لوكالة فيتش للتصنيف االئتماني أنه ربما

أرباح البنوك المصرية لمزيد من الضغوط في العام الجاري، بسبب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والزيادة في الديون يتعرض صافي 
"، وقالت الوكالة 19-الرديئة عندما يرفع البنك المركزي المصري إجراءات الدعم التي كان أعلن عنها مع بداية تفشي جائحة "كوفيد

 ته إلى تراجع أسعار الفائدة وارتفاع مخصصات القروض مع إنهاء تدابير دعم المقترضين."نتوقع تواصل الضغوط"، وهو ما عز
 إنتربرايز

 
 

 أما علي صعيد اإلقتصاد المحلي والعالمي
 

  في مارس 4.8معدل التضخم السنوي بمصر يرتفع إلى %.  لشهر 4.8معدل التضخم السنوي إلجمالي الجمهورية إلى ارتفع %
% لنفس الشهر من العام السابق. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعا بنسبة 4.6مارس الماضي، مقابل 

 % بنهاية مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.0.6
 إنتربرايز

 
  مؤشر سندات األسواق الناشئة جي بي مورجان يدرس إدراج مصر ضمن.  أكد بنك االستثمار األمريكي جيه بي مورجان أنه يدرس

إدراج مصر ضمن مؤشره الخاص بالسندات الحكومية لألسواق الناشئة، بحسب وكالة رويترز. وقال البنك، في بيان له الخميس 
جلوبل لألسواق  –مليار دوالر ضمن مؤشر جي بي آي  24سندا حكوميا مقوم بالجنيه بإجمالي قيمة  14الماضي إنه يبحث إدراج 

 %.1.8الناشئة، والذي سيمنح مصر وزنا بنحو 
 إنتربرايز

 

  إيفر جيفن" لن تغادر قبل االتفاق على تعويضات قناة السويس".  هيئة قناة السويس لن تسمح بمغادرة سفينة الحاويات "إيفر
أيام، قبل موافقة الشركة اليابانية المالكة  6الشهر الماضي في القناة وتسببت في توقف حركة المالحة لمدة جيفن" التي جنحت 

"شوي كيسن" على سداد التعويضات المناسبة. وقال ربيع إن السفينة ستظل في موقعها الحالي لحين انتهاء التحقيقات وتلقي 
 بمجرد الوصول إلى اتفاق.التعويضات، مضيفا أن السفينة سيمكنها المغادرة 

 إنتربرايز
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 بحوث عربية أون الين إدارة
 مصطفى شفيع

 أول مالي محلل
                                                               MShafie@arabeyaonline.com   

 
   ريهام ياسر                             عمر حسين                 

 مؤسساتلتداول امدير إدارة                                   تداول األفرادإدارة  مدير          
OHussein@arabeyaonline.com                  RYasser@arabeyaonline.com           

 
 ليلي طارق                     معتز عشماوي                
           الفروع   –العضو المنتدب                                 العضو المنتدب                 

 MHassan@arabeyaonline.com             LTarek@arabeyaonline.com         
 
 

www.arabeyaonline.com   موقع الشركة اإللكتروني        
www.aolbeg.com   موقع الشركة الخاص بالتداول        
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