
lh 

 
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 نها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و قرارات إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إ ألية خسائر ناتجة عن 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

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

 
 2021 يونيو  23 - الين أون عربية لبحوث الصباح أخبار

 أسعار السلع و الصرف و معدالت الفائدة 
  

 التغير الفائدة/السعر معدالت الفائدةوالصرف و أسعار السلع
 

 التغير نقطة أساس مؤشرات سوق المال المحلية والعالمية

 %0.37 75.42 خام برنت )دوالر/ للبرميل(
 

EGX30 10,206.24 1.44% 

 %0.24 1,779.84 الذهب )دوالر/ لألوقية(
 

EGX70 EWI 2,360.66 0.45% 

 -- 750 سعر حديد التسليح دوالر/طن
 

EGX100 EWI 3,322.36 0.17% 

 %0.93 2,375.5 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 

TAMAYUZ 2,170.38 0% 

 -- 15.71 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(
 

S&P 500 4,244.25 0.19% 

 -- %8.25 إيداع
 

NASDQ 14,294 0.25% 

 -- %9.25 إقراض
 

Dow Jones 33,930 0.28% 

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

 أخبار الشركات والمؤسسات 

 أخبار القطاعات 

 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 
 

 شركات مدرجه بالبورصه المصرية

 “ و” األهلي”CIB ” مليون جنيه  585بـ ” راية القابضة“يتقاسمان اكتتاب توريق . كشف حسام حسين، رئيس القطاع المالي في
المصري واألهلي  CIB (COMI.CA)أن بنكي التجاري الدولي  (RAYA.CA)شركة راية لالستثمارات المالية القابضة 

مليون جنيه لصالح راية، على أن يتم تنفيذ الطرح على شريحتين، إعماالا بالتعديالت  585سيتقاسمان اكتتاب سندات توريق بقيمة 
ا أن شركته  الجديدة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على ضوابط إصدارات السندات، بمشاركة مستثمرين آخرين، موضحا

 وتسليم نشرة االكتتاب إلى الرقابة المالية منذ عدة أيام، وفي انتظار الموافقة لتنفيذ العملية. انتهت من إعداد
 المال

 
 “أبوظبي المالي”بـ” الياه سات“تشارك في إدارة طرح ” هيرميس ” . تشارك المجموعة المالية هيرميس(HRHO.CA)  مع بنك

سنوات، وقالت  4شركة الياه سات، كأول طرح بسوق أبوظبي المالي منذ أبوظبي التجاري وبنك إتش. إس. بي. سي في إدارة طرح 
% من شركتها لالتصاالت الفضائية، ومن 40% و30شركة مبادلة التابعة لحكومة أبوظبي، أمس االثنين، إنها ستطرح ما بين 

 المرجح إدراج الشركة في الربع الثالث من العام.
 المال

 
 عرض لالستحواذ على "اإلسكندرية للخدمات الطبية" ماتيرنيتي" يتقدم ب-تحالف "تواصل . قدم تحالف مكون من شركتي تواصل

هولدنجز لالستثمارات المالية وماتيرنيتي أند بيدياتريكس هولدنج، التابعة لشركة اليم فيست، عرض شراء إجباريا لالستحواذ على 
جنيها للسهم، وفق ما أعلنته الهيئة العامة  52ابل ، مق(AMES.CA)% من أسهم شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية 74.08

مليون جنيه. وتمتلك "تواصل" بالفعل حصة  742.3للرقابة المالية. ويضع العرض قيمة شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية عند 
%. ومن بين 100 % من "اإلسكندرية للخدمات الطبية"، وحال إتمامها، سترفع الصفقة المحتملة هذه الحصة لتصل إلى26قدرها 

 % في شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية.51.4البائعين المحتملين، بنك أبو ظبي التجاري الذي يتطلع للتخارج من حصته البالغة 

 المال

 
  "المجتمعات العمرانية" تستعد لبدء تقسيم أراضي "الحديد والصلب" . تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخطيط وتقسيم

تمهيدا لبيعها، وذلك في إطار عملية تصفية الشركة الجارية حاليا، وفق تصريحات نائب وزير اإلسكان  (IRON.CA)أراضي الشركة 
 ة أشهر.للمشروعات القومية خالد عباس. ومن المتوقع أن تستغرق عملية تخطيط األراضي من شهرين إلى ثالث

ماليين متر مربع. وسنعرف مساحة األراضي التي ستباع لشركات  6والجدير بالذكر أن مساحة األراضي المزمع بيعها تبلغ نحو 
القطاع الخاص بعد انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من عملية التخطيط خالل الربع الثالث من العام. ويأتي ذلك ضمن عملية تصفية 

 9لب، المتوقع أن تستغرق نحو عامين. وتسعى الشركة لبيع أراضيها كي تتمكن من سداد مديونياتها البالغة شركة الحديد والص
 مليارات جنيه. وأوقفت الشركة جميع عملياتها رسميا أواخر مايو لحين التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن تعويضات العاملين لديها.

 المال
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  إيديتا للصناعات الغذائية(EFID.CA) مليون جنيه  135شتري خطا جديدا إلنتاج المخبوزات بقيمة ت.  ومن
%، من أجل تلبية 20، الطاقة اإلنتاجية لقطاع المخبوزات بنحو 2022المتوقع أن يرفع الخط، الذي سيبدأ تشغيله بحلول فبراير 
 الطلب المتزايد على منتجات ذلك القطاع، وفق بيان الشركة.

 المال

 
 بورصه المصريةشركات غير مدرجه بال

 14  شركة تستعد للمشاركة في مبادرة النفط مقابل اإلعمار مع العراق.  شركة تعمل في قطاع البترول ومشتقاته على  14عرضت
الحالية من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية المشاركة في مبادرة النفط مقابل اإلعمار الجاري الترتيب لها مع العراق خالل الفترة 

مجلس الوزراء، حسبما صرح مصدر حكومي. وأضاف المصدر، أن شركات البترول ستقوم باستيراد كميات خام النفط العراقي حسب 
قيمة األعمال التي ستنفذها شركات المقاوالت والتشييد والبناء ضمن مبادرة إعادة اإلعمار، ومن ثم تورد تلك الشركات المستحقات 

أن تتولى محاسبة شركات اإلعمار والتنمية. وأوضح أن أبرز الشركات المشاركة، هي بتروجت، وإنبي، وبترومنت،  للحكومة، على
 -وشركات التكرير، ومعهد بحوث البترول، والهيئة العامة المصرية للبترول، وشركات البتروكيماويات، والشرق األوسط للصهاريج

 ميدتاب.
 إيكونومي+

 
 وعلي الصعيد القطاعي

 30  مليار جنيه أرباح البنوك المصرية بنهاية مارس.  كشفت بيانات الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي، تراجع أرباح البنوك خالل
. وتراجع العائد 2020مليار جنيه خالل الفترة نفسها من  36.9مليار جنيه مقابل  29.991الفترة المنتهية في مارس الماضي إلى 

فيما انخفض العائد على متوسط  2020% في كل من ديسمبر ومارس 1.8%، مقابل 1.2المصرفي إلى  على متوسط أصول القطاع
 %.4.1% مقابل 3.7% وصافي هامش العائد 23.4% مقابل 14.9حقوق الملكية إلى 

 حابي
 

 أما علي صعيد اإلقتصاد المحلي والعالمي
 100  إجراء حكومي مرتقب للنهوض بالصناعة والتصدير. لحكومة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية ناقشت ا

إجراء، من المقرر اتخاذ حزمة منها خالل الفترة القليلة المقبلة. وبحسب بيان مجلس  100الصادرات الصناعية؛ والتي تتضمن 
لمكون التكنولوجي المرتفع الوزراء، فإن هذه اإلجراءات المرتقب اتخاذها سيكون من بينها وضع حوافز جديدة للصناعات ذات ا

والمكون التكنولوجي المحلي، مع الترويج لخريطة االستثمار الصناعي من خالل تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول 
ا توفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة  المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة، كما ستشمل أيضا
ا إعداد حصر دقيق  والفرص االستثمارية المختلفة، والموزعين المحتملين واألسواق المستهدفة. وتتضمن اإلجراءات المقترحة أيضا
 بموقف المصانع الُمغلقة المتعثرة، وإعداد تقرير بأسباب توقفها أو تعثرها وتقديم الدعم لها إلعادة تشغيلها، على أن يتم أوالا تقييم

 رى التي تم إطالقها في ذلك الشأن.المبادرات األخ
 إيكونومي+

 
  لتطبيق الزيادة الثامنة  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستعد.  تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق الزيادة الثامنة

ا من أول شهر يوليو المقبل. وبدأت الوزارة تطبيق زيادات في أسعار على التوالي في  أسعار الكهرباء لالستهالك المنزلي اعتبارا
، لكنها 2021( وأعلنت عن خطة إللغاء الدعم بشكل نهائي وتحرير سعر الطاقة بحلول 2015/ 2014الكهرباء منذ العام المالي )

. وأكدت المصادر أن الزيادات الجديدة ستكون بنسبة 2025/  2024تى العام المالي قامت بتمديد الجدول الزمني إللغاء الدعم ح
شرائح من االستهالك المنزلي، ولن يتم إعفاء أو تخفيض الزيادة لتلك الشرائح، فيما سيتم تثبيت أسعار  5% وستقتصر على أول 10

ا، بل يت م محاسبتهما بأعلى من تكلفة إنتاج الكهرباء؛ فضالا عن أن الشريحتين السادسة والسابعة لعدم حصولهما على أي دعم حاليا
% من إجمالي المستهلكين. وأوضحت المصادر أنه لن يتم زيادة سعر الطاقة على المحالت 10مستهلكي الشريحتين ال يتجاوزون 

في السوق التجارية، باإلضافة واألغراض التجارية خالل العام المالي المقبل مراعاة لظروف أزمة كورونا، ولضمان عدم حدوث كساد 
 95إلى دعم تنشيط القطاعات االقتصادية، وأكدت أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء الخاصة بأغراض الري بداية من يوليو المقبل لتكون 

ا لكل كيلووات ساعة بدالا من  ا، وأن تلك األسعار التزال مدعومة. 85قرشا ا حاليا  قرشا
 إيكونومي+
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  على أسعار البنزين دون تغيير خالل الربع الثالث من العام توقعات باإلبقاء.  لجنة تسعير المنتجات البترولية
قد تبقي على أسعار البنزين دون تغيير عندما تجتمع خالل األسبوع األول من يوليو المقبل، وفق ما قاله وزير البترول األسبق أسامة 

لمراجعة أسعار الوقود بناء على األسعار العالمية لخام برنت وسعر صرف العمالت  التي تجتمع كل ثالثة أشهر-كمال. وستناقش اللجنة 
ما إذا كان االرتفاع األخير في أسعار النفط العالمية يستدعي رفع أسعار الوقود محليا. وهذا من غير المرجح، بحسب كمال،  -األجنبية

ا البالد قللت من استهالك النفط، مما يشير إلى أن هناك حاجة أقل لرفع الذي قال إن مشروعات تطوير البنية التحتية للطاقة التي تنفذه
 األسعار بما يتماشى مع ما يحدث عالميا.

 2018دوالر للبرميل للمرة األولى منذ أكتوبر  70وهذا مرهون بأسعار النفط خالل األسبوعين المقبلين: تجاوز خام برنت حاجز 
دوالرات عن السعر المعتمد في موازنة العام المالي  10والر للبرميل. ويزيد هذا بمقدار د 75األسبوع الماضي، ويصل حاليا لنحو 

 .2022/2021الجديد 
 إنتربرايس

 
  هيئة قناة السويس تقدم تخفيضات جديدة على رسوم العبور.  قررت هيئة قناة السويس منح السفن حامالت السيارات العاملة بين

% من رسوم العبور، اعتبارا من األول من يوليو وحتى نهاية 5والشرق األقصى تخفيضا قدره  شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا
العام، في محاولة لزيادة حركة السفن عبر القناة، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها. ومنحت الهيئة أيضا سفن الحاويات وناقالت 

% من رسوم العبور، اعتبارا من األول من يوليو أيضا وحتى 75قدره البضائع العاملة بين غرب أفريقيا والشرق األقصى تخفيضا 
نهاية العام، وفق بيان منفصل. وقررت الهيئة أمس أيضا تجديد تخفيضات رسوم عبور سفن الحاويات وناقالت البضائع السائبة 

عام الجاري. يأتي هذا عقب % حتى نهاية ال75% إلى 15القادمة من منطقة األمريكيتين وجنوب شرق آسيا بنسب تتراوح من 
-35التخفيضات التي منحتها هيئة قناة السويس نهاية العام الماضي لناقالت الغاز المسال وناقالت النفط، والتي تتراوح نسبتها بين 

 % من رسوم العبور.75
 إنتربرايس
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 بحوث عربية أون الين إدارة
 مصطفى شفيع

 أول مالي محلل
                                                               MShafie@arabeyaonline.com   

 

 األستاذ/ باسم أبو غنيمه
  رئيس قسم التحليل الفنى

bghanima@arabeyaonline.com 
 
 

   ريهام ياسر                             عمر حسين                 
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OHussein@arabeyaonline.com                  RYasser@arabeyaonline.com           
 

 ليلي طارق                     معتز عشماوي                
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 MHassan@arabeyaonline.com             LTarek@arabeyaonline.com         
 
 

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