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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 نوفمبر  29 - الين أون عربية لبحوث الصباح أخبار

 
 أسعار السلع و الصرف و معدالت الفائدة 

 

 التغير السعر/الفائدة أسعار السلع والصرف ومعدالت الفائدة
 

 التغير نقطة أساس مؤشرات سوق المال المحلية والعالمية

 %3.99 75.62 خام برنت )دوالر/ للبرميل(
 

EGX30 11277.83 1.34% 

 %0.37 1,795.94 الذهب )دوالر/ لألوقية(
 

EGX70 EWI 2058.26 1.17% 

 %0.56 711 سعر حديد التسليح دوالر/طن
 

EGX100 EWI 3020.03 1.29% 

 %1.4 2,628 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن
 

TAMAYUZ 4188.02 0% 

 %0 15.76 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(
 

S&P 500 4,640.00 0.96% 

 -- %8.25 إيداع
 

NASDQ 16,247.50 1.22% 

 -- %9.25 إقراض
 

Dow Jones 35,114.00 0.73% 

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

 

 أخبار الشركات والمؤسسات 

 أخبار القطاعات 

 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي 
 

 شركات مدرجه بالبورصه المصرية
 

 جولة األخبار العامه
 

 “سوديك“لم نحدد موقف حصتنا في ”: أكت فاينانشيال”OCDI.CA واستثمارات جديدة بملياري جنيه ...  قال باسم عزب، الرئيس
سوديك في ضوء عرض في أسهم شركة  %18التنفيذي بشركة أكت فاينانشيال، إن موقف شركته من التصرف في حصتها البالغة 

اذ الشراء اإلجباري المقدم من شركة الدار العقارية اإلماراتية، محير جًدا ما بين أفضلية البقاء أو التخارج بشكل جزئي، مؤكًدا عدم اتخ
 قرار بشأن مصير حصة الشركة، وإن كان التخارج عامة سيكون مرتبًطا بوجود فرصة بديلة والعائد المحقق في حالة البقاء في

 سوديك، والموقف التمثيلي في الشركة عقب تخفيض نسبة المساهمة.
 المال

 
  ال نية لتغيير حصة المصرية لالتصاالتETEL.CA  في فودافون مصر . قال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور

شركة فودافون مصر. جاء ذلك في تصريحات لوزير االتصاالت عمرو طلعت، إنه ال نية حالًيا لتغيير حصة المصرية لالتصاالت في 
عربية. وتبلغ حصة المصرية لالتصاالت في فودافون مصر ” سي إن بي سي“وتكنولوجيا المعلومات أدلى بها أمس األحد لقناة 

قل حصتها في فودافون األخرى. وقررت شركة فودافون العالمية في الفترة األخيرة ن %55، وتمتلك فودافون العالمية نسبة 45%
 مليار دوالر. 2.74مصر إلى شركتها التابعة فوداكوم الجنوب إفريقية، بقيمة تصل إلى 

 المال
 
  علقت شركة حديد عزESRS.CA  من أسهم حديد  %18على نبأ االستحواذ على حصة رجل األعمال أحمد أبوهشيمة البالغة

اح سابق مرة أخرى إلى إدارة البورصة المصرية، أمس األحد، مؤكدة أن بإعادة إرسال إفص مليار جنيه، 1.5المصريين مقابل 
االستثمار في شركات قائمة بالسوق ال يتم إال بعد تقييم مالي وتدقيق قانوني، وأنها ستفصح عن أي تطورات في حال قيام السلطة 

 المختصة بها وبكل األطراف ذات الصلة باتخاذ قرار بهذا الشأن.
 إيكونومي+

 
 

 نتائج األعمالجولة 
 ال يوجد 
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 شركات غير مدرجه بالبورصه المصرية
  مليار جنيه  1.6"جي بي ليس" بصدد إصدار سندات توريق بـ . تخطط شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة جي

مليار جنيه الشهر المقبل، وفق ما قالته مصادر مطلعة. ويعمل البنك  1.6إلصدار سندات توريق بقيمة  AUTO.CAبي أوتو 
مليار  2.04كمدير رئيسي لإلصدار. وكانت الشركة قد أتمت في يناير الماضي إصدار مماثل بقيمة  COMI.CAالتجاري الدولي 

 جنيه.
 +إيكونومي

 
 وعلي صعيد الطروحات الجديده 

 
 من المتوقع أن تطرح شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم حصة من أسهمها لالكتتاب العام في  شركات المرشحة للطرح؟ما هي ال

البورصة المصرية في األسابيع المقبلة )يشار هنا إلى أن حجم الطرح سيكون صغير ولكنه قد يكون البداية لطرح شركات رياضية 
والتي تعتزم طرح حصة إضافية  ABUK.CAلقدم(. وهناك أيضا شركة أبو قير لألسمدة أخرى، أبرزها شركة النادي األهلي لكرة ا

ستعيد دراسة خطط طرح حصة  HELI.CAمن أسهمها بالبورصة. وأعلن توفيق مؤخرا أن شركة مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 
بحلول منتصف العام المقبل. ومن بين الشركات األخرى التي أعربت في السابق عن نيتها بيع أسهمها في إضافية في البورصة 

 .AMOC.CAواإلسكندرية للزيوت المعدنية )أموك( ALCN.CAالبورصة، بنك القاهرة واإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 
 المال

 
 علي الصعيد القطاعي

 
 طاقه و كهرباء

  جيجاوات  1رفع قدرة الربط الكهربائي مع األردن إلى مصر تتفق على . اتفقت مصر واألردن على مضاعفة قدرة خط الربط
جيجاوات، حسبما أعلنت وزارة الطاقة األردنية في بيان أمس. جاء ذلك عقب محادثات بين  1الكهربائي القائم بين البلدين لتصل إلى 

 لح الخرابشة أمس لبحث خطط التوسع بالربط الكهربائي بين البلدين.وزير الكهرباء محمد شاكر ونظيره األردني صا
 المال

 
 أما علي صعيد األسواق المحليه والعالميه

 
 طاقة

  مصر توقع مذكرات تفاهم مع اليونان وإسرائيل لتعزيز خطط تصدير الغاز . تلقت خطة مصر الطموح لتكون مركزا إقليميا للغاز
د أن وقعت الحكومة اتفاقيات مع اليونان وإسرائيل يمكن أن تساعدها في زيادة الصادرات إلى أوروبا. دفعة قوية األسبوع الماضي، بع

ويمكن أن تشهد مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خالل اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة الخميس الماضي، استيراد 
حنات إلى اليونان، التي لم تنتعش هذا العام على الرغم من إعادة تشغيل محطتي مصر المزيد من الغاز الطبيعي من إسرائيل وزيادة الش

إدكو ودمياط لإلسالة. شحنات الغاز المتوقع استيرادها من إسرائيل سيعاد تصديرها مجددا، حسبما قالت وزارة البترول المصرية في 
مليار  19.5جب االتفاقية الحالية مع إسرائيل البالغة قيمتها بيان لها، دون أن تكشف عن كميات الغاز التي يمكن ستشتريها مصر. بمو

مليار متر مكعب خالل الفترة بين عامي  6.7مليار متر مكعب من الغاز سنويا، والتي سترتفع إلى  2.1دوالر، تستورد مصر حاليا 
 .2034و 2023

 إنتربرايس

 
 مؤشرات إقتصادية 

  2022/2021في الربع األول من  %9.8بنسبة االقتصاد المصري يسجل نموا .  نما االقتصاد المصري بأسرع وتيرة له منذ
-، مع استمراره في التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة "كوفيد2022/2021عقدين في الربع األول من العام المالي الحالي 

يوليو إلى سبتمبر، مدعوما بالتعافي المستمر في قطاع السياحة خالل الفترة من  %9.8". ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 19
وتحسن النشاط الصناعي، وفقا للبيانات التي أعلنتها وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية هالة السعيد في اجتماع مجلس الوزراء. هذا 

في الربع  %7.2رتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة هو الربع الثاني على التوالي الذي يسجل فيه اقتصاد البالد نموا قويا، بعد أن ا
 األخير من العام المالي الماضي.

 إيكونومي+
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  ديون

  البرلمان يقر قرضا جديدا بمليارات الدوالرات . وافق مجلس النواب أمس األحد على اتفاق قرض بمليارات الدوالرات بين الحكومة
الوطني وبنك أبو ظبي األول، حسبما ذكرت مصادر. ولم يتضح حتى اآلن حجم األموال وتحالف مصرفي دولي بقيادة بنك اإلمارات دبي 

التي ستقترضها الحكومة، وذكرت تقارير في البداية أن الحكومة تتطلع للحصول على قرض بقيمة ملياري دوالر، لكن مصادر قالت إن 
 الكتتاب في القرض.مليارات دوالر، على خلفية زيادة طلبات ا 3قيمة القرض قد ترتفع إلى 

 المال

 
  2022مليارات دوالر ديوًنا خارجية قصيرة األجل النصف األول من  5مصر تسدد .  يعتزم البنك المركزي المصري سداد ديون

مليار دوالر خالل العام  13.772، مع االلتزام بسداد 2022مليار دوالر في النصف األول من  5.179خارجية قصيرة األجل بقيمة 
مليون دوالر. ووفق تقرير الوضع  56.36مليار دوالر أصل الدين المستحق، باإلضافة إلى فوائد بنحو  13.716ي الحالي، منها المال

 162.93الخارجي لالقتصاد المصري الصادر عن المركزي، فإن الديون قصيرة األجل المستحقة على مصر خالل يناير المقبل تبلغ 
 مليار دوالر. 3.377إلى مليون دوالر، وترتفع في فبراير 

 إنتربرايس

 
 صادرات
 “يقودان الصادرات المصرية ألعلى مستوياتها على اإلطالق ” البترول والحديد  . قادت صادرات المواد البترولية والحديد والصلب

الفترة من يناير وحتى مليار دوالر خالل  29.7شهور لتصل إلى  9الصادرات المصرية لتسجل أعلى مستوياتها على اإلطالق في 
. كما زادت الواردات %40مليار دوالر عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو  21.2سبتمبر من العام الحالي، مقابل 

مليار دوالر للفترة ذاتها  52.4مليار دوالر، مقابل  61خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري، مسجلة  %16المصرية بنسبة 
 .2020ام من ع

 إيكونومي+

 
 علي هامش األخبار

 
 ،بضغط من تباطؤ  يتجه ربع المستثمرين الذين شملهم استطالع لبنك أتش إس بي سي نحو تقليص استثماراتهم في األسواق الناشئة

مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي، حسبما ذكرت رويترز. وانخفضت معنويات النمو االقتصادي والتشديد النقدي الوشيك من قبل 
مستثمرين كانت تتجه إلى االنخفاض بشأن األسواق  10المستثمرين مقارنة باستطالع سابق، أظهر أن معنويات واحد فقط من بين كل 

فقط في  %27ماراتهم في األسواق الناشئة، مقارنة بـ من المستثمرين زيادة استث %40الناشئة. وشهد االستطالع السابق أيضا اتجاه 
 .مليار دوالر 572مؤسسة تدير أصوال بقيمة  115مستثمرا من  120االستطالع الجديد الذي شارك فيه 

 
 ناشئة، يلقي بظالله أيضا على األسواق ال المخاوف بشأن إقدام االحتياطي الفيدرالي األمريكي على رفع الفائدة لكبح التضخم المتسارع

إذ حدد المستثمرون المشاركون في االستطالع تشديد السياسة النقدية بالواليات المتحدة كأكبر المخاطر المحتملة على األسواق 
 .الناشئة

 
  ،وتسريع عمليات الشحن الخاصة بها؛ إذ منهم ما تحاول كبرى شركات التجزئة في العالم السيطرة على أزمة سالسل التوريد العالمية

إلى شراء سفن ضخمة، واستئجار حاويات، واآلخر يستحوذ على شركات عاملة في القطاع اللوجيستي، وفق بلومبرج. واتجهت  يتجه
، وهما من بين كبرى الشركات المتخصصة في البيع بالتجزئة في العالم، الستئجار سفن ”هوم ديبوت”، و”وول مارت“كل من 

 حاويات خاصة بها، لتسريع عمليات التسليم. 
 إيكونومي+
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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                 
 المؤسساتتداول مدير إدارة                                    تداول األفرادمدير إدارة           

OHussein@arabeyaonline.com                   RYasser@arabeyaonline.com           
 

 ليلي طارق                     معتز عشماوي                 
            الفروع   –العضو المنتدب                                  العضو المنتدب                 

 MHassan@arabeyaonline.com             LTarek@arabeyaonline.com         
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