
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 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 

 
 2022 يناير  26 - 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 11,542.43 0.63%  %1.50 88.49 خام برنت )دوالر/ للبرميل(

 EGX70 EWI 2,139.89 0.34%  %0.26 1,846.81 الذهب )دوالر/ لألوقية(

 EGX100 EWI 3,141.4 0.28%  %3.3 728.5 سعر حديد التسليح دوالر/طن

 TAMAYUZ 4,678.14 0%  %2.5 3,110 سعر خام األلومنيوم دوالر/طن

 S&P 500 4,352.25 1.17%  %0 15.76 أسعار الصرف )دوالر/مصرى(

 NASDQ 14,260.25 1.66%  -- %8.25 إيداع

 Dow Jones 33,982.00 0.79%  -- %9.25 إقراض

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

 

 أخبار الشركات والمؤسسات  ❖

 أخبار القطاعات  ❖

 أخبار اإلقتصاد المحلي والعالمي  ❖

 
وفق تصريحات الرئيس  إصدار بطاقات مسبقة الدفع بالتعاون مع أحد البنوك المحلية قريبا،  FWRY.CAتعتزم شركة فوري  ✓

مؤتمر صحفي عقدته الشركة بمناسبة إطالق صندوق "فوري يومي"، أول صندوق  التنفيذي للشركة أشرف صبري، على هامش 
استثمار قائم على التكنولوجيا المالية في المنطقة، بالتعاون مع شركة مصر كابيتال. وقالت فوري في وقت سابق من هذا األسبوع إنها  

مليون جنيه من خالل إصدار حقوق   800الها بمقدار تخطط لطرح حصة من أسهمها في الواليات المتحدة، كما تتطلع لزيادة رأس م
إلى تطبيق فائق. ويتضمن ذلك القدرة على   MyFawryأولوية للمساهمين الحاليين. وسيوجه جزء كبير من األموال إلى تحويل 

له صبري  للتحويالت بين أي بنك وبطاقة فوري، وفق ما قا  IPNإصدار بطاقات مدفوعة مسبقا وحسابات رقمية مضيفة وأرقام 
 . ☺األسبوع الماضي  

 أموال الغد

 
منح البنك المركزي المصري موافقة مبدئية  ستاندرد تشارترد يحصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي للعمل في السوق المحلية.  ✓

افظ البنك المركزي  لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني لتأسيس فرع أجنبي له في السوق المحلية، وفقا لتصريحات جمال نجم نائب مح 
المصري لوكالة أنباء الشرق األوسط، وقال نجم إن البنك البريطاني سيفتتح أول فرع محلي له بحلول سبتمبر على أبعد تقدير، ويخطط  

 .  ☺ 2023إلنشاء فرع ثان في اإلسكندرية في عام 
 إيكونومي+

 

، لتعود إلى مستويات ما  2021مليار دوالر في عام  13تجاوزت إيرادات السياحة إيرادات السياحة تعود لمستويات ما قبل الجائحة.  ✓
"، مع تعافي القطاع على خلفية رفع قيود السفر عالميا ومواصلة برامج التطعيم ضد الفيروس على  19-قبل انتشار جائحة "كوفيد 

دة شلبي. وبلغت عائدات السياحة مستوى قياسيا قدره  المستويين المحلي والدولي، وفق ما نقلته رويترز عن نائبة وزير السياحة غا
 . ☺جراء الجائحة   2020% في 70، قبل أن تهبط بنحو 2019مليار دوالر في  13.03

 المال
 

مليارات دوالر في العام  4مليارات دوالر ألول مرة تخطت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري حاجز  4صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز  ✓

ونمت صادرات األغذية المصرية   .مليارات جنيه دوالر العام الجاري  5للمرة األولى في تاريخ القطاع، وسط آمال بتحقيق الماضي، 
مليار دوالر، مقابل   4.057وبلغ إجمالي التعاقدات   تحقق منذ سنوات طويلة، % العام الماضي وهى النسبة الي لم ت20بنسبة 
وحافظ القطاع على معدالت نمو أعلى خالل العام   .، وفًقا لرئيس المجلس التصديري، هاني برزي 2020مليار دوالر في  3.371

الشحن، وفًقا لنائب المدير التنفيذي للمجلس  الماضي رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم من ارتفاع تكلفة سالسل اإلمداد و
 . ☺التصديري للصناعات الغذائية، تميم الضوي  

 إيكونومي+ 
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عقب الطرح  ، اكتسب زخما العام الماضي نظرا ألوضاع السوق وبعدها الجائحة 2018برنامج الطروحات الحكومي، الذي تعثر منذ إطالقه في  ✓
مليون دوالر. وبعد عدة أسابيع، باعت شركة أبو قير للبتروكيماويات حصة   370الناجح لشركة إي فاينانس، والذي جمع ما يقرب من 

% من  67.5% في طرح ثانوي. وتعتزم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم طرح أسهمها في البورصة في فبراير. وسيطرح 10
مليون جنيه من خالل   37مليون جنيه بعد أن جمعت الشركة  135عام األولي والذي من المتوقع أن يجمع أسهم الشركة في الطرح ال

 اكتتاب مؤسسات محلية وإقليمية في الطرح الخاص للشركة. 
 إنتربرايس 

 

ماليين طن، وقالت مصادر أن اإلنتاج المحلي   5عند أكثر من ، 2021صادرات الغاز الطبيعي المسال خالل عام حققت مصر رقًما قياسًيا في  ✓
وأضاف المصدر أن النمو المستمر في حجم الصادرات يرجع إلى إعادة تشغيل مجمع   .مليار قدم مكعبة يومًيا  6.7من الغاز بلغ نحو 

  7.2اليين طن سنوًيا، بجانب استمرار تشغيل مجمع إدكو البالغ طاقته اإلنتاجية نحو م 5اإلسالة بدمياط في فبراير الماضي بطاقة 
 . ☺مليون طن  
 إيكونومي+

 

مليار جنيه إضافية   12مصر االرتفاع في أسعار القمح العالمية سيكلف مليار جنيه إضافية.  12ارتفاع أسعار القمح العالمية سيكلف مصر  ✓
مليار   87خالل العام المالي الحالي، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط لموقع الشرق بلومبرج. وأظهرت بيانات رسمية رصد 

 جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية في الموازنة العامة للعام المالي الحالي لشراء الحبوب.  
 المحلية  أزمة السلع تصل إلى السوقو

تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، لذا فإنها معرضة بشكل كبير للتأثر باالرتفاعات في األسعار، إذ ارتفعت تجارة القمح في عام  
إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وسط أزمة السلع العالمية، لتقدم المناقصات الدولية أكثر األسعار ارتفاعا في ما ال يقل   2021

 .   2020عن خمس سنوات.
 المال

 

عبد  وهو ما أشار إليه الرئيس  أسعار الخبز المدعم قد ترتفع للمرة األولى منذ عقود، وسط الضغوط التي يحدثها ارتفاع أسعار القمح العالمية،  ✓
الفتاح السيسي الصيف الماضي عندما قال إن الحكومة قد تتحرك لرفع أسعار الخبز. وقال وزير التموين علي المصيلحي في وقت  
سابق من هذا الشهر إن وزارته تفاضل حاليا بين عدة سيناريوهات لزيادة سعر الخبز، مضيفا أن الوزارة ستتخذ قرارا نهائيا في هذا  

لمقبل. ومن المتوقع أن تتعامل الدولة بحذر مع مثل هذه الخطوة، ال سيما وأن خطوة مماثلة برفع الدعم عن  الشأن بنهاية مارس ا 
 . بعض السلع تسبب نشوب احتجاجات غاضبة خالل فترة السبعينيات من القرن الماضي  

 إنتربرايس 
 

% في النصف األول من العام  3.9زنة إلى ارتفع عجز الموا. 2022/2021% في النصف األول من 3.9عجز الموازنة يرتفع إلى  ✓
% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط لموقع  3.6، من 2022/2021المالي الحالي 

أساس سنوي   بلومبرج الشرق. وواصل عجز الموازنة االتجاه الصعودي الذي بدأ في الربع األول من العام المالي، عندما اتسع على
 . 2021% في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 3.1% إلى 2.7من 

% بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن رفعت األسبوع الماضي توقعاتها السابقة  6.9وتتوقع وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى 
% في العام المالي الماضي، ومن  7.4 % إلى8% على أساس بيانات النصف األول من العام. وتراجع العجز من 6.7البالغة 

 .  2023/2022% في  6.1المستهدف تقليصه إلى 
% في العام المالي  1.2-1.1: تتوقع الوزارة حاليا تحقيق فائض أولي يتراوح بين توقعات بتحقيق فائض أولي أدنى من المستهدف 

% الذي  1.5فائض المستهدف في الموازنة البالغ % في العام المالي السابق، حسبما قال معيط، بانخفاض عن ال0.9الحالي من 
مليار جنيه في النصف   3.2حددت الوزارة العام الماضي. وفي األسبوع الماضي، أعلنت "المالية" أن مصر حققت فائضا أوليا قدره 

ل تحوال إيجابيا عن  % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي، ولكنه يمث77، بانخفاض مقداره 2022/2021األول من عام 
 . الربع األول، حينما تحول الفائض األولي إلى عجز طفيف  

 المال
 

المقومة  مليون دوالر من السندات  500تسعى مصر إلى بيع ما يقرب من . 2022مصر قد تصدر سندات الساموراي في النصف األول من  ✓
بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو، مع انتهاء العام المالي الحالي، حسبما صرح معيط. وقال أيضا: "إصدار السندات سيكون بالين  

 . الياباني لكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو بالدوالر"، مضيفا أن الوزارة تناقش اإلصدار حاليا مع البنك المركزي  
 إيكونومي+
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تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية جذب استثمارات  . 2023/2022مليارات دوالر في  7مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ  ✓
، بحسب تصريحات وزير البترول طارق  2023/2022مليارات دوالر إلى قطاع النفط والغاز في العام المالي  7أجنبية مباشرة بقيمة 

يمثل قطاع النفط والغاز الطبيعي ما يقرب من نصف حجم االستثمار األجنبي المباشر في مصر. على األقل، كان ذلك في العام  المال. 
، بحسب أحدث بيانات تصدرها الحكومة. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  2020/2019المالي 

مليار دوالر في قطاع النفط والغاز. وجاء قطاع التمويل في المركز   15.8التدفقات الواردة البالغة  مليارات دوالر من إجمالي 7.3ضخ 
 . ☺مليار دوالر   2.2الثاني بقيمة 

 إنتربرايس 
 

ومن المتوقع بشكل كبير أن يؤكد  يومي الثالثاء واألربعاء.  2022األمريكي اجتماعه األول للسياسة النقدية لعام يعقد االحتياطي الفيدرالي  ✓
%، والتي سيأتي ضمن سلسلة من  0.25الفيدرالي خالل االجتماع على أن شهر مارس سيشهد أول زيادة ألسعار الفائدة بمقدار 

زايد. وقال االحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إنه ستكون هناك ثالث زيادات في أسعار  االرتفاعات التي تهدف لكبح جماح التضخم المت
، كما أنه سينهي برنامج شراء األصول في مارس، إال أن البعض أشار إلى أن البنك المركزي األمريكي يمكن  2022الفائدة خالل عام 

 . ج شراء األصول فورا خالل اجتماع هذا األسبوع  أن يضع األساس لرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة وإنهاء برنام
 فايننشال تايمز 

 

تشير التوقعات إلى أن مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي سيعلن اليوم عزمه رفع  إلى أي مدى سيكون االحتياطي الفيدرالي متشددا؟  ✓
. ووضعت األسواق في حساباتها بالفعل أربع زيادات  أسعار الفائدة في مارس بنهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين

نقطة مئوية لكل منها هذا العام، في ما قد يكون أكبر دورة تشديد يقوم بها البنك المركزي األمريكي منذ    0.25في أسعار الفائدة بمقدار 
رئيس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول  عقود في محاولة لكبح جماح التضخم. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه تقلبات األسواق: 

سيلقي كلمة اليوم سيحاول فيها الحفاظ على مصداقية االحتياطي الفيدرالي والتحدث بحزم عن التضخم، وفي ذات الوقت سيحاول  
 . تهدئة التقلبات المتصاعدة في األسواق جراء خطط رفع أسعار الفائدة  

 نيويورك تايمز | واشنطن بوست 
 

بدأ خالل تداوالت أمس أن األسهم األمريكية  األسهم األمريكية تستأنف التراجعات مع اقتراب رفع أسعار الفائدة وتصاعد التوترات حول أوكرانيا.  ✓
م يكن  ستعاود االرتفاع في تعامالت بعد الظهيرة بعد تكبدها خسائر فادحة في التعامالت المبكرة لليوم الثاني على التوالي. إال أن األمر ل

كذلك، إذ واصلت المؤشرات الرئيسية هبوطها خالل التعامالت المتأخرة أمس متأثرة باألرباح الضعيفة لشركات التكنولوجيا األمريكية  
التعامالت منخفضا بنسبة   500جنبا إلى جنب مع مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 

 . %  0.2%، وأغلق مؤشر داو جونز بتراجع هامشي، منخفضا 2.3مؤشر ناسداك %، كما هبط 1.2
 إنتريرايس 

 

% في  4.4خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى . 2022صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي في  ✓
% والتي جاءت في  4.9ف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة عند تقريره المحدث حول آفاق االقتصاد العالمي، بانخفاض قدره نص

، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه  2023% في عام 3.8تقريره الصادر في أكتوبر. ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو ليصل إلى 
تعاشا ميكانيكيا بعد تبدد عوامل التباطؤ  نقطة مئوية عن توقعاته السابقة للعام المقبل، فإنها "تعكس ان  0.2التوقعات أعلى بمقدار 

 . "  2022الحالية في النصف الثاني من عام  
 إنتريرايس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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 

 
 2022 يناير  26 - الين أون عربية لبحوث الصباح أخبار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بحوث عربية أون الين إدارة
 مصطفى شفيع
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