
 

 

 

 

  

 تقرير األخبار اليومي

 1 التحلٌل المالى | إدارة البحوث | لتداول االوراق المالٌة (   EAC)المصرٌة العربٌة ثمار 

للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشركة المصر

 .مصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌرات المهنٌة

 

 2222 ابرٌل 22|  االربعاء

 ||اخبار عامة 

 حالة وفاة 71حالة إصابة جدٌدة بفٌروس كورونا المستجد، إضافة إلى  751الثالثاء، تسجٌل  : لصحةا. 

  االهرام".تحدٌد موقف الحظر فى رمضان خالل ساعات : الحكومه" 

 مصر ترسل مساعدات إلى الوالٌات المتحدة على متن طائرة عسكرٌة 

إٌطالٌا وبرٌطانٌا، الصٌن و وتعد هذه الشحنات هً األحدث التً ترسلها مصر إلى الخارج بعد دعم 

وأٌضا بعد أٌام قلٌلة من تلقً مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماٌة الطبٌة من الصٌن لمساعدتها على 

وتعد هذه هً المرة األولى التً ترسل فٌها مصر مساعدات إلى الوالٌات .التاجً محاربة الفٌروس

 "واشنطن بوست".المتحدة،

 || اخبار االقتصاد المحلى

  مواقع اخبارٌه." %1.5من % 5.5إلى  2227/2222الحكومة تخفض توقعاتها للنمو لعام" 

 «مصر تجاوزت أسوأ موجة نزوح أموال: «رنٌسانس كابٌتال 

لمزٌد من رغم اإلشارات الُمشجعة واإلٌجابٌة، فإن هناك عدة عوامل ستدفع احتٌاطى النقد األجنبى 

 ملٌارات دوالر فى أبرٌل 1توقعات بتراجع احتٌاطى النقد األجنبى بنحو  -الخسائر الشهر الجاري

 مصر تكثف إنتاج الغاز الطبٌعً بشرق المتوسط. 

" 1بلطٌم جنوب غرب "و" 71ظهر "قالت وزارة البترول المصرٌة، الثالثاء، إن البئرٌن الجدٌدٌن 

ملٌون قدم مكعبة ٌومٌا من  532طقة البحر المتوسط، بمتوسط إنتاج للغاز الطبٌعً بدآ اإلنتاج بمن

" 71-ظهر "وأضافت الوزارة، فً بٌان صحفً، أن البئر الجدٌدة .برمٌل مكثفات ٌومٌا 7522الغاز، و

بحقل ظهر للغاز الطبٌعً بالبحر المتوسط بدأت اإلنتاج بعد االنتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة 

ٌة للحقل، وأنه جارى حالٌا الوصول بمعدالت إنتاجها تدرٌجٌا إلى الطاقة القصوى بالمنطقة الجنوب

 "سكاى نٌوز".ملٌون قدم مكعبة من الغاز ٌومٌا 252البالغة نحو 

 ملٌارات جنٌه إلى شركة مصر  5وزارة المالٌة حالٌا إمكانٌة تقدٌم قرض مٌسر تتراوح قٌمته بٌن ملٌارٌن و

وتعلٌق حركة الطٌران من وإلى " 73-كوفٌد"للطٌران لدعمها فً مواجهة األضرار التً لحقت بها جراء أزمة 

 "المصدر". .%2الشركة ستحصل على فترة سماح عامٌن قبل البدء فً سداد القرض، بفائدة قد تصل إلى ،  رمص

 ًمشروع الربط الكهربائً بٌن مصر والسعودٌة ٌتعرض للتأجٌل فً الوقت الحال. 

ٌوما، والتً  02أجلت الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء طرح مناقصة إلنشاء خط الربط الكهربائً لمدة  

 "مواقع اخبارٌة."قرر أن تطرح فً شهر ماٌو المقبلكان من الم

 ||اخبار الشركات 

 “البورصة." لمطلع ٌونٌو الُمقبل” مشروع الخط السابع“تؤجل فض مظارٌف ” مصر لأللومنٌوم" 

 “ًالبورصة." وقف نشاط مصنع األدوات الصحٌة لمدة أسبوعٌن لعدم وجود طلب: ”شٌن" 

 “البورصة."ملٌون جنٌه 72بـ” زهراء المعادي”لـ” النصر للتطوٌر“من % 5تبٌع ” مصر الجدٌدة" 

 “خالل شهرٌن” االلبان“تستهدف إطالق منتج جدٌد بسوق ” عبور الند 

للصناعات الغذائٌة لدعم العالمة التجارٌة للشركة فً سوق األلبان من خالل تخطط شركة عبور الند 



 

 

 

 

  

 تقرير األخبار اليومي

 2 التحلٌل المالى | إدارة البحوث | لتداول االوراق المالٌة (   EAC)المصرٌة العربٌة ثمار 

للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشركة المصر

 .مصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌرات المهنٌة

 

 ،222mgبحجم ” تتراباك“فً عبوة ” الحلٌب“تقدٌم منتج 

- لتنوٌع باقة منتجات الحلٌب واستهداف فئة عمرٌة أصغر 

 ، %5.5تستهدف خفض أسعار منتج العصائر بنسبة  

 رتها التنافسٌةخالل الربع الثانً من العام الجاري لزٌادة قد

 .بٌن العالمات التجارٌة األخرى، باإلضافة إلى إطالق منتج الجبن المطبوخ خالل ٌولٌو المقبل 

 البورصة." بداٌة سبتمبر بشرط عودة الطلب على السٌاحة« سفٌر دهب»افتتاح : مصر للفنادق" 

 «ووافقت على زٌادة  - والتقٌٌمات العادلةتخطر البورصة بموافقة الجمعٌة العمومٌة على شراء توابعها « باٌونٌرز

 "المال." رأس المال لتوفٌر أسهم المبادلة من خالل المساهمٌن الرئٌسٌن

  2273ملٌون جنٌه خالل  52.5لـ% 21.1ترتفع ” آراب دٌري“أرباح . 

، 2273خالل عام % 21.1بنسبة ” آراب دٌري باندا“ارتفعت أرباح شركة العربٌة لمنتجات األلبان 

 "البورصة".2272ملٌون جنٌه خالل عام  17.2ملٌون جنٌه مقابل أرباح بلغت  52.5لتصل إلى 

  ملٌون جنٌه 225.1خالل النصف األول لتصل % 57تنمو ” القاهرة لالستثمار“أرباح 

 ملٌون جنٌة 225.1وارتفع صافً ربح خالل الفترة من بداٌة سبتمبر حتى نهاٌة فبراٌر الماضً لٌصل

 "البورصة".ملٌون جنٌه أرباحاً خالل نفس الفترة من عامها المالً الماضً 712.1مقابل 

 “2273ملوٌن جنٌه خالل  22.2تتكبد ” القاهرة لإلسكان. 

 22.12بلغ   ، مسجلة صافً خسائر2273تحولت شركة القاهرة لإلسكان والتعمٌر للخسائر خالل عام 

 "البورصة".2272أرباح خالل العام ملٌون جنٌه  120.2ملٌون جنٌه، مقابل 

 “ملٌون جنٌه 250بقٌمة ” عز القابضة“تنفذ صفقة إعادة هٌكلة استثمارات ” هٌرمٌس 

من الشركات المملوكة بالكامل  1من أسهم حدٌد عز تمثل حصة % 21الصفقة التى تم تنفذها على 

الشركة أحمد عز بصورة لنقل ملكٌة األسهم إلى المساهم الرئٌسى ومؤسس ” عز القابضة”لـ

 "البورصة".مباشرة

  مباشر." 2273عمومٌة الجٌزة للمقاوالت تقرر ترحٌل أرباح المساهمٌن عن" 

  مباشر." 2273عمومٌة المتحدة لإلسكان تقرر ترحٌل حصة المساهمٌن فً أرباح" 

 مباشر." جولدن كوست تقرر عدم شراء أسهم خزٌنة.. بعد ارتفاع السهم" 

  البورصة." قرًشا على مساهمٌها 22ُتقر توزٌع ” دومتً“عمومٌة" 

  2273قرشاً لكل سهم لعام  25 قعواب ن ملٌون جنٌه أرباحاً للمساهمٌ 73.25 تقر توزٌع" ٌونٌفرسال"عمومٌة 

 "مباشر."

 27 مباشر." ضد بٌجو الفرنسٌة" أرابٌا إنفستمنتس"الحكم فً دعوى تابعة لـ.. أبرٌل" 

  9 التنمٌة السٌاحٌة"ضد " المصرٌة للمنتجعات"النظر فً طعن .. ماٌو" 

طعنت على قرار الهٌئة العامة للتنمٌة السٌاحٌة بشان إلغاء الموافقة األولٌة  كانت الشركة أعلنت أنها

 "مباشر".بشان تخصٌص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشٌش السٌاحٌة

  

 ||خبار عالمٌة أ

  المتشائمةبورصة وول سترٌت تهبط وسط انهٌار النفط والتوقعات. 

  ًهبطت بورصة وول سترٌت لثانً جلسة على التوالً الٌوم الثالثاء، إذ فاقم انهٌار فً أسعار النفط األمرٌك



 

 

 

 

  

 تقرير األخبار اليومي

 3 التحلٌل المالى | إدارة البحوث | لتداول االوراق المالٌة (   EAC)المصرٌة العربٌة ثمار 

للوساطة فً ( ثمار ) ٌة والمادٌة المترتبة علٌها دون أدنً مسئولٌة على الشركة المصرٌة العربٌة معد لتقدٌم نصٌحة استشارٌة غٌر ملزمة للمستثمرٌن الذٌن ٌقومون بأخذ قرارتهم األستثمارٌة بأنفسهم والذٌن ٌتحملون المسئولٌة القانون التقرٌرهذا || إخالء المسئولٌة 

استخدم بٌانات من  التقرٌركما نؤكد أن هذا . صحٌحة وكاملة إال أنها تخلً مسئولٌتها عن أي خطأ أو سهو  بالتقرٌرللوساطة فً األوراق المالٌة الجهد فً أن تكون المعلومات والبٌانات الموجودة ( ثمار ) ٌة العربٌة األوراق المالٌة ، وإذ تبذل الشركة المصر

 .مصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌرات المهنٌة

 

 .وتوقعات متشائمة للشركات المخاوف من تراجع اقتصادي حاد

 وأنهى المؤشر داو جونز الصناعً جلسة التداول 

 نقطة 25272.22بالمئة، إلى  2.01نقطة، أو  057.50منخفضا 

بالمئة، لٌغلق عند  5.21أو  نقطة، 20.02األوسع نطاقا  522وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 

 "مواقع اخبارٌة".نقطة 2150.50

 روٌترز." األسهم األوروبٌة تهبط بفعل انهٌار أسعار النفط ومخاوف كورونا" 

 دوالًرا للبرمٌل 75انهٌار أسعار عقود النفط األمرٌكً تسلٌم ٌونٌو لـ . 

لٌس هناك أي شًء ٌجعل المتعاملٌن فً الطاقة ٌعتقدون أن قٌود التخزٌن وتزاٌد ”: محللون 

 "اٌكونمى بلس".“المخزونات ومخاوف الطلب ستنحسر

 روٌترز." +أسواق النفط ستبقى تحت ضغط حتى ٌبدأ سرٌان اتفاق أوبك: روسٌا" 

  سكاى نٌوز." 2227للمرة األولى منذ " دون العشرٌن"برنت" 

 روٌترز." النروٌج ستتخذ قرارا قرٌبا بشأن خفض انتاج النفط: وزٌرة" 

 سكاى نٌوز." خطة أمٌركٌة لحماٌة شركات النفط من اإلفالس" 

 سكاى نٌوز."الدوالر ٌحقق مكاسب مع عزوف عن المخاطرة جراء انهٌار النفط" 

  ماٌو المقبل 1فً " 73-كوفٌد"إٌطالٌا تبدأ فً تخفٌف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة تفشً وباء 

 "مواقع اخبارٌة."


