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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
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 0101 ماٌو 01|  االحد

 ||اخبار عامة 

 من دواء ” دفعة أولى“مصر تحجز  - حالة وفاة 00و ..حالة إٌجابٌة جدٌدة لفٌروس كورونا 266تسجٌل : الصحة

 .  ”كورونا“المعالج لفٌروس ” رٌمدٌسٌفٌر“

 || المحلىاخبار االقتصاد 

 ًملٌار دوالر فً أبرٌل 1.0وٌفقد .. ٌتراجع للشهر الثانً على التوالً  احتٌاطً النقد األجنب. 

 15.115ملٌار دوالر فً نهاٌة أبرٌل الماضً لٌصل إلى  1.15انخفض احتٌاطً النقد األجنبً بمقدار 

ملٌار  5.4 ملٌار دوالر فً نهاٌة مارس الذي تراجع االحتٌاطً فٌه بنحو 21.0ملٌار دوالر، مقارنة بـ 

لمحلٌة استخدم هذا المبلغ لتغطٌة احتٌاجات السوق ا"وقال البنك إنه  -" 07ٌد كوف"بفعل أزمة  دوالر

من النقد األجنبً لضمان استٌراد السلع األساسٌة، باإلضافة إلى سداد االلتزامات الدولٌة الخاصة 

ملٌار دوالر، والتً شملت استحقاق سندات دولٌة بقٌمة  0.4بالمدٌونٌة الخارجٌة للدولة تقدر بنحو 

لتحوٌل أموال  ملٌار دوالر، فضال عن خروج بعض المستثمرٌن من خالل آلٌة البنك المركزي

 "البنك المركزى"". المستثمرٌن األجانب

  فً مارس% 31استثمارات األجانب فً أذون الخزانة تنخفض بمقدار. 

ملٌار جنٌه من أذون الخزانة فً مارس الماضً، ما  040.13باع المستثمرون األجانب ما ٌصل إلى 

ٌمثل نحو نصف حٌازاتهم من األذون المحلٌة، وسط الموجة البٌعٌة الحادة التً تشهدها األسواق 

 027.1وأظهرت البٌانات أن المستثمرٌن األجانب احتفظوا بـ  -07ٌد كوف"الناشئة على خلفٌة أزمة 

ة فبراٌر، والذي ارتفعت االستثمارات فٌه ملٌار جنٌه بنهاٌ 101.43ملٌار جنٌه بنهاٌة مارس، مقارنة بـ 

 "ارٌةمواقع اخب".ملٌار جنٌه فً ٌناٌر 067.21، من %5.1بنسبة 

  خصصه لمواجهه اثار الجائحه ملٌار جنٌه الم 011من الـ  ملٌار جنٌه 21أنفقنا منها حوالً وزٌر المالٌة،. 

ملٌار للصحة، وأتحنا لوزارة التموٌن حوالً  3,0أتحنا ُمخصصات إضافٌة بحوالً : على سبٌل المثال 

 01ملٌارات جنٌه لتوفٌر احتٌاجات إضافٌة من القمح والسلع التموٌنٌة، وأتحنا على الباب السادس  3

ن وغٌرهم أن ٌحصلوا على أموال ُتستخدم فً سداد االلتزامات ملٌارات جنٌه إضافٌة لمساعدة الموردٌ

ملٌارات  01كما أشار إلى أنه ٌتم العمل فً الفترة الحالٌة على تخصٌص . وخاصة المرتبات للعاملٌن

جنٌه لدعم بعض األوجه األخرى خاصة فً مجال شركات السٌاحة والطٌران وقطاعات اخري 

 "مجلس الوزراء".ُمتضررة

 ملٌون دوالر بقطاع الصحة المصري 011ـصفقة برٌطانٌة مرتقبة ب 

عن مصادر قرٌبة الصلة بالمإسسة، أن األخٌرة ترصد استثمارات تفوق ” البورصة“ونقلت صحٌفة 

ووصفت  .ملٌون دوالر إلتمام الصفقة التً ستنفذ على أحد الكٌانات العاملة بالقطاع الصحً 011

المصري، إذ ستقوم المإسسة بتنفٌذها بشكل  المصادر الصفقة باألولى من نوعها للمجموعة بالسوق

مباشر عكس طبٌعة استثماراتها فً السوق والتً كانت تتم عن طرٌق مساهمات غٌر مباشرة بالشراكة 

وأضافت أن المإسسة اإلنجلٌزٌة كانت تتطلع لالستثمار بالسوق المصري منذ فترة  مع كٌانات أخرى،

 "البورصة".دون أن تكشف عن أي منها طوٌلة وبحثت العدٌد من الفرص االستثمارٌة

 رفع الحجز الضرٌبً ٌصل  - ملٌار جنٌه 43من المتؤخرات الضرٌبٌة ٌرفع الحجز عن % 0سداد : مسئول مصرفى

https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=d34f99fabc&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=d34f99fabc&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=d34f99fabc&e=1b372bb45f
https://press.us9.list-manage.com/track/click?u=3f7bc576715ca1a70edef2788&id=d34f99fabc&e=1b372bb45f
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 "البورصة." ألف ممول من االفراد والشركات والمنشآت 004إلى نحو 

 “تنتهً من تصمٌمات المرحلة األولى لمشروع مونورٌل ” بومباردٌه 

 البورصة."أكتوبر 4العاصمة اإلدراٌة و" 

 ||تنظٌمٌة 

 البورصة تدشن مإشراً جدٌداً متساوى األوزان “EGX011 EWI” وإلغاء و  لتنوٌع أدوات قٌاس أداء السوق

 .EGX 011المإشر الحالى 

 0111بقٌمة  0114ٌناٌر  0ابتداًء من  EGX 011تم احتساب المإشر الجدٌد الذى ٌعتبر بدٌالُ لمإشر 

% 0على نفس الوزن النسبى وهو حوالى  EGX 100 EWI بمإشرنقطة، وتحصل كل شركة مدرجة 

 "البورصة." .فى أول أٌام المراجعة الدورٌة

 حزمة قرارات حكومٌة لتنشٌط البورصة.. تشمل خفض مقابل الخدمات. 

أصدر رئٌس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولً ٌصدر حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على 

قرارات رئٌس مجلس -البورصة المصرٌة لزٌادة تنافسٌتها بٌن األسواق األخرىعملٌات التداول فً 

قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من  0101لسنة ( 0103)، (0102)، (0101)الوزراء أرقام 

مإسسات السوق عن عملٌات التداول بالبورصة المصرٌة حٌث تم تخفٌض مقابل الخدمات الذي 

من العملٌات التً تتم على األوراق المالٌة المقٌدة لدى البورصة المصرٌة  تتقاضاه البورصة عن كل

فً المائة ألف وذلك حسب قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  00لتصبح عشرة فً المائة ألف بدالً من 

على مقابل خدمات المقاصة  ٠٢٠٢لسنة  0102قرار السٌد رئٌس مجلس الوزراء .0101لسنة  0101

فً المائة ألف، ولزٌادة أحجام التعامل بالسوق  00.3عشرة فً المائة ألف بدال من والتسوٌة لتصبح 

المصرٌة فقد منحت قرارات رئٌس مجلس الوزراء ذات الخصم على األنشطة المتخصصة لٌتم سداد 

، (T+0)عشرة فً المائة ألف من قٌمة كل عملٌة تتم باستخدام آلٌة التعامل على األسهم فً ذات الجلسة

لسنة ( 0103)قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم --.(T+1) آلٌة التعامل على األسهم فً الٌوم التالًأو ب

بشؤن إعادة تنظٌم صندوق حماٌة المستمر قد نص على خفض مقابل الذي ٌتقاضاه الصندوق  0101

 "المال".فً المائة ألف بدالً من عشرة فً المائة آلف 3لتصبح % 31نسبة 

 ||اخبار الشركات  

 "توقع عقداً مع السوٌدي إلٌكترٌك لتنفٌذ خط هوائً مزدوج" المصرٌة للكهرباء. 

وقعت الشركة المصرٌة لنقل الكهرباء المصرٌة، مع شركة السوٌدي الٌكترٌك للتجارة والتوزٌع، عقد 

جهد  S4 /خلٌج السوٌس AAAC 506 الخط الهوائً مزدوج الدائرة رباعً الموصل قطاعتنفٌذ 

التكلفة .كم والخاص بتفرٌغ القدرات المولدة من محطات الرٌاح الجدٌدة 01ف باجمالى طول .ك311

 "مباشر." .أشهر 4ملٌون جنٌه ومدة التنفٌذ حوالى  007,6االستثمارٌة للعقد تصل إلى حوالً 

 نٌوم تنفً استبدال خطتها إلنشاء خط جدٌدمصر لأللوم . 

وأشارت الشركة إلى أنه تم اإلفصاح عن تؤجٌل تارٌخ المناقصة الخاصة بمشروع الخط السابع عالٌة 

 "مباشر." .0101ٌونٌو  0إلى 

 البورصة." إنهاء إضراب عمال مصنع اإلسكندرٌة: داٌس للمالبس" 

 48.8  كاٌرو ثري أٌه“لعرض الشراء من تستجٌب ” المصرٌة للنشا“ملٌون سهم من”  
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 وافقت الهٌئة العامة للرقابة المالٌة على عرض الشراء 

 اإلجباري المقدم من شركة كاٌرو ثري إٌه الدولٌة للصناعات 

 من أسهم شركة المصرٌة لصناعة النشا والجلوكوز% 011حصة 

 "البورصة".جنٌه للسهم الواحد 6.40ملٌون سهم، بسعر  31البالغة  

  01و الشركة تعمل االن فى  –ملٌون جنٌه  231النصر لالعمال المدنٌه تستهدف الوصول بحجم اعمالهم الى 

 "المال."مشروع 

 «المال." 0101ملٌون جنٌه استثمارات جدٌدة خالل  111إلى  031تعتزم ضخ « ابن سٌنا فارما" 

  هٌكل المساهمٌنٌوم لموافاتها بتقرٌر إفصاح  03شركة مهلة  00لجنة القٌد تمنح 

االخوة المتضامنٌن لإلستثمار العقاري واألمن الغذائً، واألولى : وجاءت أسماء الشركات كاآلتً

لالستثمار والتنمٌة العقارٌة، وانترناشٌونال بزنٌس كوربورٌشن للتجارة والتوكٌالت التجارٌة، ومصر 

ات الطبٌة واالستثمار، والتعمٌر جنوب افرٌقٌا لالتصاالت، وجٌنٌال تورز، واالتحاد الصٌدلً للخدم

واالستشارات الهندسٌة، وناٌل سٌتى لالستثمار، شهادات اإلٌداع المصرٌة لمجموعة السالم القابضة، 

 "البورصة".والشمس لالسكان والتعمٌر، والعقارٌة للبنوك الوطنٌة للتنمٌة

 مباشر."ماٌو 11..رحلةعمومٌة المنصورة للدواجن تناقش استخدام االحتٌاطً لتغطٌة الخسائر الم" 

 31 مباشر."  مساهمو فوري ٌناقشون مقترح توزٌعات األرباح.. ماٌو" 

 2 مباشر." مساهمو راكتا ٌناقشون الموازنة التقدٌرٌة وإٌقاف النشاط اإلنتاجً موقتاً .. ٌونٌو" 

 ||خبار عالمٌة أ

 “البورصة." تعٌد تشغٌل مصنع المحركات فً برٌطانٌا األسبوع المقبل” توٌوتا" 

  البورصة." تخلً السعودٌة عن حرب األسعار لٌس فً صالح المشترٌن اآلسٌوٌٌن: بلومبرج" 

 انتهاء مهلة األرجنتٌن لدائنٌها بشؤن صفقة إعادة هٌكلة الدٌون 

ملٌار دوالر من  43انتهت المهلة التى حددتها األرجنتٌن لدائنٌها من أجل إنهاء صفقة إعادة هٌكلة 

كانت -.ة، ما آثار مخاوف من إمكانٌة تخلفها عن السداد للمرة التاسعة فى تارٌخهادٌونها الخارجٌ

األرجنتٌن قد منحت حملة السندات مهلة حتى ٌوم الجمعة لقبول مقترح إعادة الهٌكلة، الذى ٌدعو إلى 

ورفض معظم .0104والمدفوعات الرئٌسٌة حتى عام  0101تؤجٌل سداد مدفوعات الفائدة حتى عام 

حاملى السندات األجانب عرض األرجنتٌن، وكانت المشاركة منخفضة للغاٌة للدرجة التى قادت الحكومة 

« فاٌنانشٌال تاٌمز»إلى تفضٌل عدم اإلعالن عن النتائج فى بٌان رسمى، وفقاً لما نقلته صحٌفة 

 "البورصة".البرٌطانٌة عن أشخاص مطلعٌن على األمر

 رتفع الجمعة بفضل تراجع أعداد الوظائف الملغاةالمإشرات األمرٌكٌة ت . 

ملٌون، مقارنة مع  01.3أظهرت بٌانات ٌوم الجمعة أن فاقد الوظائف األمرٌكٌة فً أبرٌل نٌسان بلغ 

 04بالمئة، وهو ما ٌقل عن توقعات السوق عند  02.5وبلغ معدل البطالة . ملٌونا 00توقعات عند 

 "روٌترز-المال".بالمئة

  المال." األوروبٌة ترتفع الجمعة بدعم من تحسن العالقات األمرٌكٌة الصٌنٌةاألسهم" 

 المستثمرون ٌتخارجون من األسهم بؤسرع وتٌرة منذ مارس: بنك أوف أمرٌكا 

ملٌار دوالر من األسهم فً األسبوع الفائت فً أكبر استرداد أسبوعً منذ  04.0سحب المستثمرون  

وسجلت .بحسب بٌانات التدفقات األسبوعٌة لبنك أوف أمرٌكا تراجع سوق األسهم فً مارس آذار

أسواق األسهم تعافٌا ملحوظا فً الشهر المنصرم بعد أن تسببت أزمة فٌروس كورونا فً تراجع كبٌر 
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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

 .ات المهنٌةمصادر متعارف على مصداقٌتها باإلضافة إلً تضمنه بعض التقدٌر

 

 وكان التعافً مدفوعا بؤسهم التكنولوجٌا . فً مارس آذار

 لكن محللً بنك أوف أمرٌكا ٌقولون إن هناك مإشرات 

 وقال بنك أوف أمرٌكا فً مذكرة .تكنولوجًعلى تراجع 

بحثٌة أسبوعٌة إن أسهم التكنولوجٌا شهدت أول أسبوع من نزوح التدفقات منذ بداٌة العام، مع 

وسجل الذهب وصنادٌق السندات مرتفعة العائد أكبر .ملٌون دوالر 21استرداد المستثمرٌن ما قٌمته 

ملٌار دوالر إلى السندات مرتفعة العائد فٌما  10تدفق  دخول للتدفقات فً ستة أسابٌع على اإلطالق، مع

ملٌار  00.1وقال بنك أوف أمرٌكا إن المستثمرٌن أضافوا .“عودة للعائد المرتفع”وصفه محللون بانه 

ملٌار دوالر إلى النقد األسبوع الفائت، مع إشارة مإشر داخلً للمعنوٌات  31.3دوالر إلى السندات و

 "ترزروٌ.".“هبوط شدٌد”إلى 

  روٌترز." فً ثانً مكسب أسبوعً بفضل تخفٌضات اإلنتاج وآمال الطلب% 3النفط ٌصعد" 

 


