
85العدد 

الخميس
2020فبراير 27

مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار

ور تت رريةجلتت رععتتاررعتةتت  ر تتت   ر19/02/2020أ تتبرلجل تتمرراءلاتت اررية ر تت ر"”ETRSرمجيتتتار  -أعلنتتشركتتالمررية تتدممرياتتقل  ررين تت ر
للي نرجنيبر41.422للي نرجنيبرل  ل ر34.211،روريتيررظها رتح ي رص فيرءلحرلجةعرللغر2019أعة لرريشالمرريةجةامرورية ت لمريا مر

وفتيرذت ررري تي عررعتةتقرريةجلت رل كتار ر تت   رراعةت لررية تت لمروريتتير%رر17.4عنر فت رريفتتامرلتنرريات مرري ت ل رلن تجمرتارجتعرلل تشر
%.ر12.8لن جمرتارجعرلل شر35.148للي نرجنيبرل  ل رص فيرءلحرل ت  رللغر30.660أظها رتح ي رص فيرءلحرل ت  رللغر

عرب فاينانس2019لعام % 17.4تعتمد تراجعا بأرباحها بنسبة ايجيترانس

2020فبراير 20

نققيتمريةقمنتمرور  رلجل رإ ررمرريشالمررية تدممريةقمنتمررت تت إلررتع لتيرععتاركتارارل لت ر  تمرلنتررل تارفتيررأ تة لرريشتالمرريادليتمرريف
و   تشرريشتالمررية تدممر.رجنيتبريل تهمر115لنررأ ة لرريادليمرريفنققيتمرل تاار%ر4.878أيفر همرلن جمر94.5رت ت إلررتع ليروريج ي مر

لليتت نرجنيتتبرل  لتت ر105.130يت تت رإ تتار2019يةقمنتتمررت تتت إلررتع لتتير ةتت ررععتتارصتتايقرراءلتت مرلتت لرري تتنمررية ييتتمرريةنتهيتتمرفتتير م تتةجار
لليت نرجنيتبرلت يفتامر379.549لليت نرجنيتبرل  لت ر430.981وصتاق ررتمتار ر رلت لر فت رريفتتامرإ تار.رلليت نرجنيتبرلت يفتامررية  ر تم93.399
لليت نرجنيتبرلت يفتامر156.649لليت نرجنيتبرل  لت ر191.580إ تار2019وررتفعرلجة رريدلحرل لرري نمررية ييمرريةنتهيمرفير م ةجار.رريةة ثلم
.ريةن ظام

أموال الغدجنيه للسهم115اإلنتاج اإلعالمي توافق على شراء حصة بنك مصر في العربية الفندقية بـ

2020فبراير 23

رإلريلثاومرريةاق يمروذيررفيرإطت ررل ت عيبريتقل لرلجت لرر تتاارك تينلنركالمر%ر51صامر جيبر  وماسرإ برمتف وضري  تح رذرععار
لنرريشالمرومح زرجه زرلشاوع  ررياقلتمرري طنيتمرريتت لعريت زررمرريتق   ر%ر35تةلررريهيئمررية دممرريا لمريلثاومرريةاق يمر.رري ذبرفيرل ا

%.ر7وريشالمررية دممريلثاور ر%ر24ولنرررال تثة ررري  لير%ر34

اليوم السابع«للثروة المعدنية المصريةشالتينمن شركة % 51أتفاوض لشراء : نجيب ساويرس لرويترز

2020فبراير 23

ت تتقممرل  تتمرر تهتتشرريهيئتتمرري  ليتتمريلجدمتتقرلتتنرإ شتت ارلالتتيررياتتقل  رريجدمقمتتمرلة تتارج لاتتمر تت ذ إلرريجقمتتق،روتتتمرلتتقاررياةتت ر اليتت رلتت يةاليري
أتيرذت ررريةالتيرومت.رررياقل  رريجدمقممرورية ييمروريةجتةايتمرريةتا للتمريلبت و،روريات للين،رورعهت ارذيئتمرريتتقءم ،روريةتتا  منرععتارريج لاتم

ل قرر ي رلجلت رضةنرت جيه  روزماررالت  ال روتان ي جي رريةال ل  رل لرزم رتبرية ارج لامر  ذ إلرريجقمقرفيرلبلعرمن ماررية ضي؛رروأ
قثررال ظةتمرمتقرريةالتيرلأ تر ررمرريهيئمرري  ليمريلجدمقرأ برققرتمرريجقارفيرر ش ارريةاليرفيرريي مرريت  يريزم رمرري تيقرريت زمارل ضتح رأ تبرقتقرتتمرتيور

0وريحل لرريتان ي جيمرريةتب رمريت قممرلقل  رلتةييمريلة رطنينرريةتا  منرععارريج لامر

اليوم السابعتاالنتهاء من إنشاء مركز خدمات بجامعة سوهاج الجديد تنفيذا لتوجيهات وزير االتصاال: البريد

2020فبراير 23

 فرية رجهمرررتف  رتا ييفررت ت إلرورر اف ضرأ ا ررريجيعرعجارإم %ر50ريب قمرريتش يليمرلن جمريأل ةنشلفهشركالمرل ارلنير  مفر
80.248يت تتج ر%ر66.7رية ضتتيرلن تتجمر2019فتتيرعتت مريأل تتةنشوتارجتتعرصتت فيرأءلتت مركتتالمرل تتارلنتتير تت مفر.رتشتت ي ر تتانرعتتنررياةتت ر

اروأرجتعر   تبرر تي رلجلت ررت ررمروررياهت رريةنتتقورل يشتالمرذيترررال افت ضرإ تر.ر2018للي نرجنيبرفيرعت مر241.491للي نرجنيبرل  ر مرلتر
.ًقررأ ا ررريب قمرر اف ضرأ ا ررريجيعرل ي  عرريةحليمررين ت رعنرريةن   مرريشقمقم،رل تض  مرإ ارررتف  رتا ييفرريتش ي روتحقم

المالغيلتخفض إنتاجها للنصف لمواجهة ارتفاع تكاليف التش" لألسمنتمصر بني سويف "

2020فبراير 24

كتتال  رت لاتتمريفتت ر6إنرريجنتتررماةتت ر  ييتت رععتتارإعتت  مرذيالتتمرADIBل تتار–صتتامرريتتا ي رريتنفيتت ضرورياهتت رريةنتتتقورية تتافرألتت ظجير
 رععارريجنررريتا رإلرريتش لررلينهة ر يثرذن كرتقرل رفيرريةلايمرورية  ذة  رلينهمرلشياررإ ارأ برلعرإتة مرعةليمر  رريتش لرر ي ه

كالمرتحشرريت تفيمرولبتمرريجنتررت تتهقفرريتات رإلرلتن28كالمرلنرلينهمر38لنرذ هرريشال  ررومجلغرعق رريشال  رريت لامريلجنرر ح ر
ل تتتقمامرعتتنر تتت   رريشتتال  رريت لاتتمرريتتتيرأث لتتشرليير يتتمرريجنتتررلا تت  اروأثتتا رععتتار تتت   رأعة يتتبرلح تتبرريتتا ي رريتنفيتت ضرلتت لرل  تتقم

9.1لليت نرجنيتب،رلتنرلينهت ر125وذلارأنرإجة  يرراءل مرريةح  مرلتنرريشتال  رريت لاتمرلت لرريات مررية ضتيرللتغر.ر2019أعة لرريجنررعنرع مر
.للي نرجنيبرأءل مرريشالمرفيرريا مرقج ررية ضي2.8،رل  ل رل ليت لللي نرجنيبرأءل مركالمرأ مبر

مصراويشركات تابعة تمهيًدا للتخارج منها6إعادة هيكلة : أبو ظبي اإلسالمي150

2020فبراير 25
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2020/2/19السعرفي 2020/2/26السعر في  الشركة

10000 9750 حديد عز

10000 9550 حديد بشاي 

9950 9550 حديد العتال

9950 9500 حديد المصريين

9900 9500 حديد عطيه

الحديد

األسمنت 2020/2/19السعرفى 2020/2/26السعر في  الشركة

818 813 االسمنت المسلح

770 778 اسمنت اسوان

790 790 اسمنت المخصوص

2460 2460 اسمنت أبيض سوبر سيناء

2500 2500 االسمنت األبيض العادة 

الذهب
2020/2/19السعرفي 2020/2/26السعر في  الوحـــدة

793 814 24عيار 

694 712 21عيار 

595 610 18عيار 

5552 5696 الجنيه الذهب 

2020/2/19السعر في 2020/2/26السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.67 15.57 15.64 15.54 دوالر أمريكي

16.93 16.80 17.00 16.89 يورو

20.40 20.20 20.21 20.09 جنيه إسترليني

14.26 14.10 14.16 14.06 ين ياباني100

4.17 4.13 4.16 4.14 لاير سعودي

51.34 50.76 51.07 50.72 دينار كويتي

4.26 4.23 4.25 4.23 درهم إماراتي

أهــــــم العمــــــالت 
العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

واألجنبية

أسعار أهم السلع المحلية بالجنيـــه المصري

مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار
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ةالبورصة المصري

مؤشرات البورصة 

التغير معدل 2020/2/26قيمة المؤشر في  المؤشر

-1.03% 13191.64 EGX 30

0.51% 1221.53 EGX 70 EWI

-0.29% 1324.54 EGX 100

-2.83% 607.86 مؤشر النيل

مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار


