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بالمائة  لىةأ أ ةان  ة وب لابىة  48.2، ا خفةا  أرباههةا ب  ةب  2019خةل  موبمةوأظهرت المؤشرات المالية  المممةة  لشةرم  مإلةر ج اةام ا  ةم   

مىيةار 8.59مىيار م يه ، مقاب  8.14إلأ 2019مىيار م يه الةام ال ابق ، و ذلك  ايم  ال خفا  مبيةات الشرم  خل  3.17مىيار م يه مقاب  1.645

مىيون  والر 14، و أيضاً جمراء ا وي  ضريب  ال خ  بمبى  2018م يه في 

مباشر2019خالل 48موبكوسببان وراء انخفاض أرباح 

2020فبراير 25

ممىةةن اج ار  لىةةأ مقاةةر  ه ةةا  او يةة  وافةةق 2020/2/26بمى ةة  ا ربةةةاء الموافةةق أ ةةه ايمياةةرا نألى ةةت الشةةرم  المإلةةري  لخةة مات ال قةة  

30فةةي اإلةةر  م يةةه لى ةةهم1بوامةة  مىيةةون م يةةه او يةة  لىةةأ الم ةةا مين 31.2بمةةا ميماةةه  2019/12/31ا ربةةا  لةةن ال ةة   الماليةة  الم اهيةة  فةةي  

2020أبري 

مباشر2019جنيه للسهم عن 1توافق على توزيع أرباح بواقع ايجيترانسإدارة 

2020فبراير 27

الابارا من أبري  4إلأ 3اال خفا  ب    ااراو  من في أيام مىيى  واب أ الر وم الومائي  المفروض  لىأ الوار ات من أإل ا  م امات اله ي  والإلى  

، والذى  ص لىأ فر  ا ابير ومائي  لىأ الوار ات لهماي  الإل ال  المهىي  2019الماضي وذلك وفقا لىقرار الو ارب الإلا ر في أبري  من الةام المقب   

وإلةر  مإلة ر همةومي م ةئو  أن  ة وات3بة  اضرر ا واق يم الم ا  ات الاي اثبت الضرر الوام  لىيها، وا خفا    ب  الر ةوم اة ريميا لىةأ مة ار 

إلةر مة  الة و  الةذى اومةةه مالامةارب الر وم الومائي  لىأ م خلت إ اام اله ي  والإلةى  اابة  مةوا ين الامةار  مة  الة و  ا خةرى وفقةا الافاميةات الابةا   

ه القةرار ا  ةص لىيةا خرى، وال يممن مخالف  القا ون وثبات   ب  الر وم خل  فار  الثلث   وات، ولمةن القةا ون  ةيام اقبيقةه واخفةي  الر ةوم وفقةا لمة

0الو ارب 

اليوم السابع مصرفىتهديد جديد يواجه صناعة الحديد تخفيض الرسوم على الواردات

2020فبراير 29

ت مإلةا ر ومالةالهةالي، إلأ الربة  ا خيةر مةن الةةام فاي ا نإىأرمأت الىم   الةىيا لىقروهات خقاها لقر  هإل  من شرم  ام ولوميا الم شآت المالي  

مةرت آلخةر امامالةاتالةا لة  وفقةاً الم ةاق  مةن اه ية  القيمة  المةالي البورإلة  مةاء  ايمة  لة م ا اهةاء الم اشةار فةي إرماء القةر  البورإل  إن همومي  

فةي اممة  الةذى ي ةاهوذ لىةأ هإلة  هالقةومي ب ةك اال ةاثمار بفةاو ال ةيا ب مإلةر إلة  وق ، أن البورإل وفأ  ياق ماإل  لىمت الماضيا  بوع 

اشةار واومةةت المإلةا ر، أن ي اهةأ الم فاي ا ن لىهإلو  لىي هإل  بالشرم  لبر  يا   رأن المةا  ولةين بية  ممةا مةرى خةل  الةةام الماضةأإىشرم  

0شهرين الم اق  من اقييم الشرم  خل  شهر و إل  الشهر إلأ المالي 

عرب فاينانس2020فاينانس بالبورصة لـ الربع األخير إي إرجاء طرح 

2020مارس1

اوإلىت إلأ اافاق م  مها  مشرولات ا راضي بةو ار  الة فاع وذلةك فيمةا يخةص مقايضة  لة   أ ها ألى ت شرم  م ي    إلر لإل مان والاةمير 

ماةر ألة  93.5م ةاه  هةوالي المةذمور  لىةأ فةي بيةان لىبورإلة  المإلةري  أن ا راضةي وأضةافت من مق  ا راضي المافرم  الاي اماىمها بم ي    إلر

مخإلإلة   ةياي و ةأ الة فاع والاةي اقة  ممةاور  لمشةروع اةام بةو ار  ألة  ماةر مىةك مهةا  مشةرولات ا راضةي 53مقابة  مقةة  أر  بم ةاه  وذلك 

لل اغل  ال م أ والثقافي والامارب وم قهات خضراء خاإل  ومشاا ، الفاه إلأ أن بة  ا راضي لم امن في هيا   الشرم  فةىيًا

عرب فاينانسلهاالمملوكة مدينة نصر لإلسكان تعلن مقايضة بعض األراضي 

2020مارس 2

2020ب هاية  950ورش  إل الي  لىم اثمرين خل  الةام المارب ليراف  إممالي لة   الوهة ات المبالة  إلةأ 520ا اه   شرم  م ي    مياق لألثاث بي  

ماةر مربة  الفاًةا إلةأ  ةةأ الشةرم  لل اهةاء مةن 100إلر  الرئين الا فيذب والةضو الم ا   لشرم  م ي    مياق لألثاث إن ممي  الوه ات لىأ م اه  0

ألة  ماةر مربة ، 600ورش  وأرا  لألغرا  الإلة الي  مامىة  المرافةق، بم ةاه  1400اضم م ي    مياق لألثاث 2021بي  ممي  ورش الم ي   خل 

 ولةي  مةوم، ومرمة  3 مةوم وخخةر 4مةةر ، وأر  مةةار  وف ة ق 300مما اشم  م قق  امارية  ا ةويقي  بهةا مرمة  امةارى لا ةويق ا ثةاث يضةم 

الهرفيومةه  ف أ لىاإلميم والا ري  ام ولومي، لىمؤامرات، واشم  خ مات إ اري  وم اشفأ ومرم  

عرب فاينانسالجاريورشة خالل العام 520دمياط لألثاث تستهدف بيع 

2020مارس2
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2020/2/26السعرفي 2020/3/4السعر في  الشركة

9750 9750 ه ي  ل 

9550 9550 ه ي  بشاب 

9550 9550 ه ي  الةاا 

9500 9500 ه ي  المإلريين

9500 9500 ه ي  لقيه

الحديد

األسمنت 2020/3/26السعرفى 2020/3/4السعر في  الشركة

813 795 اال م ت الم ىح

778 775 ا م ت ا وان

790 780 ا م ت المخإلوص

2460 2460 ا م ت أبي   وبر  ي اء

2500 2500 اال م ت ا بي  الةا   

2020/2/26السعرفيالذهب 2020/3/4السعر في  الوحـــدة

814 793 24ليار 

712 694 21ليار 

610 595 18ليار 

5696 5552 الم يه الذ   

2020/2/26السعر في 2020/3/4السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.64 15.54 15.69 15.59  والر أمريمي

17.00 16.89 17.46 17.34 يورو

20.21 20.09 20.10 19.98 م يه إ ارلي ي

14.16 14.06 14.58 14.48 ين يابا ي100

4.16 4.14 4.18 4.15 لاير  ةو ب

51.07 50.72 51.29 50.94  ي ار موياي

4.25 4.23 4.27 4.24  ر م إمارااي

أهممممممممم العمممممممممالت 

يةالعربية واألجنب

أسعار أهم السلع المحلية بالجنيـــه المصري

مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار
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البورصة المصرية

مؤشرات البورصة 

التغير معدل 2020/3/4قيمة المؤشر في  المؤشر

-1.86% 12188.71 EGX 30

0.04% 1138.41 EGX 70 EWI

-0.62% 1244.22 EGX 100

1.70% 606.78 مؤشر ال ي 

مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار


