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إلطالق صناديق استثمار فى قطاعات مختلفةيسعى  “مصر السيادى“المدير التنفيذى
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مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار

2020مارس 8

سررةربرصرر  رر سررجلر ادررلرالا ئراالجسررةراابر جررةرادب جررلراصرااب جررلراا صرر برقررلرامةلرررر ررصرةيبجررلر م ر ررةراا  رر رااب جررلبر درررر 

أ قامراكر ر ا ر رةر رصراا برامرر دررر7ااا لر جةرباسةخلامرأحلثراام مرااعاا جةرحجثرإمهرةمرةخصجصر قمرب جلبر ةف لر كرصر صر

رر ااالترااةرصج ر سةربرااا لر جةرب ارجض صر فعركفاءئر  دجاترااةر جعرادب جلراا ص برباإلضافةرإاىرااالاتراا خةدفةرااعا دةرف

ا عدر راتررااةر جعررااشحصر شج اًرإاررأصراا ش رعراسةغ قر ا جصر صرااع ر راارلاسمر درررخر اسير صر راااغ افجرةرباال ة رالر درررا

.اابج ةرااةررةمرااحصر ر دجلار صرااالا راا  ك برادةعبسةرراإلحصاءر

اليوم السابع 

2020مارس8

ةرشرتةجصرادثر رئرشركدترراامرةراتسرةث ا رفرررشر كاا علمجرةرأصراالجسةرااعا رةرادثر رئراا علمجةر،ركشفتر صال رببياعراابة ر ررااث رئر

رر.رصربااشر كةبل اسةر شا كةراابياعرااخا،ر عمجةراا علمجةاا لمللر تءرخشبرماسبرر ج راابة ر راشسرصرااث رئرب ساسةراا علمجةر

فررإيا ر سا جهراا علمجةررذاكر صرش كةرشتةجصرادث رئر%ر51جةفارضراتسةحراذر دىرمهرأص  رماجبرسارج لرا صال رصحفجةر

،ررالرا ر شر ر اترااخل رةرشرتةجص رصرشر كةر%ر35االجسةرااعا ةرادث رئراا علمجةررة دكر.ر ص رالخر ر اا راسةخ اجرااذهبرفرر

%.7رااش كةراا ص جةرادث راتر%ر24،رربمكراالسةث ا راابر رر%34ااريمجةرااةابعرار ا ئراالفاعرر

شالتينالثروة المعدنية تشكل لجنة لدراسة مشاركة القطاع الخاص بشركة 

اليوم السابع 

ااعرامر،راعراأل  را رإحلىرش كاترر ا ئرقيااكج ارجةر،رادش كةراابابضةرادصما اتراد مامج رااةابعةرأكلرااعضرراا مةلبراش كةرسجماءر

دىرالفةارإاىرأصرخفضرااسع رج جلر صرةمافسجةرااش كاتر لرال اتر،ر3أصرااسع رااعال راد دجرصررحلئرح ا جةرب جيامجةر صرااغا رهرر

ااشر كاترإحرلىرشر كاترر ا ئرقيراعراأل  را رااعرامر رصاد مامجر رررةعرلرشر كةرسرجماءر.رفرراارقترمفسرهرااعاا رراا سةرججصراا حدىر

،ر1957 اجرر امر18فررةأسسترش كةرسجماءراد مامج رسجماءر،رااصما ةرةحلجلارفىر ميبةرأبرر مج ةرب حاف ةرامربرفرراا ةخصصةر

.ذاكراةح ر ح رش كةرسجماءرااب جيامجةرادةعلجصرفرررماحترااش كةربسجماءر،رالسةغت رخا اتراا مامج ر

دوالرات يزيد التنافس3خفض سعر الغاز لـ" : سيناء للمنجنيز"العضو المنتدب لـ

2020مارس9

بجم ارامجهر،ر7.17دغرةرصجةلاربش اءرسلمر لجمةرمص راإلسكاصررااةع ج ربسع ر سةللفرجب” معجم“االسةث ا رراصدتررحلئرابحاثربمكر

إ رتصرشر كةر لجمرةرمصر رأصرفرررر قرةربحثجرةر” معرجم“ رأكرلتر.رامجره3.7جةلار رااسرلمرحااجراًر درىرشاشراتراابر صرةر مرلر سرةرىر

ررقعرتر.رشر كةاإلسكاصررااةع ج ر صربجعرقيعةرأ ضرلاخ ر ش رعرةاجرسجةرر صرشرأملارااةرأثج رإجاابجًرار درىرصرافررقج رةرأصرر راا

آالفر10 رارجعرال رامجهر،ر دجا ر1.145 ة ر  بعرلاخ ر ش رعرةاجرسجةرر باب ر114,537ااش كةر بلربجعرقيعةرأ ضرب ساحةر

.ررهررش كةر  دركةراعاسدةرستمرااعبا بر،ر مكراتسةث ا راا  بعراش كةرامجهراد ة ر

المالجنيه قيمة عادلة لسهم مدينة نصر لإلسكان وتوصي بالشراء7.17تحدد نعيم 

2020مارس 10

حصررج رااشر كةربرلأتر ررعركر ر رصرر ا ئراا ااجررةرراابمركراا  كر برإارر اءرل اسراترادةع جرفربااةفاجمرراملرأصرصر  ر سرجلرشر كةرابر

عررااةحصرج رااش كةرإا اءراال اساتر عرك ر صرااي فجصرررصدتراال اساترإاىراصرةبرمرابرفاجمراملرباارلفراسةيا تر.راإلاكة رمرر

 دجررصر ررايصرادةحرر ر رصراسرةخلامرااكرا رإارىر20ااسراببةرفرررةحرجر راضافرأصرااش كةرماحترخت رااسمراتر.رادحكر ةراا ص جة

ضحرس حاصرأصرأربااسرقر،راد مافسةر عرش كاتراالفعراإلاجكة رمرراألخ ىرااعا دةر"رإبرفاجمامل"حر رإ كامجاترااك رتر،ررراسةخلامر

ًر500ة جدجرصرامجهر ب ر1.6رااةرربدغترخت رااعامراا اضررمحرر"رإبرفاجمامل"اا لفر اترااحكر جةرةةمر ب ر . دجرصر  دجةرجر جا

عرب فاينانستريليون جنيه حجم التعامالت ونستهدف التوسع في إفريقيا1.6: اي فاينانس

2020مارس11

اليوم السابع البريدييبدأ اختبار منظومة الرمز المصري البريد 

لجصررقيا راترإصراا ص ججصرفىرااخا جرجةيدعرصراتسةث ا رفرىرألراتراارلصندوق مصر السيادي  ااةمفجذىراا لج رقا رأج صرسدج اص

سردج اصرأشرا رراا خةدفرةر،راسةث ا جةر خةدفة،ررهرر ارجبعر دىر اةلرإلا ئرصملرقر ص رااسجالىرإليتقرصمالجلر  ثدةرادبيا راتر

ابر جةركش جكرفىركد ةهرباامسخةرااخا سةر صرااب ةرااسمرجةرألسراقراا ا ،رإاىرة حجبرااصملرقرااسجالىربااش اكةر عراا ش ر اترا

 رجر رالراررأضافرسدج اص،رإصرفةحراابابرادبياعرااخاصراةم جرةراا عر رضر رصراا شر ر اتراابر جرةرجررف رألراترةاا ا ر،رفىر ألر
.رجسا لرفىرخفضراالجصرااعام

البورصة نيوز

2020مارس 10
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2020/3/4السعرفي 2020/3/11السعر في  الشركة

9750 9750 حلجلر  

9550 9550 حلجلربشابر

9550 9550 حلجلرااعةا 

9500 9500 حلجلراا ص ججص

9500 9500 حلجلر يجه

الحديد

ااألسمنت 2020/3/4السعرفى 2020/3/11السعر في  الشركة

795 798 االس متراا سدح

775 773 اس متراسراص

780 780 اس متراا خصرص

2460 2460 اس مترأبجضرسرب رسجماء

2500 2500 االس متراألبجضرااعالئر

2020/3/4السعرفيالذهب 2020/3/11السعر في  الوحـــدة

793 827 24 جا ر

694 729 21 جا ر

595 631 18 جا ر

5552 5832 ااامجهرااذهبر

2020/3/4السعر في 2020/3/11السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.69 15.59 15.76 15.66 لرال رأ  جكر

17.46 17.34 17.96 17.84 جر ر

20.10 19.98 20.54 20.42 امجهرإسة اجمر

14.58 14.48 15.06 14.94 جصرجابامر100

4.18 4.15 4.20 4.17 لايررسعرلب

51.29 50.94 51.59 51.59 لجما ركرجةر

4.27 4.24 4.27 4.24 ل همرإ ا اةر

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 2020/3/11قيمة المؤشر في  المؤشر

0.05% 11205.05 EGX 30

1.42% 1096.23 EGX 70 EWI

0.48% 1172.38 EGX 100

-2.71% 625.5  ؤش راامج 

مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار


