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مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار

جياتت 2019إن نتياج  أممياش كيرسي سيمدي سرمير لكبتروسمماوميات مين الربي  الرابي  مين ” نعيم “قالت وحدة أبحاث بنك االسثتمار 
مي سر أن .ةمخمبي وأقش من التقدمرات، موضحي أن المفاجأة سانت تحوش الكرسي لصافي خساجر لكميرة اووليخ خياش الفتيرة المي سور

بعد احتساب )مكمون جنمه 33مكمار جنمه خاش الرب  الراب  وتسبدت خساجر بكغت 1.032إلخ % 34إمرادات الكرسي قد انخفضت 

مكمون 335و 2019مكمون جنمه خاش الرب  الثالث من 59، مقارني بصافي ربح بقممي (حقوق اوقكمي وحصي العامكمن من اورباح
 .2018جنمه الرب  الراب  من 

المــالنتائج أعمال سيدي كرير الربعية أقل من التقديرات: نعيم 

2020مارس 20

قيد 2019مين الربي  اوخمير مين ” موبسيو“إن نتاج  أمماش كرسي مصر إلنتيا  اوسيمدة ” فاروس“قالت وحدة أبحاث بنك االستثمار 
82.5المستثمرمن بزمادة اووزان النسبمي مكخ السه ، م  تحدميد قمميي مادليي قيدر ا ” فاروس“وأوصت .جاتت قومي برغ  التحدمات

2019خاش % 48.2أن ارباح موبسو انخفضت م سر ،جنمًها29مكما بأن السه  متداوش مكخ كاكات البورصي حالمًا مند ،جنمه

مكميار 8.59مكميار جنميه، مقابيش 8.14، سما تراجعت المبمعات إلخ 2018مكمار جنمه في 3.17مكمار جنمه مقابش 1.645لتسجش 
.2018جنمه في 

المــالالربعية قوية رغم التحديات« موبكو»نتائج أعمال : « فاروس

2020مارس20

عمييش بيلمييي أمكنييت إدارة البورصييي المصييرمي، إن مجكييس إدارتهييا تقييد  بمقتييرح امتمدتييه الهمجييي العامييي لكرقابييي المالمييي، مقضييي الغييات ال
مقياف لكسوق سسش في حاالت الصعود اتساقا م  اوسيواق العالمميي واالستفيات بيلميي اإلEGX100اإلمقاف المؤقت مكخ مستوى مؤكر 

اوسواق التي بعد استعراض تقرمر معد من قبش اتحاد البورصات العالممي بكأن  ه الخطوةوجاتت.فقطالمؤقت في حاالت الهبوط 

ميق التيداوالت تعكق التداوالت في حاالت الت ب ب الكدمدة في المؤكرات المرجعمي، وال ي أظهر أن  ناك مدداً من اوسواق تقيو  بتعك
.لفترة محددة في حاالت االنخفاض فقط في قممي المؤكر، والتطبقها في حاالت االرتفاع

عرب فاينانسالبورصة تلغي العمل بآلية اإليقاف المؤقت للتداوالت في حاالت الصعود

2020مارس24

مقتيرح توزمعيات اوربياح مين السيني المالميي ( ICLE)إنسيولمس-الدولميي لكتيأجمر التميومكي امتمدت الجمعميي العاميي العادميي ليك كيرسي

مكيخ المسيا ممن تيوزع مكيخ أن ، جنميهمكميون 276,75حمث بكغت قممي اورباح المقتيرح توزمعهيا نحيو ، 2019/12/31المنتهمي 

تقرمير مجكيس اإلدارة مين 2020/3/24سما امتمدت الجمعمي التي مقيدت بتيارم  . مكمون جنمه50من رأس الماش بقممي % 5بنسبي 

العادميي المنعقيدة وفيي  ات السيماق وافقيت الجمعميي العاميي غمير. وفقًيا لبميان البورصيي المصيرمي، نكاط الكرسي من الفترة سالفي ال سر

. من النظا  اوساسي لككرسي( 66-62-22-19-5-3)بالتارم   اته الموافقي مكخ تعدمش المواد 

عرب فاينانسعمومية إنكوليس تعتمد مشروع توزيعات األرباح

2020مارس24

، بإجميالي 31/12/2019أنيه تقيرر توزمي  أربياح العيا  ميالي المنتهيي فيي ، (MNHD)والتعمميرمدمني نصر لإلسسانأمكنت كرسي

قير  لكسيه  الواحيد بعيد 15جنمه، وأسدت الكرسي أنه سمت  اإلمان مين بيدت توزمي  الدفعيي اووليخ بواقي  0.45نصمب السه  مبكغ 

قيير  لكسييه  بتييارم  30، والدفعييي الثانمييي بمبكييغ 09/04/2020اسييتبعاد أسييه  الخزمنييي، وسييمت  صييرف الدفعييي اوأولييخ بتييارم  

تخ نهامي جكسيي وأضافت الكرسي في بمان لكبورصي المصرمي، بأن الحق في التوزم  منتقش لمكترك ومالك السه  ح.  30/09/2020
.06/04/2020مو  اوثنمن الموافق 

عرب فاينانسمدينة نصر لإلسكان تحدد موعد آخر حق لمشتري السهم في التوزيع النقدي

2020مارس 22

دة والمتخصصي أسد وزمر البتروش والثروة المعدنمي مكخ أ ممي استغاش سافي إمسانمات وقدرات وخبرات كرسات البتروش الوطنمي الراج

رسي إنبخ فخ مجاالت فخ مجاالت تصمم  وتنفم  المكرومات البترولمي السبرى، وأكار في بمان إلخ أنه ت  إضافي نكاط جدمد ونكطي ك

جمس كرسي إنبخ ومن جانبه استعرض لر.التعدمن لاستفادة من اإلمسانمات التخ تمتكسها والمهارات والموا ب المتاحي لسوادر ا البكرمي

حمث أوضح أن الكيرسي نجحيت فيخ تنفمي  العدميد 2019أ   نتاج  اومماش والمكرومات التخ فازت الكرسي بعقود تنفم  ا خاش ما  

.مكمار جنمه 13من المكرومات داخش مصر وفخ منطقي الكرق اووسط سكرسي  ندسمي ومقاوش ما  دولخ بقممي 

عرب فاينانسمليار جنيه في مصر والشرق األوسط13إنبى تنجح فى تنفيذ مشروعات بـ 

2020مارس25
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2020/3/18السعرفي  2020/3/25فيالسعر  الشركة

9750 9750 حدمد مز

9550 9550 حدمد بكاي 

9550 9550 حدمد العتاش

9500 9500 حدمد المصرممن

9500 9500 حدمد مطمه

الحديد

األسمنت 2020/3/18السعرفى 2020/3/25السعر في  الشركة

800 805 المسكحاالسمنت 

775 775 اسمنت اسوان

785 790 اسمنت المخصوص

2460 2450 اسمنت أبمض سوبر سمنات

2500 2500 االسمنت اوبمض العادة 

الذهب
2020/3/19السعرفي 2020/3/25السعر في  الوحـــدة

775 794 24ممار 

678 695 21ممار 

581 596 18ممار 

5424 5560 الجنمه ال  ب 

2020/3/18السعر في  2020/3/25السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.79 15.69 15.79 15.69 دوالر أمرمسي

17.32 17.20 17.08 16.97 مورو

18.72 18.61 18.75 18.63 جنمه إسترلمني

14.70 14.60 14.20 14.11 من ماباني100

4.20 4.18 4.20 4.17 لاير سعودي

50.95 50.58 50.19 49.71 دمنار سومتي

4.30 4.27 4.30 4.27 در   إماراتي

أهممممممال العممممممم   
العربيمممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

واألجنبي 

أسعار أهال السلع المحلي  بالجنيمممه المصري

مع تحيا  اإلدارة المركزي  للدعال الفني ل ستثمار
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 البورص  المصري

مؤشرا  البورص  

التغير معدل 2020/3/25قيمة المؤشر في  المؤشر

0.97% 9865.67 EGX 30

2.76% 930.11 EGX 70 EWI

1.98% 1021.87 EGX 100

2.27% 607.63 مؤكر النمش

مع تحيا  اإلدارة المركزي  للدعال الفني ل ستثمار


