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مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار

،  2019/12/31حساب توزيع األرباح عن السنة المالية المنتهية شركة مصر بنى سويف لألسمنتاعتمدت الجمعية العامة العادية لـ

تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة سالفة الذككر، ونوتذت إلذى  نذت سذيت  صذرف2020/3/28كما اقرت الجمعية المنعقدة بتاريخ 
80.247تحقيق صافي ربح بلغ 2019خالل ركة الش عمالنتائجواظهرت،السيولةحين توافر فى جنيت للسه  1.50بواقع كوبون 

%.66.77مليون جنيت عن نفس الفترة من العا  السابق، بنسبة تراجع بلغت 241.491مليون جنيت مقابل صافي ربح بلغ 

عرب فاينانسجنيه للسهم1.50بني سويف لألسمنت توافق على توزيع 

2020مارس 29

بقيمة 2019/12/31توزيع  رباح عن السنة المالية المنتهية ايجيترانس-اعتمدت الجمعية العامة العادية لـ المصرية لخدمات النقل 

تقريذر مجلذس اعتمذدت 2020/3/30 ن الجمعيذة المنعقذدة بتذاريخ المصذرية، الشذركة فذي بيذان للبورصذة و ضذافت ،  للسه جنيت 1
والتي  ظهرت ، 2019/12/31إلى 2019/1/1عن الفترة من  عمالهانتائج، والككراإلدارة عن نشاط الشركة خالل الفترة سالفة 

.مليون جنيت عن نفس الفترة من العا  السابق41.798مليون جنيت مقابل صافي ربح بلغ 31.871تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 

عرب فاينانسعمومية ايجيترانس تُقر توزيع جنيه للسهم

2020مارس31

مذارس، 28اجتمذا  الجمعيذة العامذة العاديذة يذو  السذبت الموافذق عذن ايبيكذو–الدوائيذة للصذناعاتالدوليذةالمصريةشركةال علنت 

مليذون جنيذت، بنسذبة 396.682، حيذ  بلذغ نصذيب المسذاتمين 2019والكي تمت بت الموافقة على توزيع األربح عن السذنة الماليذة 
إلذذى 2019/1/1مذن الفتذذرة عذن ا  عمالهذنتذائجوكانذت الشذركة قذذد اعلنذت عذذن.  كتوزيذع  ول عذن المذذدفو  مذن قيمذة  سذذهمه % 5

مليون جنيت 701.305مليون جنيت مقابل صافي ربح بلغ 671.447والتي  ظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ ، 2019/12/31
.عن نفس الفترة من العا  السابق

عرب فاينانسمليون جنيه396.6بقيمة 2019عمومية ايبيكو توافق على توزيع أرباح للمساهمين عن 

2020أبريل 1

2019/12/31المنتهيةالماليةالسنةعناألرباحتوزيعاتمقترحعلىقنا-لألسمنتمصرشركةلـالعاديةالعامةالجمعيةوافقت

غيرالعامةالجمعيةاعتمدتكمابل،المقمايوشهرخاللصرفةسيت الكي(21)رق كوبونصورةفيالواحدللسه 0.25بواقع
 القوائعنالمصريةالبورصةلبيانوفقاللشركةاالساسيالنظا من(59-4)الموادتعديل2020/3/30بتاريخالمنعقدةالعادية

.2019/12/31إلى2019/1/1منللفترةالمالية

عرب فاينانسجنيه للسهم0.25أسمنت قنا تُقر توزيع كوبون بقيمة 

2020مارس31

بعذر  شذراح حصذر شذركة مصذر -لمصرف  بو ظبى اإلسالمى التابعة الماليةواألوراقلالستثمارالوطنيةالقاترةتقدمت شركة

ين لمصذرف كذال الشذركتين تذابعتو، الزجذا  سيوط اإلسالمية الوطنية فى ثال  شركات عاملة بمجاالت التجارة والزراعة وصذناعة 
.الثانيةفى % 40تقريبا فى األولى و% 64.5بنسبة تصل إلى مصر – بو ظبى اإلسالمى 

المــالمصر يتبادالن عرض بيع وشراء–لمصرف أبوظبى اإلسالمى تابعتان شركتان 

2020مارس 31

3.4 لذف سذه  خزينذة ليرتفذع اإلجمذالى إلذى 575تنفيك عملية شراح جديذدة علذى األربعاح والتعميرلإلسكاننصرمدينةشركة علنت

مذارس 11، فذى ”نصذر لإلسذكانمدينذة “و فصذحت ، سذه مليذون 28.8مليون سه ، منك اإلعالن عن خطتها لشذراح كميذة تصذل إلذى 
بورصة إفصاح مرسل للفى وقالت الشركة. المقبلةخالل فترة ثالثة األشهر خزينة سه مليون28.8الماضي، عن رغبتها فى شراح

.مارس الماضي ولمدة ثالثة  شهر17شراؤتا اعتباًرا من وسيبد  األسه من إجمالى عدد % 2آنكاك، إن تكه الكمية تمثل 

المــالمليون سهم خزينة حتى اآلن3.4نفذنا عمليات شراء على : لإلسكانمدينة نصر 
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2020/3/25فيالسعر  2020/4/1فيالسعر  الشركة

9750 9750 حديد عز

9550 9550 حديد بشاي 

9550 9550 حديد العتال

9500 9500 حديد المصريين

9500 9500 حديد عطيت

الحديد

األسمنت 2020/3/25السعر في  2020/4/1السعر في  الشركة

805 870 المسلحاالسمنت 

775 813 اسمنت اسوان

790 830 اسمنت المخصور

2450 2460 اسمنت  بي  سوبر سيناح

2500 2500 االسمنت األبي  العادة 

الذهب
2020/3/25السعر في  2020/4/1السعر في  الوحـــدة

794 781 24عيار 

695 683 21عيار 

596 585 18عيار 

5560 5464 الجنيت الكتب 

2020/3/25السعر في  2020/4/1السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.79 15.69 15.79 15.69 دوالر  مريكي

17.08 16.97 17.29 17.17 يورو

18.75 18.63 19.58 19.46 جنيت إسترليني

14.20 14.11 14.69 14.59 ين ياباني100

4.20 4.17 4.19 4.16 لاير سعودي

50.19 49.71 50.52 50.10 دينار كويتي

4.30 4.27 4.30 4.27 درت  إماراتي

أهممممممممم العمممممممممالت 

ةجنبيالعربية واأل

ريأسعار أهم السلع المحلية بالجنيـــه المص
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ريةالبورصة المص

مؤشرات البورصة 

التغير معدل 2020/4/1قيمة المؤشر في  المؤشر

9424.89 -1.76% EGX 30

986.27 -0.87% EGX 70 EWI

1017.97 -1.26% EGX 100

702.42 2.38% مؤشر النيل
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