
 مع تحٌات اإلدارة المركزٌة للدعم الفنً لالستثمار

  
جنٍه  للهه   الزا،ه    1نزا ها  12تقهرر تزيٍها الكزنهزق ر ه  أنه  (   ETRS)اٌجٌترران    –لمصرٌة لخدمات النقل ا الشركةأعلنت  

نأق ال،ق فٌ التزيٍها ٍنتقهل لمشهترً الهه   ،تهي ن اٍهة ة الشركة فٌ نٍاق للنزرصة المصرٍزأضافت أنرٍل    30زذلك اعتنارا مق 

ت،قٍهق صهافٌ  أظ رت القزائ  المالٍة 2019/12/31إلي  2019/1/1مقعق الفترة أعمال ا نتائج عق ز.أنرٍل 27جلهة ٍز  األثنٍق 
 . ملٍزق جنٍ  عق نفس الفترة مق العا  الهانق 41.798ملٍزق جنٍ  مقانل صافٌ رنح نلغ  31.871رنح مجما نلغ 

 عرب فاٌنان   اٌجٌتران  تعلن آخر حق لمشتري السهم فً التوزٌع النقدي

 2020أبرٌل  9

جنٍه  للهه    4.0655نزا ها ( 34)أنه   ه  تقهرر تزيٍها الكزنهزق ر ه   -اٍنٍكهز –أعلنت شركة المصرٍة ال زلٍة للصناعات ال زائٍهة  

  2020/4/22ز نالتالٌ ٍنتقل ال،ق فٌ التزيٍا لمشترً اله   ،تي ن اٍة جلهة ٍز  األرنعاء   2020/4/27مقالزا،  زذلك إعتناًرا 

أظ هرت  2019/12/31إلهي   2019/1/1عق نتائج أعمال ا عق الفترة مق علنت أزكانت الشركة    . زفًقا لنٍاق النزرصة المصرٍة

ملٍهزق جنٍه  عههق نفهس الفتهرة مهق العهها   701.305ملٍهزق جنٍه  مقانهل صههافٌ رنهح نلهغ  671.447ت،قٍهق صهافٌ رنهح مجمها نلههغ 

 0الهانق

 عرب فاٌنان  تحدد موعد التوزٌع النقدياٌبٌكو 
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 2019أق ،ج  الصا رات المصرٍة مق مزا  النناء نلغت فٌ عها  المع نٍة  ال رئٍس المجلس التص ٍرى لمزا  النناء زالصناعات   

مزض،ا أق الفترة ال،الٍة هناك تز ف في كمٍات التص ٍر نهنب أيمة كزرزنا العالمٍهة زتجمٍه   زالر ملٍزق  250ملٍارات ز 5ن،ز 

أق أنهري الههلا التصه ٍرٍة التهي نصه رها ههي الهذهب فهي أضهاف  ز للتصه ٍر،ركة المصانا زهٍر المزاطنٍق في اله زل المههت  فة 

صزرت  الخا   زال، ٍ  زالصلب الذى ٍص ر كمنتج ن ائي أز  طا مق ال، ٍ  زمق أنهري اله زل المههت  فة ههي االمهارات زالههعز ٍة 

 .زلٍنٍا في ،الة اهتقرار أزضاع ا األمنٍة ف ي مهتمرة في االهتٍرا  مق مصر في أز ات مختلفة

 الٌوم السابع أبرزها الذهب والحدٌد 2019ملٌون دوالر صاردات القطاع فى  250ملٌار و 5: التصدٌرى لمواد البناء

   2020أبرٌل  14

صرح مهئزل نقطاع النترزل أق ال ٍئة العامة للثرزة المع نٍة مايالت مهتمرة فٌ تلقٌ طلنات االشتراك فٌ المياٍه ة العالمٍهة للهذهب  

أق ال ٍئة    اتا،ت مجمزعة الته ٍالت  للمهتثمرٍق خاصة مق خارج مصر  ضاف أز    الماضٌزالتي ت  طر، ا خالل ش ر فنراٍر 

زكانهت مصها ر نقطهاع النتهرزل . لته ٍل ت،زٍل  ٍمة منلغ شراء ،ي  النٍانات أز  فها رههز  المشهاركة فهٌ المياٍه ة العالمٍهة للهذهب 

نشراء ،ي  النٍانات الذهب عق شركات فٌ مجال التنقٍب زالن،ث رنا أ ٍا  عق  للٍز  الهانا   كشفت فٌ تصرٍ،ات المع نٍة زالثرزة 

 . الماضٌزالتٌ ت  اإلعالق عن ا خالل منتصف فنراٍر   2020المتعلقة نالمياٍ ة العالمٍة للذهب لعا  

 الٌوم السابع الثروة المعدنٌة تواصل تلقى طلبات شراء حزم البٌانات والمشاركة بمزاٌدة الذهب العالمٌة»

 2020أبرٌل  13 

ز راهة (  الوسائط متعدد) عق  زيٍر النقل اجتماعا ما زيٍر  طاع االعمال لن،ث  راهة انشاء شركة لنقل النضائا نالهكك ال، ٍ ٍة 

زيٍهر النقهل نهأق ر ٍهة زيارة النقهل صهرح ز  ه  ( الشها،نات/القطهارات)ا خال نظا  النقل المشترك لنضهائا الههكك ال، ٍ ٍهة نزههٍلة 

 -الههكة ال، ٍه  )ترتكي علي تزفٍر متطلنات إ خال نظا  النقهل المشهترك زالنه ء فهٌ إنشهاء شهركة للنقهل المشهترك نهٍق أكنهر زههٍلتٍق 
 0ال، ٍ   زتزفٍر متطلنات نجاح هذه الشركة عق طرٍق االهتغالل االمثل للمٍية التنافهٍة للهكة ( الشا،نات

 اخبار الٌوم االلكترونٌة وزٌرا النقل وقطاع األعمال ٌبحثان انشاء شركة لنقل البضائع بالسكة الحدٌد

 2020أبرٌل  13

لمنا شهة العاملهة القهزى ززيٍهر عق ت ال كتزرة هالة الهعٍ  زيٍرة التخطهٍط زالتنمٍهة اال تصها ٍة اجتماعهاً مها زيٍهر الههٍا،ة زا ثهار 

الهعٍ  إق ال زلة تزلي أهمٍة كنٍرة جهً ا لل،فهاظ علهي العمالهة جهراء األيمهة ال،الٍهة ز الت أزضاع العمالة المتضررة نقطاع الهٍا،ة   

   من ها فهي  طهاع النقهل نتٍجهة للغلهق الجيئهي زجيء   زمعظ  العمالة المتضررة تكمق في  طاع الهٍا،ة نتٍجة لغلق القطاع نشكل كامل 

أق صههرف المن،ههة المخصصههة لل،فههاظ علههي العمالههة نهه ء أمههس نشههكل مههنظ  زفًقهها لتزجٍ ههات رئههٍس الجم زرٍههة زنمراعههاة أضههافت ز 

اإلجراءات اال،ترايٍة المتخذة كما ت  صرف كارت ٍعطي لمتخذٍ  ال،ق في ال،صزل علي المن،ة مق خالل  علي م ى أش ر األيمهة 
 .لتزفٍر ال،ماٍة الاليمة ل   

 جرٌدة البورصة الحكومة تبحث وضع العمالة المتضررة بقطاع السٌاحة

 2020أبرٌل   14

 92العدد 

 الخمٌ 
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 92العدد 

 الخمٌ 
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 الشركة 2020/4/14 السعر فً 2020/4/8 السعر فً

 ، ٍ  عي 9750 9750

 ، ٍ  نشاً  9550 9550

 ، ٍ  العتال 9550 9550

 ، ٍ  المصرٍٍق 9500 9500

 ، ٍ  عطٍ  9500 9500

 الحدٌد

 األسمنت
 الشركة 2020/4/14السعر فً    2020/4/8السعر فً 

 االهمنت المهلح 830 853

 اهمنت اهزاق 790 800

 اهمنت المخصزص 800 815

 اهمنت أنٍض هزنر هٍناء 2460 2460

 االهمنت األنٍض العا ة  2500 2500

 الذهب
 الوحـــدة   2020/4/14السعر فً    2020/4/8السعر فً 

 24عٍار  841 808

 21عٍار  742 707

 18عٍار  644 606

 الجنٍ  الذهب  5936 5656

 2020/4/14السعر فً  2020/4/8السعر فً 
 العملة

 شراء بٌع شراء بٌع

  زالر أمرٍكٌ 15.69 15.79 15.69 15.79

 ٍزرز 17.17 17.29 17.07 17.18

 جنٍ  إهترلٍنٌ 19.69 19.81 19.30 19.42

 ٍق ٍانانٌ 100 14.61 14.71 14.38 14.48

 لاير هعز ً 4.17 4.20 4.17 4.20

  ٍنار كزٍتٌ 50.86 51.20 50.30 50.71

  ره  إماراتٌ 4.27 4.30 4.27 4.30

أهررررررررم العمررررررررالت 

 العربٌة واألجنبٌة

 أسعار أهم السلع المحلٌة بالجنٌـــه المصري
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 البورصة المصرٌة

 مؤشرات البورصة 

 المؤشر 2020/4/14قٌمة المؤشر فً  %التغٌر   معدل

1.01 10458.16 EGX 30 

1.85 1086.91 EGX 70 EWI 

1.26 1087.5 EGX 100 

 م شر النٍل 706.72 1.50
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