
مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار

ممعيد الحويمع علي  حجي عنيه سييتتا  للمسيتثمر أم مين ينيم  الثالثاء أنه بدءاً من لالستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة أعلن  

دأ بالتسيجيع أن ذلك من خالع إتباع خطمات تبيأضاف مالخدمات المقدمة بمراك  خدمات المستثمرين عبر الممقع اإللكترمني للهيئة 

ي ليك ويالحية عند تسجيع البيانيات ادخياع برييد الكترمنيميراع  الدخمع عل  الرابط الخاص بالخدمة ثم االلكترمنيالبريد مإدخاع 

متأكييد االطيالع المومع اليه، ليقمم الممقع بإرساع بريد إلكترمني لتفعيع الحسا ، ليكمن باإلمكان حينهيا حجي  الخدمية المرةمبية،
.لتأكيد الحج   يارتهعل  المستندات المطلمبة، ثم اختيار الفرع الذي يريد المستثمر 

اليوم السابعكورونا"تطلق خدمات إلكترونية جديدة للوقاية من «االستثمارهيئة »

2020أبريل 20

ي لموينع اليدلتا أنيه مين المتمقيع البيدء لي  التشيتيع التجريبي  الج ئيعين الكيمامييةكشف نائي  رئييس الشيركة القابضية للويناعات 

البيئيية قبيع يتم إجراء التجهي ات الفنية الال مة مالتأكيد مين مطابقية محيدة الحيامو للمماويفاتحيث أسبمعينلألسمدة ل  ةضمن 

ة للوييناعات بمحالظيية الدقهلييية التابعيية للشييركة القابضيي" سييماد طلخييا"موييانع شييركة الييدلتا لألسييمدة تعرضييت م كانييت قييد . تشييتيلها

الكهرباء نتيجة عطع ل  محطة الجارى الشهر مطلع النتراتعن إنتاج سماد اليمريا مسماد تام اللتمقف لالكيمامية

عرب فاينانستشغيل جزئى تجريبي لمصنع الدلتا لألسمدة خالل أسبوعين: الكيماويةالقابضة 

2020أبريل 20

العام الثاليث مين الخطية 2021/2020م يرة التخطيط مالتنمية االقتوادية إن مشرمع خطة التنمية المستدامة للعام المال  ورحت 

ملييار جنييه إسيتثمارات حكمميية ، 52.9ع تخوييص نحيم النقييستهدف ليي مجياع ، 2021/2020-2019/2018متمسطة المدى 

60.9تتضيمن الخطية اسيتثمارات حكمميية بحيمالي ، كميا% 84مليار جنيه مبنسيبة نميم بلتيت 39منها حمالي النقعيخص م ارة

ملييمن 2.6يسيتفيد منهيا % 98.5لتنفيذ العديد من المشرمعات منها رلع نسبة التتطية بخدمات مييا  الشير  لتويع إلي  جنيه مليار 

.سميفنسمة بالتركي  عل  المناطق المستجدة مالمحرممة بكع من الدقهلية، الجي ة، القليمبية، مطرم ، بني 

االهراممليار لإلسكان والمياه60.9و.. مليار جنيه لالستثمار بالنقل52.9تخصيص 

2020أبريل 21

جنييه للسيهم الماحيد مذليك 0.250بماقيع ( 21)قيد تقيرر تم ييع الكمبيمن رقيم أنيه MCQEnقنيا -أعلنت شركة  مور لألسيمنت 

ملقيا لبييان ، 2020/5/18بالتالي ينتقع الحق لي التم يع لمشتري السهم حت  نهاية جلسية ييمم اإلثنيين م 2020/5/21ن مإعتباًرا 

أظهييرت النتييائق تحقيييق وييالي ربيي  مجمييع ، 2019/12/31إليي  2019/1/1عيين القييمائم المالييية للفتييرة ميين الموييرية البمرويية 

إلييي  2018/1/1جنييييه خيييالع الفتيييرة مييين 104,396,806ليييي مقابيييع تحقييييق الشيييركة لويييالي ربييي  ، جنييييه16,453,162

2018/12/31 .

عرب فاينانسأسمنت قنا تحدد موعد توزيع األرباح النقدية

2020أبريل 21

اللتا إل  للدملةمليار جنيه للمما نة العامة 150أكد الخبير االقتوادى الدكتمر أحمد عبد الحالظ أن انهيار أسعار النفط سيملر نحم 

م المقبع، مأضاف أن األسعار المعلنة اآلن ه  تخص عقمد شهر ماي. أن مور تتعامع عل  خام برنت مليس الخام األمريك  الخفيف

من النفط ضرمرة ملحة ممضحا أن سب  تحمع السعر  السال  نتيجة امتالء وهاريق التخ ين ل  العالم تقريبًا، مبالتال  لإن التخلص

دمالًرا للبرمييع الفتيرة الماضيية، مبالتيال  هيذا 27إلي  26إل  أن الحكممة اشترت نفطيا بأسيعار تتيرام  مين مأشار .للدمع المنتجة

.دمالًرا67األمر سيخفف الع ء كثيرا عن المما نة الت  كان سعر البرميع ليها نحم 

اليوم السابعمليار جنيه للموازنة العامة150يوفر انهيار أسعار النفط : اقتصادىخبير 

2020أبريل 20

عادلية قيدرها ، ميع تحدييد قيمية”ممبكيم“تمويتها بشراء سهم شركة مور إلنتاج األسيمدة ” نعيم“ماولت محدة أبحاث بنك االستثمار 

مرقية  بحثيية مويلت ليي ”نعييم“قاليت . جنيًهيا42علًما بيأن السيهم يتيدامع حاليعيا علي  شاشيات البمروية عنيد مسيتمى ، جنيه86.2

مأمضيحت ، القطياعمع نظرائيه ليي مقارنةً أقع، مالذي يتعّد 2019مرة 7.1السهم يتدامع بمضاعف ربحية جذا  يبلغ إن ”الماع“

، علي  عكيس النتيائق الضيعيفة التيي سيجلتها 2019مجاءت قمية خالع الربع األخيير مين ، التمقعاتتخّطت ” ممبكم“أن نتائق أعماع 
.%(60تجام ت مالتي )مدلمعةً بارتفاع حجم الوادرات ، نظرائهامعظم 

المالجنيه86.2بقيمة عادلة « موبكو»توصي بشراء سهم « نعيم»

2020أبريل 21
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2020/4/14السعر في 2020/4/21السعر في الشركة

9750 9750 حديد ع 

9550 9550 حديد بشاي 

9550 9550 حديد العتاع

9500 9500 حديد الموريين

9500 9500 حديد عطيه

الحديد

األسمنت
2020/4/14السعر في  2020/4/21السعر في  الشركة

830 850 االسمنت المسل 

790 790 اسمنت اسمان

800 800 اسمنت المخومص

2460 2460 اسمنت أبيو سمبر سيناء

2500 2500 االسمنت األبيو العادة 

الذهب
2020/4/14السعر في  2020/4/21السعر في  الوحـــدة

841 840 24عيار 

742 734 21عيار 

644 630 18عيار 

5936 54872 الجنيه الذه  

2020/4/14السعر في  2020/4/21السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.79 15.69 15.79 15.69 دمالر أمريكي

17.29 17.17 17.10 16.99 يمرم

19.81 19.69 19.45 19.33 جنيه إسترليني

14.71 14.71 14.71 14.61 ين ياباني100

4.20 4.17 4.21 4.18 لاير سعمدي

51.20 50.86 50.77 50.29 دينار كميتي

4.30 4.27 4.30 4.27 درهم 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 2020/4/21قيمة المؤشر في  المؤشر

-2.75 9874.94 EGX 30

-0.19 1095.27 EGX 70 EWI

-1.06 1072.55 EGX 100

0.14 696.01 مؤشر النيع

مع تحيا  اإلدارة المركزي  للدعال الفني ل ستثمار


