
مع تحيات اإلدارة المركزية للدعم الفني لالستثمار

ع لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكوو بواقو( 34)قررت إدارة البورصة المصرية أنه فيما يتعلق بتوزيع الكوبون رقم 

بالتووالي ينت ووح الذووق فووي التوزيووع لمشووترن الموولم ذتوو  نلايووة جلمووة2020/4/27جنيووه للموولم الواذوود وتلووا اعتبووارا موون4.0655

آخور )وتلا عل  أن يتم اذتماب م دار ذد اإلي اف المؤقت وم دار الذدود الموعرية ببواوا بنوال علو  الموعر الن ورن2020/4/22

يموم  يوهوبنوال  عل. وي ح ذود اإلي واف المؤقوت وم ودار الذودود الموعرية صوعودا دون ت ييور( معر إقفاح ماروذا منه قيمة التوزيع

.ت ريبًا% 12.075ويكون ذد االي اف المؤقت ببواا بنمبة ت ريبا% 16.702بتذرا المعر ببواا بنمبة 

عرب قاينانسحد اإليقاف المؤقت لهبوط سهم ايبيكو% 12.07

2020أبريل 22

لتموجح 2020خولح الربوع الوح مون % 32.8ارتفعت صادرات مصر من مواد البنوال والذراريوات والصوناعات المعدنيوة بنموبة 

مليووون دوالر خوولح شوولر مووارر  501، ولتبلوو  2019مليووار دوالر خوولح نفوور الفتوورة موون 1.15مليووار دوالر فووي م ابووح 1.527

من إجمالي صادرات ال اوا  % 75.4دوح عل  10متذوات االبنال لمواد وأوض  الت رير الشلرن الصادر عن المجلر التصديرن 

.2020مارر -خلح الفترة من يناير

االهرامأشهر3مليار دوالر إجمالي صادرات القطاع خالل 1.5": التصديري لمواد البناء"

2020أبريل 25

ل و  إنوه يوتم ذاليوا تكشف رئوير مجلور إدارة الشوركة ال ابضوة للصوناعات الكيماويوة، إذود  شوركات وزارة قاوا  العمواح العوام

نووه مووبق إجوورال العووروا المبدئيووة موون الشووركات العالميووة لتاوووير وذوودة المونيووا بشووركة الوودلتا لةموومدة التابعووة لل ابضووة الفتووا إلوو  أ

تا لةمومدة بشوكح اتصاالت بواماة الفيديو كونفرانر مع شركات عالمية بينلا شركات من ألمانيا ومويمرا لبذث تاوير شوركة الودل

اوير وبما يتنامب وأضاف أنه ميتم تشكيح لجنة لبذث العروا الم دمة من الشركات الختيار أنمبلا للت. كامح خلح الفترة الم بلة 

0مع خاة ال ابضة مشيرا إل  أن عملية التاوير متكون شاملة

اليوم السابعبدء تلقى عروض الشركات العالمية لتطوير مصانع الدلتا لألسمدة: القابضة الكيماوية

2020أبريل 27

جنيوه للمولم الواذود 1لشركة المصرية لخدمات الن ح بواقع ( 7)قررت إدارة البورصة المصرية أنه فيما يتعلق بتوزيع الكوبون رقم 

أن يوتم اذتمواب 2020/4/27بالتالي ينت ح الذق في التوزيع لمشوترن المولم ذتو  نلايوة جلموة 2020/4/30يتم صرفه اعتبارا من 

وي ح ( يعآخر معر إقفاح ماروذا منه قيمة التوز)م دار ذد اإلي اف المؤقت وم دار الذدود المعرية ببواا بنال عل  المعر الن رن 

ت ريبًوا، % 20.883وبنال  عليه، يموم  بتذورا الموعر ببواوا بنموبة . ذد اإلي اف المؤقت وم دار الذدود المعرية صعودا دون ت يير

.2020/4/27ت ريبًا من معر اقفاح الورقة المالية بنلاية جلمة تداوح % 16.487ويكون ذد االي اف المؤقت ببواا بنمبة 

عرب فاينانسحد اإليقاف المؤقت لهبوط سهم ايجيترانس 16.4%

2020أبريل 27

ألوووف اووون فوووي العوووام الموووالي 130مليوووون و79موووجح إجموووالي االموووتللا ال اووواعي مووون الموووواد البتروليوووة وال ووواز الابيعوووي نذوووو 

ويتنواوح . ال، الصادر عن الجلاز المركزن للتعبئة العامة واإلذصو"مصر في أرقام"، وف ا للبيانات الواردة في ت رير 2018/2017

خولح العوام الموالي الت رير توزيع االمتللا ال ااعي من ال از الابيعي والمنتجوات البتروليوة واإلنبعاتوات مون تواني أكمويد الكربوون

322مليوون و15بين عدة قااعات مختلفة، وبل  امتللا ال اا  الصناعي من المنتجات البتروليوة وال واز الابيعوي 2018/2017

.ألف ان

اليوم السابعمليون طن إجمالى استهالك مواد البترول والغاز الطبيعي للقطاعات79: اإلحصاء
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%60الو  وذت  الفترة الذالية بنمب جواوزت« كورونا»تشلد أمعار النفا العالمية ذالة من التراجع الواض  منت بداية  لور أزمة 

ً لتؤتر بدوربا لتداوح الوراق « ري يالعرب  الف»وقاح رئير قمم البذوث بشركة .عل  كح النشااات المرتباة بلا إما إيجاباً أو ملبا

جاتلا بأموعار الونفا متكون من أكبر المتضريين جرال تراجع أمعار النفا  بمبب إرتباا تمعير منت« ميد  كرير»المالية، إن شركة 

العالمية  ما ميؤد  الو  ،  الت  ينخفا معر بيعلا بإنخفاا أمعار البتروح«البول  إتيلين»العالمية  ولفت إل  أن الشركة تُنتج مادة 

ا، وذالة التوقف تُعد متضررة بشكح أكبر نتيجة الذداث الواقعة ذاليً « ميد  كرير»وأوض  أن . الض ا عل  بوامش ربذية الشركة
0، خصوصا أنلا تعتمد أيًضا عل  الصادرات «كورونا»بمبب  

المالترصد تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الشركات المقيدة فى البورصة« المال »

2020أبريل 28
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2020/4/21السعر في 2020/4/28السعر في الشركة

9750 9750 ذديد عز

9550 9550 ذديد بشان 

9550 9550 ذديد العتاح

9500 9500 ذديد المصريين

9500 9500 ذديد عايه

الحديد

األسمنت
2020/4/21السعر في  2020/4/28السعر في  الشركة

850 775 االممنت الممل 

790 775 اممنت اموان

800 765 اممنت المخصوص

2460 2450 اممنت أبيا موبر مينال

2500 2500 االممنت البيا العادة 

الذهب
2020/4/21السعر في  2020/4/28السعر في  الوحـــدة

840 853 24عيار 

734 746 21عيار 

630 639 18عيار 

54872 5968 الجنيه التبب 

2020/4/21السعر في  2020/4/28السعر في 
العملة

بيع شراء بيع شراء

15.79 15.69 15.79 15.69 دوالر أمريكي

17.10 16.99 17.20 17.09 يورو

19.45 19.33 19.77 19.65 جنيه إمترليني

14.71 14.61 14.82 14.72 ين ياباني100

4.21 4.18 4.20 4.17 لاير معودن

50.77 50.29 51.08 50.569 دينار كويتي

4.30 4.27 4.30 4.27 دربم 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 2020/4/28قيمة المؤشر في  المؤشر

0.38 10415.12 EGX 30

1.25 1202.37 EGX 70 EWI

0.59 1124.87 EGX 100

0.89 708.76 مؤشر النيح

مع تحيا  اإلدارة المركزي  للدعال الفني ل ستثمار


