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 ًقطة ويصل 50ليزجفع تذلك  (%0.76) تٌسثة egx30اغلقث جلسة اليوم علي صعود حيث ارجفع هؤشز
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دوالر ٌىً سه1ُ اوراسىىَ ٌالٔشاء   

اغالق سببك

 " تعتسو اَشاء يذيُة ضكُية يتكايهة بانقاهرة اندذيذة" يذيُة َصر

ليوت الكىبىى

ًسبت االكتتبة 

ِذَٕح ٔصز - فٕذق اٌّاسح سُذي وزَز ٌٍثرزووُّاوَاخ
 وذمزَز ِزالة اٌحساتاخ واٌّىافمح عًٍ حساب 2009-12-31اعرّاد اٌمىائُ اٌّاٌُح عٓ اٌفرزج إٌّرهُح فً 

.اٌرىسَع اٌّمرزح 

االسىٕذرَح - تّمز اٌشزوح تطزَك اٌحزَح 

اٌذلً- فٕذق سفُز اٌّصزَُٓ فً اٌخارج ٌالسرثّار 
 وذمزَز ِزالة اٌحساتاخ واٌّىافمح عًٍ حساب 2009-12-31اعرّاد اٌمىائُ اٌّاٌُح عٓ اٌفرزج إٌّرهُح فً 

.اٌرىسَع اٌّمرزح ، ذعذًَ تعض ِىاد إٌظاَ االساسً

العٌىاىاسن الشركت

االسىٕذرَح ٌالسرثّاراخ اٌّاٌُح 

ِىتًُُٕ 

البٌك هتلمً االكتتبة 

جـدول اعـوـبل الجـوـعـيت 

11

11.95

اٌشزوح اٌّصزفُح اٌعزتُح اٌذوٌُح 2ِٓ االسهُ االصٍُح%497 2010-4-28 حرً 2010-3-29ِٓ اجىاء ٌٍصٕاعاخ اٌغذائُح 

HSBCتٕه 2ِٓ االسهُ االصٍُح%50 2010-4-6 حرً 2010-3-8ِٓ تاٌُ هٍُش 

تٕه ِصز اَزاْ ٌٍرُّٕح5.1ِٓ االسهُ االصٍُح%300 2010-3-29 حرً 2010-2-28ِٓ اٌشزلُح ٌالِٓ اٌغذائً

اوراسىىَ ذٍُىىَ اٌماتضح

اٌّصزَح ٌالذصاالخ

سعر االكتتبة فـتـرة االكـتـتـبة  الشركت 

سٕد ٌىً سه1.25ُ اٌماتضح اٌّصزَح اٌىىَرُح   

. وذمزَز ِزالة اٌحساتاخ 2009-12-31اعرّاد اٌمىائُ اٌّاٌُح عٓ اٌفرزج إٌّرهُح فً 

5982

التغير

التغير

اسن السهن

ح جزوب.ن.ي- اٌماتضه ٌالسرثّاراخ اٌّاٌُه 

"انًصرييٍ في انخارج"قيذ أضهى زيادة رأش يال ..   انيىو

10.64

15.74

االسّاعٍُُح ِصز ٌٍذواجٓ

اسن السهن

3925

15.05

فزٔسا

 هُزِس اٌماتضح
12اٌثٕه اٌرجارٌ اٌذوٌٍ

اسن السهن

5.21

سهزاء اٌّعادي ٌالسرثّار 

جُٕح ٌىً سه4.25ُ دٌرا ٌٍطثاعح واٌرغٍُف   

ِجّىعح طٍعد ِصطفٍ اٌماتضح

(ِصز)اٌثٕه اٌرجارٌ اٌذوٌٍ  

-136

569

44.11

:فئبث الوستثوريي 

التغير

اوراسىىَ ٌالٔشاء

82

603 651
اٌّؤسساخ

إٌعُُ اٌماتضح ٌالسرثّاراخ

اوراسىىَ ٌالٔشاء واٌصٕاعح

اعلً خوست اسهن شهدث ارتفبع 

اٌّصزَُٓ

التغير

إٌّصىرج ٌٍذواجٓ

اٌّأُا

تٕه وزَذٌ اجزَىىي ِصز

إٌصز ٌرصُٕع اٌحاصالخ اٌشراعُح

739

جُٕح ٌىً سه0.40ُ لٕاج اٌسىَس ٌٍرىٕىٌىجُا   

جً تً اوذى
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اِزَىاأ

5.26

اٌّصزَح ٌالذصاالخ

أجٍرزا

10742

5650

اوراسىىَ ذٍُىىَ

اسن السهن

أعلً خوست اسهن هي حيج ليوت التداول 

ِصز- اجىاء ٌٍصٕاعاخ اٌغذائُح 

اٌّصزَح ٌٍّٕرجعاخ اٌسُاحُح

عثز اٌّحُطاخ ٌٍسُاحه

اوراسىىَ ذٍُىىَ اٌماتضح

اٌعزتُح ٌالسرثّاراخ واٌرُّٕح

أعلً خوست اسهن هي حيج كويت التداول 

تُاقش َتائح األعًال وتدسئة انطهى" انُطاخىٌ انشرقيىٌ"عًىيية ..  انيىو

اسن السهن

جُٕح ٌىً سه1.5ُ اٌماهزج ٌٍذواجٓ   

"ايديتراَص"فتح باب االكتتاب في انًرحهة انثاَية يٍ زيادة رأش يال .. انيىو

جُٕح ٌىً سه7.5ُ   

جُٕح ٌىً سه1.5ُ اٌثٕه اٌرجارٌ اٌذوٌٍ  

2010-3-19عٓ جٍسح 

اكثر خوست اسهن شهدث اًخفبض

ِجّىعح طٍعد ِصطفٍ اٌماتضح

اٌصعُذ اٌعاِح ٌٍّماوالخ

اسن السهن

اسُىط االسالُِح اٌىطُٕح ٌٍرجارج واٌرُّٕح

جُٕح ٌىً سه5.5ُ   

 أضهى6عًىيية دنتا نالَشاء وانتعًير تُاقش َتائح األعًال وتىزيع ضهى يداَى نكم . أبريم12 

 خُيًها نهطهى1.5بىاقع " انقاهرة نهذواخٍ"َهاية انحق في كىبىٌ .. انيىو

 670فٗ صيادج سأط انًال يٍ "انرؼًيش ٔاإلعكاٌ"تُك   يُرٓٗ انيٕو انذق في اكرراب
يهيٌٕ عٓى يرى طشدٓا ػهٗ  48يهياس جُيّ، يٕصػح ػهٗ  1.150يهيٌٕ جُيّ إنٗ 

يهيٌٕ عٓى نالكرراب انؼاو نهًغاًْيٍ انقذايٗ  45ششيذريٍ، األٔنٗ يٍ خالل طشح 
ٔانجذد يغ االدرفاظ تذق انًغاًْيٍ انقذايٗ فٗ االدرفاظ تُفظ َغثح انًغاًْح فٗ سأط 

جُيٓا نهغٓى  20انًال انًصذس قثم انضيادج ٔرنك نًٍ يشغة يُٓى فٗ االكرراب تغؼش 
قشًشا  25يٍ انقيًح االعًيح نهغٓى أٖ % 2.5  تاإلظافح إنٗ يصاسيف اإلصذاس ُذؼادل

 11.199999عٓى ٔانذذ األقصٗ  100ٔيثهغ انذذ األدَٗ نالكرراب  . نهغٓى انٕادذ
يٍ سأط يال % 10يهيٌٕ عٓى تذيث ال ذصم دصح أٖ يكررة تؼذ انرخصيص إنٗ 

انثُك، ػهٗ اٌ يرى فرخ تاب االكرراب فٗ انششيذح األٔنٗ اػرثاسا يٍ يٕو انثالثاء 
ٔيرى غهق تاب االكرراب تانُغثح نهًغاًْيٍ انقذايٗ فٗ يٕو  2010ياسط  23انًٕافق 

ٔغهق تاب االكرراب تانُغثح نهًغاًْيٍ انجذد يٕو  2010أتشيم  22انخًيظ انًٕافق 
يغ األخز فٗ االػرثاس إنٗ أٌ غهق تاب االكرراب عيرى  2010يايٕ  6انخًيظ انًٕافق 

  انًصذسيثاشش / .تؼذ أعثٕع يٍ ذاسيخ غهق تاب االكرراب نهًغاًْيٍ انقذايٗ

انًصشييٍ فٗ انخاسج نالعرثًاس "يرى انيٕو قيذ أعٓى صيادج سأط انًال انًصذس نششكح 
يهيٌٕ جُيّ تضيادج قذسْا  100.517500يهيٌٕ جُيّ إنٗ  80يـٍ " ٔانرًُيح

 2.5يهيٌٕ عٓى تقيًح اعًيح قذسْا  8.207يهيٌٕ جُيّ يٕصػا ػهٗ  20.517500
جُيّ  ٔانضيادج َاذجح ػٍ االعرذٕار ػهٗ 11.40جُيّ نهغٓى انٕادذ ٔقيًح ػادنح ذثهغ 

يٍ أعٓى انؼانى انؼشتي نهرًُيح انؼقاسيح ٔيٍ جاَثٓا أٔظذد ششكح يصش % 50َغثح 
يهيٌٕ عٓى نًذج عرح أشٓش  8.207نهًقاصح أَٓا عرقٕو ترجًيذ أعٓى انضيادج انثانغح 

يايٕ  16اػرثاسا يٍ انيٕو، ٔرنك إػًاال نقشاس انجًؼيح انؼايح غيش انؼاديح نهششكح في 
 انًصذسيثاشش/ . 2009

ذؼرضو ششكح يذيُح َصش نالعكاٌ ٔانرؼًيش إعرغالل االسض انرٗ ذًرهكٓا فٗ انقاْشج 
فٗ إَشاء يذيُح عكُيح يركايهح خالل " األسض انثذيهح"انجذيذج ٔذطهق ػهيٓا اعى 

.  يهيٌٕ يرش يشتغ  5.5انؼاييٍ انًقثهيٍ ٔذثهغ يغادح ْزِ االسض 
أكذ ْشاو اكشو َائة سئيظ يجهظ االداسج انؼعٕ انًُرذب فٗ أل دٕاس نّ تؼذ ذٕنيّ 
يُصثّ انجذيذ ذُششِ انًال غذا االثُيٍ أٌ انششكح ذذسط خالل انٕقد انشاٍْ إَشاء 

  جشيذج انًال  انًصذس/ .يششٔع عكُٗ يركايم تًذيُح انقاْشج انجذيذج

اجرًاع انجًؼيح انؼايح انؼاديح ٔغيش " انُغاجٌٕ انششقيٌٕ نهغجاد"ذؼقذ انيٕو ششكح 
هرصذيق ػهي انقٕائى انًانيح نهششكح ػٍ انؼاديح تًقش انششكح تًذيُح انؼاشش يٍ سيعاٌ،ن

كًا ذُاقش انجًؼيح انؼاديح انًٕافقح ػهٗ . 2009ديغًثش  31انغُح انًانيح انًُرٓيح في 
ديث يقرشح يجهظ  2009ديغًثش  31ذٕصيغ األستاح ػٍ انغُح انًانيح انًُرٓيح فٗ 

فيًا ذُاقش انجًؼيح انؼايح انؼاديح . جُيٓاخ نهغٓى انٕادذ 3اإلداسج ذٕصيغ َقذٖ تٕاقغ 
جُيٓاخ إنٗ جُيّ ٔادذ، ٔانُظش في ذؼذيم غشض  5ذخفيط انقيًح االعًيح نهغٓى يٍ 

انًصذسيثاشش/.انششكح تإظافح أَشطح جذيذج إنٗ َشاغ انششكح انشئيغي

http://www.honest-eg.com/

