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التقرير اليومى 2010,  يونيو28, اإلثنين

 َقطح 16 نيفقذ تزنك 6290 عُذ يسرىي egx30اغهقد جهسح انيىو عهً هثىط  حيث اغهق يؤشش

، و كاَد صافً ذعايالخ انًسرثًشييٍ انعشب هى انًشرشيٍ  وعهً انجاَة   (%0.26)يُخفضا تُسثح 

االخش كاٌ انًسرثًشيٍ انًصشييٍ واالجاَة هى انثائعيٍ يع يالحظح ذُفيز صفقح َقم يهكيح الحذي ششكاخ 
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َسثح انرغٛز انذٔنح

6290

مصر

انقًٛح

 " فىدافىٌ يصشذغهق يهف االسرحىار عهً انًصشيح نالذصاالخ "

  "  فيال فً انجشيا سثرًثش انًقثم600ذرحىل نهشتحيح ترسهيى سىديك
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5.3q0.00%11,497,631

2.02q-0.49%3,978,354:هىاعيد الكىبىًبث 

4.93q-1.00%2,546,011تبريخ الصرفتبريخ االستحمبق
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جُٛح نكم سٓى اصه0.20ٗجزاَذ انقاتضح    
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انجلترا

التغير

867
انًؤسساخ

1,010

انُٛم نالدٔٚح ٔانصُاعاخ انكًٛأٚح

يُٛا فارو نألدٔٚح ٔ انصُاعاخ انكًٛأٚح

اكثر خوست اسهن شهدث اًخفبض

التغير

اعلً خوست اسهن شهدث ارتفبع 

انسٕٚذٖ نهكاتالخ

انذنرا نهسكز

أراسكٕو ذهٛكٕو انقاتضح

11.1

انًصزٍٚٛ

15.5انًصزٚح نالذصاالخ

43.19

اسن السهن

1,275

التغير

اسن السهن
انعزتٛح نًُرجاخ االنثاٌ آراب دٚز٘

-266

1,107

انًؤشز نهثزيجٛاخ َٔشز انًعهٕياخ

ٕٚذٕتٛا نالسرثًار انعقارٖ ٔانسٛاحٗ

أعلً خوست اسهن هي حيج ليوت التداول 
قُا- يصز نالسًُد 

اٚكٌٕ- انصُاعاخ انُٓذسٛح انًعًارٚح نالَشاء ٔانرعًٛز 

15.5

11.1

انًصزٚح نهًُرجعاخ انسٛاحٛح

انٛكٕ- االسرثًار انعقار٘ انعزتٙ 

التغير

جُٛح نكم سٓى اصه2ٗ   

ليوت الكىبىى اسن السهن

 أسٓى اصهٛح10أسٓى يجاَٛح نكم 3  

5178

المانيا

12.18

اغالق سببك

4.68

 ْٛزيس انقاتضح

4.85 أراسكٕو ذهٛكٕو

انثذر نهثالسرٛك

:فئبث الوستثوريي 

 " ذرعاقذ يع يصطفً شىقً العادج انهيكهحاالَراج االعاليً

اسن السهن

أعلً خوست اسهن هي حيج كويت التداول 

أراسكٕو ذهٛكٕو انقاتضح

يٍ انثىسصهيخراس اتشاهيى نجُح نًُاقشه شطة 

انُعٛى انقاتضح نالسرثًاراخ

اسن الشركت

البٌك هتلمً االكتتبة 

جاردٌ سٛرٗ - فُذق جزاَذ حٛاِ  

يجًٕعح طهعد يصطفٙ انقاتضح

جـدول اعـوـبل الجـوـعـيت 

الشركت 

يصز- اجٕاء نهصُاعاخ انغذائٛح 

العٌىاى

 .2011/2010اعرًاد انًٕاسَح انرخطٛطٛح نهثُك نهعاو انًانٗ 

تًذُٚح انعثٕر- يقز انشزكح 

ثًار نرذأل االٔراق انًانٛح 

ًسبت االكتتبة 

ذجشئح انسٓى انٕاحذ انٗ عشزج 

انثُك انًصزٖ نرًُٛح انصادراخ

 .2009اعرًاد انقٕائى انًانٛح ٔانُظز فٗ ذٕسٚعاخ ارتاح انعاو انًانٗ 

 سٓى يجاَٗ نكم عشزج اسٓى اصهٛح ريكٕ الَشاء انقزٖ انسٛاحٛح 

اسن السهن

جُٛح نكم سٓى اصه0.55ٗ   

االْزاو نهطثاعح

 جُٛح نكم سٓى 0.92/ قسط أل انٕطُٛح نًُرجاخ انذرج 

ْٛزيٛس

تُك يصز اٚزا1.025ٌ

االسكُذرٚح- انعش انذخٛهح نهصهة 

يصز- اجٕاء نهصُاعاخ انغذائٛح 

قُا- يصز نالسًُد 

يٍ االسٓى االصهٛح%53.8 2010-7-4 حرٗ 2010-6-3يٍ و . انعزٔتح نهسًسزج فٗ ا 

انثُك االْهٗ انًرحذ 10يٍ االسٓى االصهٛح%40 2010-6-27 حرٗ 2010-5-27يٍ اسكٕو - اسٛك نهرعذٍٚ 

.انُظز فٗ ذعٍٛٛ يزاقة حساتاخ اضافٗ نهشزكح ، ذعذٚم تعض يٕاد انُظاو االساسٗ َادٖ شزكح يذُٚح َصز نالسكاٌ 

انشزٔق انحذٚثّ نهطثاعح 

سعر االكتتبةفـتـرة االكـتـتـبة 

انُصز نالعًال انًذَٛح 

 سٓى يجاَٗ نكم عشزج اسٓى اصهٛح انثُك االْهٗ سٕسرّٛ جُزال

انًصزٚح نالذصاالخ 

 سٓى يجاَٗ نكم ذسعح اسٓى اصهٛح انشًس نالسكاٌ ٔانرعًٛز

فٛال فٗ يششٔع انجشٚب انغكُٗ  600رجذا ششكخ عٕدٚك فٗ شٓش عجزًجش انًمجم رغهٛى 
انٕالع عهٗ طشٚك انمبْشح االعكُذسٚخ انصذشأٖ نزُزمم انششكخ انٗ خبَخ انشثذٛخ 

.  اعزجبسا يٍ انشثع انثبنث يٍ انعبو انذبنٗ 
لبل اعًبعٛم ععٕدٖ انًذٚش انعبو نغٕدٚك عهٗ ْبيش صٚبسح نهعبصًخ انهجُبَٛخ ثٛشٔد 

اٌ : نالطالع عهٗ يششٔع ششكخ عٕنٛذٚش انششٚك االعزشارٛجٗ نغٕدٚك فٗ يصش 
انششكخ رعًم عهٗ لذو ٔعبق دبنٛب نالعشاع ثزُفٛز يششٔع انجشٚب ٔرغهٛى ٔدذارّ 

نهعًالء ثًب ٚذعى يصذالٛزٓب فٗ انغٕق ٔانجذٚخ فٗ انجُبء ٔانزغهٛى فٗ يٕاعٛذ رغجك يبرى 
 جشٚذح انًبل  انًصذس /.االرفبق عهّٛ ثعذح شٕٓس 

لبل انًُٓذط طبسق طُطبٖٔ، انشئٛظ انزُفٛزٖ نهششكخ انًصشٚخ نالرصبالد، إٌ يهف 
االعزذٕار عهٗ ششكخ فٕادفٌٕ انعبنًٛخ فٗ فٕادفٌٕ يصش رى إغاللّ رًبيب، ثبالرفبق يع 
.  يغؤٔنٗ انششكخ انعبنًٛخ، يشٛشا إنٗ أٌ انٕظع ثٍٛ انششكزٍٛ عٛجمٗ عهٗ يب ْٕ عهّٛ
ٔفًٛب ٚزعهك ثبنذكى انزٖ أصذسرّ يذكًخ انمعبء اإلداسٖ، انزٖ َص عهٗ عذو أدمٛخ 

انًصشٚخ نالرصبالد فٗ رخصٛص أساض نٓب نجُبء عُزشاالد، أكذ طُطبٖٔ أٌ انششكخ 
انًصش٘ انٕٛو انًصذس /.يبصانذ رذسط انمشاس، يشٛشا إنٗ أَّ ال ٚخص انششكخ ٔدذْب

رعبلذد ششكخ االَزبج االعاليٗ يع يكزت يصطفٗ شٕلٗ نهًذبعجخ ٔاالعزشبساد 
انًبنٛخ العبدح ْٛكهخ انششكخ ٔرٕظٛف يٕاسدْب يٍ اساض ٔاعزذْٕٚبد ٔيجبٌ الظبفخ 

كٛبَبد ٔاَشطخ جذٚذح ٔرنك ثعذ فشم انًفبٔظبد يع ششكخ انًغزشبس انذٔنٗ انزبثعخ 
.  نششكخ ثبَٕٚٛشص انمبثعخ ثغجت االخزالف عهٗ لًٛخ انعشض 

لبل عٛذ دهًٗ سئٛظ يجهظ االداسح انععٕ انًُزذة نهششكخ نهًبل اَّ رى اعذاد دساعخ 
اعبدح انٓٛكهخ ثذاٚخ شٓش َٕٕٚٛ انذبنٗ عهٗ اٌ ٚزى عشظٓب عهٗ يجهظ االداسح نًُبلشزٓب 

انشٓش انًمجم دٛث رزعًٍ عذح عُٛبسْٕٚبد ٔيمزشدبد نزطٕٚش االَزبج االعاليٗ 
    جشٚذح انًبل  انًصذس/سافعب االفصبح عٍ ياليخ ْزِ انًمزشدبد 

كشف عهٙ اثٕ دالِٔ سئٛظ يجهظ اداسح ششكخ انًمبٔالد انًصشّٚ يخزبس اثشاْٛى فٙ 
رصشٚذبد خبصّ ل انًبل عٍ يُبلشّ انششكخ انمٕيّٛ نهزشٛٛذ ٔانزعًٛش خٛبس شطت 

رنك ثعذ اٌ % 3,45انششكخ يٍ انجٕسصّ ثششاء دصّ اعٓى انزذأل انذش انجبنغّ 
انضيذ انٓٛئخ انعبيخ نهشلبثّ انًبنّٛ انششكبد غٛش انًزٕافمّ يع لٕاعذ انمٛذ فٙ انجٕسصّ 

.  ايب ثبعزٛفبء َغجّ انزذأل انذش ٔايب ثششاء دصّ االلهّٛ 
ٔاكذ اَّ نى ٚزى ارخبر لشاس َٓبئٙ ثبنشطت يٍ انجٕسصّ دٛث ال رضال انششكخ انمٕيّٛ 

رُبلش االيش ٔيٍ جبَت اخش عهًذ انًبل يٍ يصبدس يطهعّ اٌ انششكخ انمٕيّٛ لبيذ 
ثزشكٛم نجُخ داخهّٛ نزذذٚذ جذٔ٘ عًهّٛ انشطت ٔانٕصٕل انٙ رفبصٛم انٛبد رعٕٚط 

االلهّٛ يٍ انًغبًٍْٛ ثُبء رعهًٛبد طشدزٓب ٔصاسِ االعزثًبس خالل اجزًبع انجًعّٛ 
َٕٕٚٛ انذبنٙ  20فٙ  2010/2011انعًٕيّٛ نهششكخ نًُبلشّ انًٕاصَخ انزخطٛطّٛ نعبو 

  جشٚذح انًبل  انًصذس/ .

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

