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التقرير اليومى 2010,  يونيو29, الثالثاء

 ٔمطح 34 ٌيفمذ تذٌه 6256 عٕذ ِسرىي egx30اغٍمد جٍسح اٌيىَ عًٍ هثىط  حيث اغٍك ِؤشز

، و وأد صافً ذعاِالخ اٌّسرثّزييٓ االجأة  و اٌعزب هُ اٌّشرزيٓ  وعًٍ   (%0.55)ِٕخفضا تٕسثح 

.اٌجأة االخز واْ اٌّسرثّزيٓ اٌّصزييٓ هُ اٌثائعيٓ ِع ِالحظح ذٕفيذ صفمح ٔمً ٍِىيح ٌشزوح اِىن  
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انجلترا

التغير

735
انًؤسساخ

930

انخذياخ انًالحُح وانثرشونُح ياسَذَف

يُُا فاسو نألدوَح و انصُاعاخ انكًُاوَح

اكثر خوست اسهن شهدث اًخفبض

التغير

اعلً خوست اسهن شهدث ارتفبع 

انعانًُح نالسرثًاس وانرًُُح

انغشتُح االساليُح نهرًُُح انعًشاَُح

"  أٌف ِرز12.322ذعزض تيع لطعح أرض تّساحح اٌعزتيح وتىٌفارا

اوساسكىو ذهُكىو انماتضح

11.1

انًصشٍَُ

15.5انًصشَح نالذصاالخ

41.06

اسن السهن

951

التغير

اسن السهن
انًؤشش نهثشيجُاخ وَشش انًعهىياخ

-21

726

انُُم نالدوَح وانصُاعاخ انكًُاوَح

جشاَذ انماتضح نالسرثًاساخ انًانُح

أعلً خوست اسهن هي حيج ليوت التداول 
انصعُذ انعايح نهًماوالخ

االسكُذسَح نهزَىخ انًعذَُح

15.5

11.1

االسكُذسَح نهزَىخ انًعذَُح

انُكى- االسرثًاس انعماسٌ انعشتٍ 

التغير

جُُح نكم سهى اصه2ً   

ليوت الكىبىى اسن السهن

 أسهى اصهُح10أسهى يجاَُح نكم 3  

5071

المانيا

12.1

اغالق سببك

4.58

 هُشيس انماتضح

4.68 اوساسكىو ذهُكىو

َىذىتُا نالسرثًاس انعماسي وانسُاحً

:فئبث الوستثوريي 

رواد اٌسياححٔهايح اٌحك فً األسهُ اٌّجأيح ٌــ يىٌيى 14    "

اسن السهن

أعلً خوست اسهن هي حيج كويت التداول 

اوساسكىو ذهُكىو انماتضح

إيىىْٔهايح اٌحك فً األسهُ اٌّجأيح ٌــيىٌيى14   "

(نُفد سالب يصش )انًصشَح نرطىَش صُاعح انثُاء 

اسن الشركت

البٌك هتلمً االكتتبة 

انجُزج - َادي انصحفٍُُ 

(يصش)انثُك انرجاسٌ انذونٍ  

جـدول اعـوـبل الجـوـعـيت 

الشركت 

انًصشَح نهًُرجعاخ انسُاحُح

العٌىاى

 ، وانرصذَك عهً لشاس يجهس االداسج انخاص تراسُس 2010-3-31اعرًاد انمىائى انًانُح انسُىَح انًُرهُح فً 

.ششكح جذَذج تاسى انششكح انًصشَح نرسًٍُ انذواجٍ 

َادي ششكح يذَُح َصش نالسكاٌ 

ثًاس نرذاول االوساق انًانُح 

ًسبت االكتتبة 

ذجزئح انسهى انىاحذ انً عششج 

انًصشَح نهذواجٍ 

.انُظش فً ذعٍُُ يشالة حساتاخ اضافً نهششكح ، ذعذَم تعض يىاد انُظاو االساسً 

 سهى يجاًَ نكم عششج اسهى اصهُح سيكى الَشاء انمشي انسُاحُح 

اسن السهن

جُُح نكم سهى اصه0.55ً   

االهشاو نهطثاعح

 جُُح نكم سهى 0.92/ لسط اول انىطُُح نًُرجاخ انزسج 

هُشيُس

تُك يصش اَشا1.025ٌ

انًصشَح نهًُرجعاخ انسُاحُح

يجًىعح طهعد يصطفٍ انماتضح

االسكُذسَح نهزَىخ انًعذَُح

يٍ االسهى االصهُح%53.8 2010-7-4 حرً 2010-6-3يٍ و . انعشوتح نهسًسشج فً ا 

انثُك االههً انًرحذ 10يٍ االسهى االصهُح%40 2010-6-27 حرً 2010-5-27يٍ اسكىو - اسُك نهرعذٍَ 

.يٍ اسهى ششكح نُُك دوخ َد ، ذعذَم تعض يىاد انُظاو االساسً نهششكح % 100انُظش فً االسرحىار عهً انماهشج  - فُذق فُشيىَد 

انُصش نالعًال انًذَُح 

سعر االكتتبةفـتـرة االكـتـتـبة 

يىتُُُم 

 سهى يجاًَ نكم عششج اسهى اصهُح انثُك االههً سىسرُه جُشال

انًصشَح نالذصاالخ 

 سهى يجاًَ نكم ذسعح اسهى اصهُح انشًس نالسكاٌ وانرعًُش

صشح يحًذ ػجالٌ انًذٌش انًبنً نششكخ يصش انجذٌذح نالسكبٌ ٔانزؼًٍش ثأٌ انششكخ 
لطؼّ اسض يخصصّ رجبسي ٔرشفًٍٓ  11أػهُذ ػٍ ثٍغ لطغ أساض رصم انً 

إنى أٌ سؼش انًزش نهزجبسي حٕانً   ٔرؼهًًٍ ٔصحً ثبنحً انثبيٍ ثًذٌُخ انؼجٕس يشٍشًا
جٍُٓب ٔانصحً سٍزى  1788جٍُٓب نهًزش ٔانزشفًٍٓ  5048جٍُٓب ٔانزؼهًًٍ  1838

اسزغالنٓب فً انًششٔػبد انزً رمٕو ثبَشبئٓب انششكخ يٍ آًْب يششٔع انمبْشِ انجذٌذِ 
يالٌٍٍ يزش ٔجبس اٌَ إػذاد انزخطٍط انزفصٍهً نالحٍبء ٔيٍ 7ػهً يسبحّ حٕانً 

 /يالٌٍٍ جٍُّ 4ثبسزثًبساد رصم انً حٕانً  2011انًزٕلغ فٍّ ثذاٌّ ػبو 
 انؼبنى انٍٕو انًصشٌخ   انًصذس

لجم أٌبو، ػهى يٕافمخ انٍٓئخ انؼبيخ نهشلبثخ انًبنٍخ  "CIB"حصم انجُك انزجبسي انذٔنً 

ػهى َششح االكززبة انخبصخ ثصُذٔلّ االسزثًبسي انجذٌذ، يضًٌٕ سأط انًبل انًمشس 
حبنٍب، انزشرٍجبد انُٓبئٍخ نطشح َششح االكززبة  "CIB"ٌٔضغ ".حًبٌخ"إطاللّ رحذ اسى 

خالل األٌبو انمهٍهخ انًمجهخ، ثؼذ أٌ حصم، فً ٔلذ سبثك، ػهى يٕافمخ انجُك 
إٌ انصُذٔق انجذٌذ نهزجبسي انذٔنً ٌؼذ أٔل صُذٔق " انًبل"ٔلبنذ يصبدس نـ.انًشكضي

سُٕاد  5اسزثًبس يفزٕح ٔيضًٌٕ سأط انًبل فً انسٕق انًحهٍخ، ٔرجهغ يذح انصُذٔق 
        جشٌذح انًبل انًصذس /. يهٌٍٕ جٍُّ 250ثشأسًبل يجذئً 

ػٍ أَّ رمشس صٌبدح سأسًبل انششكخ انًصذس يٍ " انشٔاد " أػهُذ ششكخ سٔاد انسٍبحخ 
يهٌٍٕ  28.853يهٌٍٕ جٍُّ ثضٌبدح لذسْب  173.118يهٌٍٕ جٍُّ إنى  144.265

جٍُّ يًٕنخ ثبنكبيم يٍ سصٍذ األسثبح انًشحهخ ٔأضبفذ انششكخ أَّ رمشس رٕصٌغ األسٓى 
أسٓى أصهٍخ يٍ اسٓى انششكخ لجم انضٌبدح ٔ رنك  5انًجبٍَخ ثٕالغ سٓى يجبًَ نكم 

، ػهى  2010ٌٕنٍٕ  14نًشزشي انسٓى حزً َٓبٌخ جهسخ رذأل ٌٕو االسثؼبء انًٕافك 
   يجبشش انًصذس/2010ٌٕنٍٕ  15أٌ ٌزى رٕصٌغ االسٓى انًجبٍَخ اػزجبسا يٍ ربسٌخ 

إٌكٌٕ ػٍ أَّ رمشس –اػهُذ ششكخ انصُبػبد انُٓذسٍخ ٔ انًؼًبسٌخ نإلَشبء ٔ انزؼًٍش 

يهٌٍٕ  71.280يهٌٍٕ جٍُّ إنى  57.024صٌبدح ساسًبل انششكخ انًصذس يٍ 
يهٌٍٕ جٍُّ يًٕنخ يٍ َصٍت انًسبًٍٍْ فً رٕصٌؼبد  14.256ثضٌبدح لذسْب   جٍُّ

ٔأضبفذ أَّ لذ رمشس رٕصٌغ االسٓى انًجبٍَخ ثٕالغ .االسثبح انًشحهخ ٔ اسثبح انؼبو
سٓى اصهً يٍ اسٓى انششكخ لجم انضٌبدح ٔ رنك نًشزشي  1سٓى يجبًَ نكم  0.25

ػهى أٌ ٌزى رٕصٌغ  2010ٌٕنٍٕ  14انسٓى حزً َٓبٌخ جهسخ رذأل ٌٕو االسثؼبء انًٕافك 
  يجبشش  انًصذس/ 2010ٌٕنٍٕ  15االسٓى انًجبٍَخ اػزجبسا يٍ ربسٌخ 

ػٍ ثٍغ ثبنًضاٌذح انؼهٍُخ ( ٌٍَٕشاة)أػهُذ انششكخ انؼشثٍخ ٔثٕنفبسا نهغضل ٔانُسٍج 
أنف يزش يشثغ ثًب ػهٍٓب يٍ  12.322ثُظبو انًظبسف انًغهمخ نمطؼخ أسض ثًسبحخ 

يجبٌ دٌٔ اَالد ٔ انجًبنَٕبد انًؼذٍَخ ثبنسٍٕف االسكُذسٌخ ٔثزسٍٓالد فً انسذاد 
ٌزكش أٌ آخش يٕػذ نزمذٌى انؼطبءاد داخم يظبسٌف يغهمخ ٌٕو انسجذ . شٓشًا  24حزى 
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