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 ًقطح 135 ليفقذ تذلك 6120 عٌذ هسرْٓ egx30اغلقد جلسح اليْم علٔ ُثْط قْٓ ديث اغلق هؤشز

، ّ كاًد صافٔ ذعاهالخ الوسرثوزييي الوصزييي ُن الوشرزيي  ّعلٔ   (%2)هٌخفضا تٌسثح ذجاّسخ 

.الجاًة االخز كاى الوسرثوزيي االجاًة ّ العزب ُن الثائعيي 
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:هؤشراث االسىاق 
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ّعثح اىرغُس اىدوىح
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مصر

اىقَُح

 االف ًقطح10يغلق دّى الـ داّ جًْشّ ُثْط داد للوؤشزاخ االهزيكيح 
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9870أ q-2.66%داو جونز

100q-3.19%فوتسى

q-3.44%داكس

40q-4.17%كاك

GDR

السعر ببلجٌيه%التغير $$اغالق اليىم
-1%67.37

0%31.08
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-2%5.04

-4%223.16

االزقاً تاىَيُىُ

اىعسباألجاّةاالفساد/
28915327شساء

32916230تُع

3-9-40-اىصافً

الكويتالفبل
5.7p19.00%390,338

39p18.18%100

5.98p12.83%1,500

45.5p2.48%100

82.72p2.06%410

الكويتالفبل

1.09q-9.17%6,114,376

34.15q-7.13%8,875

0.92q-7.07%1,543,048

4.39q-6.99%2,071,815

10.84q-6.55%4,810

الكويتالفبل

1.93q-3.50%13,764,352

1.09q-9.17%6,114,376:هىاعيد الكىبىًبث 

0.96q-2.04%3,513,431تبريخ الصرفتبريخ االستحمبق

16/6/201017/6/20107.47q-1.19%3,363,909

16/6/201017/6/20103.61q-4.75%2,467,603
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الميوتالفبل22/6/201027/6/2010

23/6/201024/6/20105.08q-2.68%110,523,584

23/6/201024/6/201029.93q-1.38%41,800,092

23/6/201024/6/201068.68q-1.12%41,728,676

27/6/201030/6/2010231.72q-1.97%30,074,174

12/7/201015/7/20101.93q-3.50%26,608,804
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: االكتتبببث الحبليت 
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تْل ٍصس اَسا1.025ُ

اوزاظنىً ىالّشاء واىصْاعح

(ٍصس)اىثْل اىرجازٌ اىدوىٍ  

اوزاظنىً ذيُنىً اىقاتضح

ٍِ االظهٌ االصيُح%53.8 2010-7-4 حرً 2010-6-3ٍِ ً . اىعسوتح ىيعَعسج فً ا 

ٍىتُُْو 

سعر االكتتبةفـتـرة االكـتـتـبة 

 ظهٌ ٍجاًّ ىنو عشسج اظهٌ اصيُح اىثْل االهيً ظىظرُه جْساه

اىَصسَح ىالذصاالخ 

 ظهٌ ٍجاًّ ىنو ذععح اظهٌ اصيُح اىشَط ىالظناُ واىرعَُس

جُْح ىنو ظهٌ اصي2ً   

اسن الشركت

البٌك هتلمً االكتتبة 

اىَطاز - فْدق ّىفىذُو 

اىَصسَح ىيَْرجعاخ اىعُاحُح

جـدول اعـوـبل الجـوـعـيت 

الشركت 

اىناتالخ اىنهستائُح اىَصسَح

العٌىاى

.ذعدَو تعض ٍىذد اىْظاً االظاظً وفقا ىَا اظفس عْه االمرراب ىقداًٍ اىَعاهَُِ فً زاض ٍاه اىشسمح 

اىقاهسج  - فْدق فُسٍىّد 

ثَاز ىرداوه االوزاق اىَاىُح 

ًسبت االكتتبة 

ذجصئح اىعهٌ اىىاحد اىً عشسج 

اظنْدزَح ىالظَْد تىزذالّد

.ٍِ اظهٌ شسمح ىُْل دوخ ّد ، ذعدَو تعض ٍىاد اىْظاً االظاظً ىيشسمح % 100اىْظس فً االظرحىاذ عيً 

 ظهٌ ٍجاًّ ىنو عشسج اظهٌ اصيُح زٍنى الّشاء اىقسي اىعُاحُح 

اسن السهن

جُْح ىنو ظهٌ اصي0.55ً   

االهساً ىيطثاعح

 جُْح ىنو ظهٌ 0.92/ قعط اوه اىىطُْح ىَْرجاخ اىرزج 

هُسٍُط

ليوت الكىبىى اسن السهن

 أظهٌ اصيُح10أظهٌ ٍجاُّح ىنو 3  

4914

المانيا

12.03

اغالق سببك

4.5

 هُسٍط اىقاتضح

4.58 اوزاظنىً ذيُنىً

االظنْدزَح الظَْد تىزذالّد

:فئبث الوستثوريي 

 "  هليار جٌي1.2َهي سريال هصز الجذيذج تقيوح 85ذٌجخ فٔ ذسْيق رهكْ

اسن السهن

أعلً خوست اسهن هي حيج كويت التداول 

اىَصسَح ىيَْرجعاخ اىعُاحُح

" ذذرص الذخْل في هشزّعاخ ترزّليَ خالل الفرزٍ الوقثلَجي ام سي

اىععىدَح اىَصسَح ىالظرثَاز واىرَىَو

391

اىَجَىعه اىَاىُه هُسٍط اىقاتضه

11.1

اىَصسَُِ

15.5اىَصسَح ىالذصاالخ

41.3

اسن السهن

379

التغير

اسن السهن
اىَؤشس ىيثسٍجُاخ وّشس اىَعيىٍاخ

12

241

اىُنى- االظرثَاز اىعقازٌ اىعستٍ 

زوتنط ىرصُْع اىثالظرُل

أعلً خوست اسهن هي حيج ليوت التداول 
تاَىُّسش اىقاتضح ىالظرثَازاخ اىَاىُح

َىذىتُا ىالظرثَاز اىعقازي واىعُاحً

15.5

11.1

اىُنى- االظرثَاز اىعقازٌ اىعستٍ 

ٍجَىعح طيعد ٍصطفٍ اىقاتضح

التغير

ٍصس- اجىاء ىيصْاعاخ اىغرائُح 

ح جسوب.ك.ه- اىقاتضه ىالظرثَازاخ اىَاىُه 

اكثر خوست اسهن شهدث اًخفبض

التغير

اعلً خوست اسهن شهدث ارتفبع 

اىثدز ىيثالظرُل

اىُْو ىالدوَح واىصْاعاخ اىنَُاوَح

" تشآّعش عزّض أّرّتيح إلقاهح ّدذج صة لوٌافسح 4ذرلقٔ الذذيذ ّالصلة "

هي أسِن الْطٌيح للذرج43.58الزقاتح الواليح ذْافق علٔ شزاء هصز الواليح لالسرثواراخ 

جُْح ىنو ظهٌ اصي0.20ًجساّد اىقاتضح    

39.85

40

اوزاظنىً ىالّشاء

2010-6-29عِ جيعح 

12.1اىثْل اىرجازٌ اىدوىٍ
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انجلترا
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282
اىَؤظعاخ

انًجًعخ خالل انشثع األٔل " أساعكٕو نإلَشبء ٔانصُبعخ"أظٓشد َزبئج أعًبل ششكخ 
%  18.7يهٌٕٛ جُّٛ ثًُٕ قذسِ  694.1يٍ انعبو انجبس٘ رذقٛق صبفٗ سثخ قذسِ 

يهٌٕٛ جُّٛ خالل انفزشح انًقبسَخ يٍ انعبو انًبضٗ  584.4يقبسَخ ثصبفٗ سثخ قذسِ 
 انًصذسيجبشش /.  2009

رشاجعذ يؤششاد األعٓى األيشٚكٛخ ثُذٕ كجٛش ٔدبد نذٖ َٓبٚخ رعبيالد جهغخ انثالثبء ، 
عجم يؤشش . آالف َقغخ  10دافعخ يؤششْب انشئٛغٗ دأ جَٕض نهٓجٕط دٌٔ يغزٕٖ انـ 

رعبدل % 2.65دأ جَٕض انصُبعٗ ألعٓى كجشٖ انششكبد األيشٚكٛخ اَخفبض قذسِ 
  يجبشش  انًصذس./َقغخ  9870.3َقغخ نٛغهق عُذ يغزٕٖ  268.22

يٍ يششٔع عزٛال يصش % 85َجذذ ششكخ سيكٕ الَشبء انقشٖ انغٛبدٛخ فٗ رغٕٚق 
انجذٚذح كًب رعكف خالل انفزشح انجبسٚخ عهٗ االَزٓبء يٍ عًهٛبد انزغٕٚق نعذد يٍ 
انًشبسٚع االخشٖ انًًهٕكخ نهششكخ يثم عزٛال ْبٚزظ ٔعزٛال عجذ انشدًٍ ٔعزٛال 

أضخ اَغٗ ٕٚعف َبئت سئٛظ يجهظ اداسح ششكخ سيكٕ الَشبء انقشٖ . انجبسٌٔ 
يهٛبس جى يٍ يششٔع  1.2انغٛبدٛخ اٌ ششكزّ َجذذ فٗ رغٕٚق ٔدذاد ثهغذ قًٛزٓب 

يٍ دجى انًششٔع يشٛشا انٗ اٌ اجًبنٗ % 85عزٛال يصش انجذٚذح ْٔٗ رًثم دٕانٗ 
 جشٚذح انًبل  انًصذس /يهٛبس جى  1.3قًٛخ انًجٛعبد انًغزٓذفخ نهًششٔع رقزشة يٍ 

كشف يذًذ جُٛذ٘ سئٛظ يجهظ االداسح ٔانعضٕ انًُزذة نًجًٕعّ جٙ او عٙ 
نالعزثًبساد انصُبعّٛ ٔانزجبسّٚ انًبنّٛ اٌ انششكخ رذسط انذخٕل فٙ يششٔعبد 

ثًجبل انجزشٔل خالل انفزشِ انًقجهّ ٔرنك ثعذ دصٕنٓب عهٙ يٕافقّ يٍ انٓٛئخ انعبيخ 
.  نهجزشٔل ثًضأنّ رنك انُشبط ٔانز٘ رٕقف يُز يب ٚقشة يٍ عبيٍٛ 

اضبف اٌ انششكخ رقذيذ ثغهجبد فٙ ْزا االعبس دٛث عٛزى اجشاء يفبٔضبد يع 
انٕصٚش ٔسئٛظ ْٛئخ انجزشٔل خالل االعجٕع انًقجم نًُبقشّ االيٕس انًزعهقّ ثٓزا 

  يجبشش  انًصذس/ . انًٕضٕع 

يُبقصزٍٛ عبنًٛزٍٛ، ضًٍ خغخ انزغٕٚش انًقشسح « انذذٚذ ٔانصهت»عشدذ ششكخ 
يهٌٕٛ  ٦٥٠يهٌٕٛ جُّٛ يٍ أصم  ٧٠ٔ ٦٠إلعبدح ْٛكهخ انششكخ، ثقًٛخ رزشأح ثٍٛ 

قبل انذكزٕس عًش عجذانٓبدٖ، سئٛظ انششكخ . جُّٛ، رًثم إجًبنٗ ركهفخ رُفٛز انخغخ
عشٔض رقذيذ  ٤انزبثعخ نهششكخ انقبثضخ نهصُبعبد انًعذَٛخ، إٌ يجهظ اإلداسح رهقٗ 

/. ثٓب ششكبد عبنًٛخ نزُفٛز انًُبقصخ األٔنٗ انًزعهقخ ثئقبيخ ٔدذح صت يشثعبد انصهت

  انًصش٘ انٕٛو انًصذس

أعهُذ انٓٛئخ انعبيخ نهشقبثخ انًبنٛخ فٗ ثٛبٌ انٕٛو ٚفٛذ أَّ قذ رى انًٕافقخ عهٗ اعزثُبء يقذو 
يٍ االنزضاو ثزقذٚى عشض ششاء إججبسٖ " يصش انًبنٛخ نالعزثًبساد"انعشض ششكخ 

ٔ فٗ ضٕء انضٕاثظ انخبصخ  1992نغُخ  95انالئذخ انزُفٛزٚخ نقبٌَٕ ٔفقب ألدكبو 
يهٌٕٛ عٓى ثًب ًٚثم 12,86ثششٔط االعزثُبء يٍ رقذٚى عشٔض ششاء إججبسٚخ نعذد 
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