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التقرير اليومى 2010,  يوليو04, األحد

 ًقطح 87 لُفقد تذلك 6033 عٌد هسرىي egx30هاسالد هىجح الهثىط هسروزج حُث اغلق هؤشز

، و كاًد صافً ذعاهالخ الوسرثوزَُي الوصزَُي و العزب هن الوشرزَي  وعلً   (%1.43)هٌخفضا تٌسثح 

.الجاًة االخز كاى الوسرثوزَي االجاًة هن الثائعُي 
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6033

1469

q-0.47%داو جونز

100p0.66%فوتسى

q-0.39%داكس

40p0.24%كاك

GDR

السعر ببلجٌيه%التغير $$اغالق اليىم
-2%66.25

-1%30.80

-10%15.79

-4%4.86

-1%220.36

االرقاو تانًهُىٌ

انعزباألجاَةاالفزاد/
38016139شزاء

33920726تُع

4614-41انصافً

الكويتالفبل
6.29p10.35%131,150

8.02p5.94%64,970

48.01p5.52%152

11.6p5.45%26,053

30.62p5.30%3,267

الكويتالفبل

140q-19.08%100

33q-15.38%225

5.51q-7.86%3,250

3.39q-7.12%1,360,424

76.87q-7.07%265

الكويتالفبل

4.98q-1.97%31,432,348

1.89q-2.07%10,807,990:هىاعيد الكىبىًبث 

7.34q-1.74%6,727,329تبريخ الصرفتبريخ االستحمبق

21/6/201024/6/20101.09q0.00%4,701,598

22/6/201027/6/20101.06q-1.85%2,661,748

23/6/201024/6/2010

الميوتالفبل23/6/201024/6/2010

23/6/201024/6/20104.98q-1.97%156,386,240

27/6/201030/6/201029.2q-2.44%63,978,264

12/7/201015/7/20107.34q-1.74%49,347,880

14/7/201015/7/201017.58q-2.60%35,859,660

14/7/201015/7/201067.55q-1.65%31,694,950

:هىاعيد الجوعيبث  

ًىع الجوعيهتبريخ الجوعيه 
7-07-2010

( عصزا4 )
غُز عادَح 

24-07-2010

( صثاحا9 )
غُز عادَح 

: االكتتبببث الحبليت 

حك االكتتبة 

31/5/2010

Website : www.honest-eg.comلسن البحىث

39.35

-41

اوراصكىو نالَشاء

2010-7-2عٍ جهضح 

12.03انثُك انرجارٌ اندونٍ

امريكا

فرنسا

اسن السهن

3348 يت
لو

عب
ق 

ىا
س

أ

5834

9686

انجلترا

التغير

481
انًؤصضاخ

انًصزَح نهدواجٍ

انثدر نهثالصرُك

اكثر خوست اسهن شهدث اًخفبض

التغير

اعلً خوست اسهن شهدث ارتفبع 

انُُم نالدوَح وانصُاعاخ انكًُاوَح

انثُك انًصزٌ نرًُُح انصادراخ

يًفُش نالدوَح وانصُاعاخ انكًُاوَح
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" ذثدأ فٍ ذٌفُذ هشزوع الزحابعثز الوحُطاخ

 هثىط الوؤشزاخ االهزَكُح لدي ًهاَح الرعاهالخ
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انضعىدَح انًصزَح نالصرثًار وانرًىَم

أعلً خوست اسهن هي حيج ليوت التداول 
انصعُد انعايح نهًقاوالخ

انًشزوعاخ انصُاعُح وانهُدصُح

14.1
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انًصزَح نهًُرجعاخ انضُاحُح

انُكى- االصرثًار انعقارٌ انعزتٍ 

التغير

ليوت الكىبىى اسن السهن

جُُح نكم صهى اصه0.20ً   

4838

المانيا

11.83

اغالق سببك

4.34

 هُزيش انقاتضح

4.5 اوراصكىو ذهُكىو

َىذىتُا نالصرثًار انعقاري وانضُاحً

:فئبث الوستثوريي 

هؤسسح عزتُح وهصزَح ذرقدم تسحة كزاساخ شزوط شزاء أراضٍ اإلعاله18ٍ 

اسن السهن

أعلً خوست اسهن هي حيج كويت التداول 

اوراصكىو ذهُكىو انقاتضح

اسن الشركت

البٌك هتلمً االكتتبة 

يقز انشزكح تًدَُح انضاداخ 

(يصز)انثُك انرجارٌ اندونٍ  

جـدول اعـوـبل الجـوـعـيت 

الشركت 

يجًىعح طهعد يصطفٍ انقاتضح

العٌىاى

.ذعدَم تعض يىذد انُظاو االصاصً نهشزكح 

انًطار - فُدق َىفىذُم 

انىطُُح نًُرجاخ انذرج 

ًسبت االكتتبة 

 جُُح نكم صهى 0.92/ قضط اول 

رَجُُا نهصُاعاخ انغذائُح 

.ذعدَم تعض يىذد انُظاو االصاصً وفقا نًا اصفز عُه االكرراب نقدايً انًضاهًٍُ فً راس يال انشزكح 

اسن السهن صهى يجاًَ نكم عشزج اصهى اصهُح ريكى الَشاء انقزي انضُاحُح 

جُُح نكم صهى اصه0.55ً   

جزاَد انقاتضح 

هُزيُش

 صهى يجاًَ نكم عشزج اصهى اصهُح انثُك االههً صىصرُه جُزال

تُك يصز اَزا1.025ٌ

حدَد عز

يجًىعح طهعد يصطفٍ انقاتضح

اوراصكىو ذهُكىو انقاتضح

يٍ االصهى االصهُح%53.8 2010-7-4 حرً 2010-6-3يٍ و . انعزوتح نهضًضزج فً ا 

اصكُدرَح نالصًُد تىرذالَد

سعر االكتتبةفـتـرة االكـتـتـبة 

انًصزَح نالذصاالخ 

 صهى يجاًَ نكم ذضعح اصهى اصهُح انشًش نالصكاٌ وانرعًُز

جُُح نكم صهى اصه2ً   

صهى يجاًَ نكم صهى اصه0.25ٍ اَكىٌ   

صهى يجاًَ نكم صهى اصه0.2ٍ رواد - رواد انضُاحح   

"  كثفد انذكٕيح انجشائزٚح ػغٕؿٓا عهٙ أٔراسكٕو ذهٛكٕو نذفعٓا إنٗ تٛع شزكح 
يٍ إجًانٙ % 0.5تفزػٓا ػزٚثح جذٚذج عهٙ شزكاخ انًذًٕل تُسثح " جٛش٘ 

انعائذاخ ٚرى ذذظٛهٓا شٓزٚا نظانخ قـاع انثقافح ٔ انفٌُٕ فٙ انجشائز ، ٔقزرخ ٔسارج 
.  انًانٛح انجشائزٚح تذء ذذظٛم انؼزٚثح انجذٚذج انشٓز انجار٘ 

كًا ذًثم ػغـا عهٙ أٔراسكٕو قثم تذء انًفأػاخ نثٛع دظرٓا فٙ انشزكح انجشائزٚح 
ٔ إعادج نذساتاذٓا فٙ ػٕء ذغٛٛزاخ يانٛح يسرقثهٛح خاطح أٌ انؼزٚثح انجذٚذج ذخفغ 

رجذد . يالٍٚٛ دٔالر سُٕٚا يٍ االٚزاداخ  10َسثح انزتذٛح نهشزكح ٔ ذسرقـع َذٕ 
يظادر أٌ ذكٌٕ انؼزٚثح انجذٚذج انسثة ٔراء ذأخٛز انًفأػاخ تٍٛ انذكٕيح 

انجشائزٚح ٔ أراسكٕو ذهٛكٕو درٙ ٚرسُٙ نهذكٕيح اقزار انؼزٚثح ٔ ذُفٛذْا نرذخم 
.  ػًٍ دساتاخ أٔراسكٕو أثُاء انًفأػاخ 

  طذٛفح انثٕرطح  انًظذر./

أنف  86.5شزكح ٔيؤسسح عزتٛح ٔعانًٛح كزاساخ انشزٔؽ انخاطح تثٛع  18سذثد 
ٔأكذ سٛذ دهًٙ رئٛس يجهس إدارج انشزكح . يرز يزتع فٙ يذُٚح اإلَراج اإلعاليٙ

ٕٚنٕٛ انجار٘  22انًظزٚح نًذُٚح اإلَراج اإلعاليٙ أٌ ذأجٛم يشاد تٛع األرع درٗ 
ٚأذٙ تُاء عهٗ رغثح انًسرثًزٍٚ إلعـائٓى فزطح نهرقٛٛى ٔانذخٕل فٙ انًشاٚذج عهٗ 

ٔأشار سٛذ دهًٗ إنٗ أٌ اإلقثال عهٗ شزاء األراػٙ انًعهٍ عُٓا ٚأذٙ . شزاء األراػٙ
فٙ إؿار األَشـح انرٙ َض انقإٌَ عهٗ يًارسرٓا فٙ انًذُٚح ْٔٙ أَشـح يزذثـح 

تاإلعالو ٔانخذياخ انًرُٕعح انًزذثـح تّ، ٔأكذ أٌ عًهٛح تٛع ْذِ األراػٙ سًٛثم أٔل 
ذزجًح فعهٛح نهقًٛح انؼخًح انًٕجٕدج فٙ انًذُٚح ٔانًخرفٛح َرٛجح عذو اسرغالنٓا، ْٕٔ 

يا سٛعـٙ نهشزكح دفعح السركًال إعادج انٓٛكهح ٔسٚادج يٕاردْا ٔانًؼٙ قذيا فٙ خـؾ 
  انعانى انٕٛو انًظزٚح  انًظذر /انرـٕٚز

طزح أدًذ عاشٕر انعؼٕ انًُرذب نشزكح عثز انًذٛـاخ نهسٛادح تأَّ ذى انثذء فٙ 
 40ذُفٛذ يشزٔع يذُٚح انزداب انخاص تاالسكاٌ انسٛادٙ تركهفّ اسرثًارٚح ذظم انٙ 

غزفّ  212ٔدذِ ٔذشرًم عهٙ  73يهٌٕٛ جُّٛ ٔأػاف أٌ انًشزٔع ٚركٌٕ يٍ 
يخظظّ نإلسكاٌ انسٛادٙ يشٛزا انٙ أَّ سٛرى ذخظٛض جشء يٍ انًشزٔع نظانخ 
سٛادّ اإلدرٛاجاخ انخاطح يٕػذًا أَّ سٛرى ذقذٚى ْذِ انخذيح يٍ خالل ٔسائم َقم 

ٔيساكٍ يجٓشِ نذٔ٘ االدرٛاجاخ انخاطح ٔاػاف أٌ انشزكح قايد تاالدالل ٔذـٕٚز 
يهٌٕٛ  2,750االذٕتٛساخ انخاطح تٓا ٔقذ ذى شزاء عذد اذٕتٛسٍٛ تركهفّ ذظم انٙ 

ذزاجعد يؤشزاخ االسٓى االيزٚكٛح نذٖ َٓاٚح ذعايالخ جهسح انجًعح ، اخز جهساخ 
االسثٕع ، نررخهٗ تذنك عٍ يكاسثٓا انظثادٛح انًذققح ، ٔسجم يؤشز دأ جَٕش 

 46.05ذعادل % 0.47انظُاعٗ السٓى كثزٖ انشزكاخ االيزٚكٛح اَخفاع قذرِ 
 يثاشز  انًظذر/َقـح  9686.48َقـح نٛغهق عُذ يسرٕٖ 
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