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 َقطة 76 نُفقذ تذنك 5944 عُذ يسحىي egx30اغهقث جهسة انُىو عهً هثىط  حُث اغهق يؤشز

، و كاَث صافً جعايالت انًسحثًزٍَُ انعزب هى انًشحزٍَ وعهً انجاَة االخز  (%1.26)يُخفضا تُسثة 

.كاٌ انًسحثًزٍَ انًصزٍَُ و االجاَة هى انثائعٍُ 

مصر

:هؤشرات االسىاق 

الوصري
537

2010-7-7عٍ جهظح 

HONEST

َظثح انرغُز اندونح

6026
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انقًُح

  جعٍُُ خانذ سزٌ صُاو رئُسًا نهثىرصة انًصزَة

  "  سُىات3خالل نُُك يهُىٌ جُُه نذائًُ 150جسذد يىتُُُم
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اوراطكىو ذهُكىو انقاتضح

10.1

انًصزٍَُ

13.65انًصزَح نالذصاالخ

40.54

اسن السهن

494

التغير

اسن السهن
تً اي جً نهرجارج واالطرثًار

-144

337

انثُك انىطٍُ انًصزٌ

اندنرا نهظكز

أعلً خوسة اسهن هي حيج ليوة التداول 
تاَىَُزس انقاتضح نالطرثًاراخ انًانُح

انجُشجانعايح نهًقاوالخ واالطرثًارانعقاري

13.78

10.5

انصعُد انعايح نهًقاوالخ

حدَد عش

التغير

اسن السهن

أعلً خوسة اسهن هي حيج كوية التداول 

اوراطكىو ذهُكىو انقاتضح

  "  يهُىٌ دوالر120جثذا االَحاج انفعهٍ نًصُع قطز تاسحثًارات انسىَذٌ

   " انحعًُز انسُاحٍجذرس رفع يساهًحها فٍ انشًس نالسكاٌ   "

354

 طهى يجاًَ نكم ذظعح اطهى اصهُح 

انعزتُح نًُرجاخ االنثاٌ آراب دَزٌ

قُا- يصز نالطًُد 

اكثر خوسة اسهن شهدت اًخفبض

التغير

اعلً خوسة اسهن شهدت ارتفبع 

انًهرقٍ انعزتٍ نالطرثًاراخ

انعزوتح نهظًظزج فٍ األوراق انًانُح

انىطُُح نالطكاٌ نهُقاتاخ انًهُُح

351

40.4
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اوراطكىو نالَشاء

2010-7-7عٍ جهظح 

التغير

ليوة الكىبىى اسن السهن

5132

المانيا

12.44

اغالق سببك

4.37

 هُزيض انقاتضح

4.37 اوراطكىو ذهُكىو

انًؤشز نهثزيجُاخ وَشز انًعهىياخ

:فئبت الوستثوريي 

انًؤطظاخ

االحذ انًقثمانعزتُة السحصالح االراضًيٍ اسهى 5.34طزح 

اسن الشركة

يقز انشزكح تًدَُح انظاداخ 

(يصز)انثُك انرجارٌ اندونٍ  

جـدول اعـوـبل الجـوـعـية 

انًصزَح نهًُرجعاخ انظُاحُح

العٌىاى

.ذعدَم تعض يىذد انُظاو االطاطً نهشزكح 

انًطار - فُدق َىفىذُم 

رَجُُا نهصُاعاخ انغذائُح 

.ذعدَم تعض يىذد انُظاو االطاطً وفقا نًا اطفز عُه االكرراب نقدايً انًظاهًٍُ فً راص يال انشزكح 

 طهى يجاًَ نكم عشزج اطهى اصهُح ريكى الَشاء انقزي انظُاحُح 

اسن السهن جُُح نكم طهى اصه0.55ً   

هُزيُض

 طهى يجاًَ نكم عشزج اطهى اصهُح انثُك االههً طىطرُه جُزال

اوراطكىو نالَشاء وانصُاعح

حدَد عش

يدَُح َصز نالطكاٌ وانرعًُز

اطكُدرَح نالطًُد تىرذالَد

انًصزَح نالذصاالخ 

انشًض نالطكاٌ وانرعًُز

جُُح نكم طهى اصه2ً   

طهى يجاًَ نكم طهى اصه0.25ٍ اَكىٌ   

طهى يجاًَ نكم طهى اصه0.2ٍ رواد - رواد انظُاحح   

 طهى يجاًَ نكم طهى اصهٍ انثُك انرجاري اندونً 

 طهى يجاًَ نكم عشزج اطهى اصهُح اَثُكى 

أِظ لشاسًا ثزؼٍٍٓ اٌذوزٛس خبٌذ عشي  أصذس اٌذوزٛس أدّذ ٔظٍف سئٍظ ِجٍظ اٌٛصساء
وّب رمشس رؼٍٍٓ . 2010ٌٌٍٛٛ  15صٍبَ سئٍغًب ٌٍجٛسصخ اٌّصشٌخ ٚرٌه اػزجبسًا ِٓ 

ٚوبْ . 2010ِذّذ فشٌذ صبٌخ ٔبئجًب ٌشئٍظ اٌجٛسصخ اٌّصشٌخ اػزجبسًا ِٓ أٚي أوزٛثش 
اٌذوزٛس خبٌذ عشي صٍبَ ٌشغً ِٕصت ٔبئجًب ٌشئٍظ اٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌٍشلبثخ اٌّبٌٍخ ٚػًّ 

ِٓ لجً ٔبئجًب ٌشئٍظ ٍ٘ئخ عٛق اٌّبي، ٌٚؼًّ ِذّذ فشٌذ صبٌخ خجٍشًا فً ٚصاسح 
االعزثّبس ٚاٌّغئٛي ػٓ ٍِف األعٛاق اٌّبٌٍخ ثٙب ِٚزبثؼخ ِششٚػبد رطٌٛش اٌجٛسصخ 
ِٚٓ أّ٘ٙب ِششٚع ثٛسصخ إًٌٍ ٚثٛسصخ اٌغٕذاد، ٚوبْ ٌؼًّ وخجٍش الزصبدي ِٕز 

  ِجبشش اٌّصذس/.. 2004ػبَ 

ٍٍِْٛ  480ٔذٛ ( ِٛثًٍٍٕ)عذدد اٌششوخ اٌّصشٌخ ٌزمذٌُ خذِبد اٌزٍٍفْٛ اٌّذّٛي 
جٍٕٗ ٌششوخ أٚساعىَٛ رٍٍىَٛ ٔظٍش االعزذٛار ػٍى ششوزى ٌٍٕه دٚد ٔذ ٌٍٕٚه 

ٍٍِْٛ جٍٕٗ ٌذائٕى  257اٌجٍجذ ػٍى أْ رمَٛ ثغذاد االٌزضاِبد اٌّبٌٍخ ٌٍششوزٍٓ اٌجبٌغخ 
اْ لٍّخ صفمخ –سئٍظ ِجٍظ اداسح ششوخ ِٛثًٍٍٕ  -لبي إٌّٙذط اٌىغٕذس شٍجى . ٌٍٕه

ٍٍِْٛ دٚالس ثّب ٌؼبدي  130االعزذٛار ػٍى ششوزى ٌٍٕه دٚد ٔذ ٌٍٕٚه اٌجٍجذ ثٍغذ 
اٌّصذس ِجبشش /ٍٍِْٛ جٍٕٗ 257ٍٍِْٛ جٍٕٗ لجً خصُ اٌذٌْٛ ٚاٌجبٌغخ  735

 120أزٙذ ِجّٛػٗ اٌغٌٛذي ٌٍىبثالد ِٓ أشبء ِصٕؼٙب اٌجذٌذ فً لطش ثبعزثّبساد 
ٍٍِْٛ دٚالس الٔزبج اٌىبثالد رٛلغ ادّذ اٌذّصبًٔ ِذٌش ػاللبد اٌّغزثّشٌٓ ثبٌششوخ 

ػبئذا اعزثّبسٌب ِٓ ِشبسٌؼٙب االخٍشٖ ٚاٌزً ثذاد فً االٔزبج ِزٛصػٗ ثٍٓ % 20رذمٍك 
ٍٍِْٛ ٌٛسٚ فضال ػٓ  40ِششٚع اٌغٌٛذي ٌالػّذٖ ثبٌؼٍٓ اٌغخٕخ ثبعزثّبساد ثٍغذ 

ِششٚع اٌىبثالد ثمطش فٍّب ٌزؼٍك ثّذي ربثش اٌششوخ ثبػبدٖ ٍ٘ىٍٗ دػُ اٌطبلٗ اٌزً 
دٚالساد ٌىً  3طجمزٗ اٌذىِٛخ ِؤخشا ػًٍ اٌصٕبػبد وثٍفٗ االعزٙالن ٌٍطبلٗ ة 

  صذٍفخ اٌجٛسصخ اٌّصذس/.ٍٍِْٛ ٚدذٖ دشاسٌٗ 

رذسط ششوخ اٌشّظ ٌالعىبْ ٚ اٌزؼٍّش سفغ ٔغجخ ِغبّ٘زٙب فً ششوخ اٌزؼٍّش اٌغٍبدً 
.  فً اطبس اعزشارٍجٍزٙب الػبدح رمٍٍُ اعزثّبسارٙب فً اٌششوبد االخشي 

اٌّذٌش اٌّبًٌ ٌٍششوخ أٗ عٍزُ اٌزخبسج ِٓ ٔغجخ اٌّغبّ٘خ اٌضئٍٍخ –لبي ِذّذ جالي 

ٚ % 0.0002عُٙ ثٕغجخ  600اٌجبٌغخ " اٌفٛ " فً ششوخ االعزثّبساد اٌؼشثٍخ ٌٍزؼٍّش 
/.عُٙ ثصفخ ِجذئٍخ  8000صٌبدح ٔغجخ اٌّغبّ٘خ فً ششوخ اٌزؼٍّش اٌغٍبدً ثششاء 

 صذٍفخ اٌجٛسصخ  اٌّصذس

%  5.34دذدد ششوخ اٌؼشثٍخ العزصالح االساضى االدذ اٌّمجً ِٛػذا ٔٙبئٍب ٌطشح 
ِٓ اعُٙ ارذبد اٌؼبٍٍِٓ اٌّغبٍّ٘ٓ ثبٌششوخ فى طشح خبص ٌٍٛصٛي ثٕغجخ اعُٙ 

اوذ إٌّٙذط . ٌٍزٛافك ِغ لٛاػذ اٌمٍذ ٚاٌشطت فى اٌجٛسصخ % 10اٌزذاٚي اٌذش اٌى 
صبثش لطت سئٍظ ارذبد اٌؼبٍٍِٓ اٌّغبٍّ٘ٓ ثششوخ ااٌؼشثٍخ العزصالح االساضى اْ 
اٌششوخ رؼًّ دبٌٍب ػٍى جّغ اٌجٍبٔبد اٌخبصخ ثبٌؼبٍٍِٓ الرّبَ ػٍٍّخ ٔمً اٌٍّىٍخ ٌَٛ 

.جٍٕٙبد  10االدذ اٌّمجً ثبٌمٍّخ االعٍّخ ااٌجبٌغخ 
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