
 اللجنة العلیا الدارة برنامج الطروحات:
  

 تأجیل طرح 4.5% من اسهم الشرقیة للدخان بسبب تقلبات االسواق العالمیة
  

 الحكومة واللجنة مصممون علي تنفیذ المرحلة االولي للبرنامج وتحقیق اكبر فائدة لالقتصاد
 القومي

  

 نتابع اداء البورصة المصریة الختیار افضل توقیت للطرح في ضوء تعلیمات رئیس مجلس
 الوزراء

  

طرح ارجاء 17/10/2018 االربعاء امس اول الطروحات برنامج إلدارة العلیا اللجنة             قررت
 نسبة 4.5% من اسهم راس مال شركة الشرقیة للدخان.

تشهدها التي األخیرة التطورات ضوء في جاء القرار هذا ان اللجنة اصدرته بیان               واوضح
واإلقلیمیة العالمیة المال أسواق في وانخفاض تقلبات وجود في والمتمثلة العالمیة المال              اسواق
والحرب المتبعة الحمایة سیاسات تزاید واهمها الخارجیة العوامل من العدید تزامن             بسبب
من كبیر عدد تواجه التي والصعوبات والصین االمریكیة المتحدة الوالیات بین             التجاریة
الدول من وعدد االمریكیة الخزانة سندات على الفائدة أسعار ارتفاع ضوء في الناشئة               األسواق
سلبا اثر مما الناشئة األسواق خارج األموال تدفقات تزاید في ساهمت أمور وهى               األوروبیة
المتداولة المالیة األوراق أسعار بعض انخفاض الى وادى المصري المال سوق             على

 بالبورصة و كذلك انخفاض في قیمة التداول الیومي.

 واضاف البیان ان اللجنة العلیا الدارة برنامج الطروحات ترجع قرار االرجاء ایضا

بقرار الوارد السعري النطاق خارج یقع للدخان الشرقیة لسهم الحالي التداول سعر ان               نتیجة
احكام تنظیم بإعادة الخاص 2018 لسنة 926 رقم الوزراء مجلس رئیس المهندس              السید
قاعدة وتوسیع األسواق في فیها تساهم التي او للدولة المملوكة الشركات اسهم طرح               برنامج
الشركات السهم بالنسبة ... الطرح سعر "یتحدد على التاسعة المادة في نص والذي               الملكیة



الشهر خالل اإلقفال سعر متوسط من أقل أو أكثر %10 حدود في ... التداول نشطة                 المقیدة
 السابق من تاریخ اإلعالن عن تعیین بنوك االستثمار المروجة لها"

المضي على الطروحات برنامج إلدارة العلیا واللجنة الحكومة واصرار حرص البیان             واكد
یحقق وبشكل المعلن النحو على الحكومیة الطروحات برنامج من األولى المرحلة تنفیذ في               قدما
البورصة وجاذبیة التداول حركة وتنشیط دفع خالل من المصري لالقتصاد الفائدة من قدر               اكبر
خططها تنفیذ في تسهم المطروحة وللشركات للدولة تمویلیة موارد توفیر وكذلك             المصریة
المصري المال سوق وأوضاع العالمیة األوضاع متابعة فسیتم لذا للتطویر. وخططها             التوسعیة
المناسب الوقت الختیار تمهیدا المصریة بالبورصة األسعار ومستویات التداول حجم            خاصة
الشروط تحقق بمجرد للدخان الشرقیة شركة مال راس اسهم من %4.5 نسبة              لطرح

 المنصوص علیها في قرار رئیس مجلس الوزراء.

 


