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العالقة ما بين حجم استثمارات قطاع األعمال السياحى وقطاعى السياحة والترفية واألغذية 

 المشروبات بالبورصة المصريةو

سيددرويشمصطفىالجارحى
1

هناءعبدالقادرفايد
2

أبوشوقأحمدمحمد
2


1
كليةالسياحةوادارةالفنادق،جامعةفاروس

2
جامعةالفيوم–كليةالسياحةوالفنادق

 ملخص الدراسة

العرضوال ألتقاء نقطة هو والسوق السوق، تعنى ومشترىاألوراقالبورصة بائعى خالل طلبمن

المطروحة واألسهم والترفيه السياحة بقطاع والفندقى السياحى لالستثمار المطروحة كاألسهم المالية

لالستثمارالغذائىبقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصرية،وتهدفالدراسةالىتسليطالضوء

 لالعلى المطروحة باألسهم االستثمار والمشروباتتقييم واألغذية والترفيه السياحة بقطاعى ستثمار

االستثمارىلقطاعى واألداء الكلية االستثمارىلقطاعاتالبورصة األداء وتحليل المصرية بالبورصة

مقدارمايستمدهقطاعاألعمالالسياحىالمصرىللوقوفعلىالسياحةوالترفيهواألغذيةوالمشروبات

قطاع استثمارات حجم من المصرية، البورصة داخل والمشروبات الدراسةويشملاألغذية مجتمع

ً المطروحةلالستثماربقطاعالسياحةوالترفيهبالبورصةالمكونمنتسعةعشرسهما األسهمواألسهم

ًخالل وعشرونسهما المكونمنثمانية والمشروباتبالبورصة بقطاعاألغذية لالستثمار المطروحة

 من وأستخدم2015–2010الفترة الدراسة، ت المنهج البيانات لتحليل الكمي عنالثانوية الصادرة

التخطيطوهيئةاالستثماروالمناطقالحرة،وأظهرتالنتائجأنالتغيرفى البورصةالمصريةووزارة

المطروحةلالستثمارالسياحىوالفندقىواالستثمارالغذائىيؤثرفىالقيمةاألسميةو األسهم حجمعدد

 المسثمر المال القطاعاترأس هذه في الدراسة تقدم ذلك الى باألضافة ، لتشجيعبعضالتوصيات

االستثمارفىاألسهمالمطروحةلالستثمارالغذائىوالسياحةوالترفيهبالبورصةالمصرية.

ثمارالغذائىاألسهمالمطروحةلالست–األسهمالمطروحةلالستثمارالسياحى-البورصةالكلمات الدالة:

 رأسالمالالسوقى.–القيمةاألسمية–
 

 مقدمة

إلى المالى الفائض ذات الوحدات من المدخرات خاللها تتدفق وسيطة قناة بأنه المال سوق ي عرف

ًفىدعماالقتصادمنخاللتوفيرالتمويل الوحداتذاتالعجزالمالىويلعبسوقالمالدوراًأساسيا

 لمساعدتها للشركات التوسع شهدتTayeh, 2016والنمو)على وقد طفرة(. رؤوساألموال حركة

ويزيدعنمعدل2013مليارجنيةوهوأعلىمعدلتحققمنذعام9.3لتقفزإلى2014خاللالعام

  2012الزيادة 2013و ونحو 8مجتمعين عام فى تحقق إجمالى2012أضعافما يكون وبذلك .

لالقتصاد المتوفر التمويل سنوات العشر خالل المصرى عن مايزيد جنية100األخيرة مليار

مليارجنيةفيعام500مصرى.منجانبآخرفقدتجاوزرأسالمالالسوقىحاجزالـ

2014 الكلية لقطاعاتالبورصة عام منذ إلىأعلىمستوياته 2009ليصل حجموقد بلغ

178وأرتفعبنحو2013مليارجنيةمنذ124ومليارجنيةونح73مايزيدعن2014الزيادةخالل

(.ويتمحسابرأسالمال2014)التقريرالسنوىللبورصةالمصرية،2013يونيو30مليارجنيةمنذ

السوقىعنطريقعدداألسهمالمقيدةمضروباًفىأسعاراقفالاألسهملكلمنالشركاتالمتداولةداخل

( Faure, 2013aالبورصة وتتكون .) من المصرية المواردالبورصة )قطاع وهى قطاع أثنىعشر

األساسية،قطاعالبنوك،قطاعالعقارات،قطاعاالتصاالت،قطاعاألغذيةوالمشروبات،قطاعخدمات

ماليةبأستثناءالبنوك،قطاعالتشييدوموادالبناء،قطاعالسياحةوالترفيه،قطاعرعايةصحيةوادوية،

وشخصية،قطاعخدماتومنتجاتصناعيةوسيارات،وأخيراًقطاعالكيماويات(.قطاعمنتجاتمنزلية
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لالستثماركما المطروحة المالية األوراق من مجموعة من يتكون قطاع كل وآخرون،أن )الجارحى

ًفىعام(2015 القطاعاتأنخفاضا وقدسجلتكافة السادسةقطاعاألغذية2011، وجاءفىالمرتبة

بينماجاءفىالمرتبةالعاشرةقطاعالسياحةوالترفيه2010%عنعام41نخفاضقدرهوالمشروباتبأ

 فىعام2011%)التقريرالسنوىللبورصةالمصرية،66بأنخفاضقدره سجلتكافة2012(،بينما

%56القطاعاتأرتفاعاًوجاءفىالمرتبةالخامسةقطاعاألغذيةوالمشروباتوالذىسجلأرتفاعبنحو

ب ًنموقدره والترفيهمحققا الثامنةقطاعالسياحة جاءفىالمرتبة %)التقريرالسنوىللبورصة23ينما

وكانمنأكثرالقطاعاتأرتفاعا2013ً(،كماسجلتكافةالقطاعاتأرتفاعاًفيعام2012المصرية،

%عن14يهبأرتفاعقدره%بينماجاءقطاعالسياحةوالترف78قطاعاألغذيةوالمشروباتبأرتفاعقدره

2012عام المصرية، فىعامي2013)التقريرالسنوىللبورصة بينما سجل2015و2014(، فقد

 بنسبة ً أنخفاضا األغذية 10قطاع و والترفيه%17 السياحة قطاع ً أيضا سجل كما التوالى على %

لألسهمفىالقطاعينبسببحالة%علىالتوالىنظراًألنخافضالقيمةالسوقية39%و1أنخفاضاًبنسبة

 المصرية، منهنا2015االحتقانالسياسىومحاربةاألرهابفىسيناء)التقريرالسنوىللبورصة ،)

تسعىالدراسةإلىمعرفةالعالقةبينحجماستثماراتقطاعاألعمالالسياحىوحجماستثماراتقطاعى

البو داخل والترفيه والمشروباتوالسياحة مناألغذية العديد وتمويل فيأنشاء ومدىمساهمتها رصة

المشروعاتالسياحيةوتوفيرخدمةاألغذيةوالمشروباتلهذهالمشروعات.

 

 مشكلة الدراسة

التمويل من يمكنها بشكل بها القطاعاتالمدرجة من العديد تمتلك المصرية البورصة أن من بالرغم

سياحةوالضيافةوتوفيرخدمةاألغذيةوالمشروباتمنخاللالالزمألنشاءوتطويروهيكلةمشروعاتال

شركةبنسبة19األسهمالمطروحةلالستثمارالسياحىوالفندقىبقطاعالسياحةوالترفيةبالبورصةبعدد

شركةفيقطاع28مليارجنيةمصرى،و16.9عددشركاتالبورصةوبحجماستثمار%من8.6

 والمشروباتبنسبة 12.7االغذية استثمار وآخرون،5.08%وبحجم )الجارحى مصرى جنية مليار

(،وبالرغممنانحجماستثمارتقطاعاألعمال2015التقريرالسنوىللبورصةالمصرية، ;2015

 تبلغ 76.6السياحى عام مصرىمن جنية 1993/1994مليار هذين2015/2016حتىعام أن إال

ض بنسبة إال يساهموا ال باالغذيةالقطاعين الخاصة والخدمية السياحية المشروعات تمويل فى ئيلة

 والمشروبات،ومنهناتسعىالدراسةإلىاألجابةعلىالتساؤلالتالي:

 من اآلخر والمشروباتكالعلى واألغذية والترفية السياحة لقطاعى المتبادل التأثير مدى ما

 خاللحجماالستثماراتبالبورصةالمصرية؟

 

 دراسةأهداف ال

لالجابةعلىتساؤلالدراسةتمصياغةعددامناالهدافكمايلي:

o .تحليلالعالقةبينقطاعىالسياحةوالترفيةواألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصرية 

o والمشروبات واألغذية والترفية السياحة بقطاعى لالستثمار المطروحة باألسهم التمويل تقييم

 بالبورصةالمصرية.

o   الفنادقتحديد امداد في المصرية البورصة داخل والمشروبات األغذية قطاع مساهمة مدى

 باالغذيةوالمشروبات.

o تحليلاألداءاالستثمارىلقطاعاتالبورصةالكليةواألداءاالستثمارىلقطاعىالسياحةوالترفية

سياحى.واألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصريةواألداءاالستثمارىلقطاعاألعمالال
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تتمثلمحدداتالدراسةفيمايلى:  محددات الدراسة:

أداء أوالً: محددات زمنية: بمتابعة السياحىوذلك األعمال لقطاع المنفذة االستثمارات حجم أجمالى

واألغذية والترفية السياحة استثماراتقطاعى وأجمالى الكلية استثماراتقطاعاتالبورصة وأجمالى

بالبورص خاللوالمشروبات المصرية ة 2015الى2010الفترة أجل من االستثمارىتقييم االداء

بالبورصةالمصريةفىمشروعاتالسياحةوالضيافةواألغذيةوالمشروباتالسياحةوالترفيةىقطاعل

 .فىمصر

على ثانياً: محددات مكانية: المصريةركزتالدراسة ووزارةالبورصة لسوقالمال، العامة والهيئة ،

،والشركاتالمطروحةلالستثماررةالتخطيط،ووزاوالهيئةالعامةلالستثماروالمناطقالحرةالسياحة،

منأجلالحصولعلىالبياناتالتىتساعدبالبورصةالمصريةواألغذيةوالمشروباتالسياحىوالفندقى

 .فياالجابةعلىتساؤلالدراسةوتحقيقأهدافها

 

 لةالدراسةفإنهاتسعىإلىاختبارصحةالفروضالتالية:فيضوءمشكفروض الدراسة: 

o  األسمية القيمة فى والفندقى السياحى لالستثمار المطروحة األسهم عدد السياحةلتؤثر قطاع

 والترفيهبالبورصةالمصرية.

o رأسالمالالسوقى السياحىوالفندقىفىحجم لالستثمار المطروحة األسهم قطاعلتؤثرعدد

 لترفيهبالبورصةالمصرية.السياحةوا

o .تؤثرالقيمةاألسميةبقطاعالسياحةوالترفيهفىحجمرأسالمالالسوقىبالبورصةالمصرية 

o المطروحةلالستثمارالغذائىفىالقيمةاألسميةبقطاعاألغذيةوالمشروبات األسهم تؤثرعدد

 بالبورصةالمصرية.

o الغذائ لالستثمار المطروحة األسهم عدد تؤثر السوقى المال رأس حجم فى األغذيةلى قطاع

 والمشروباتبالبورصةالمصرية.

o المال رأس حجم فى المصرية بالبورصة والمشروبات األغذية بقطاع األسمية القيمة تؤثر

 .السوقىبالبورصةالمصرية
 

أدبيات الدراسة
ينووقطاعالمطاعمخاللبعملمقارنةبينثالثقطاعاتوهمقطاعالضيافةوالكاز (Gu, 1994)قام

وتوصلتSharpe's in index and Treynor's index(بأستخداممؤشر1992–1983الفترةمن)

أسهم ًيليها الدراسةإلىأناألسهمالمطروحةلالستثمارفىقطاعالكازينوهىاألعلىاستثماراًوربحا

من بوجودعالقةأرتباط(Jang & Yu, 2002)قطاعالمطاعمثمأسهمقطاعالفنادق،بينماذكركالً

األسهم عوائد وبين األمريكية, المتحدة الواليات بورصة فى الكازينو وفنادق التجارية الفنادق بين

 قام بينما بدراسةاألداءاالستثمارىلقطاع(Kim and et al, 2011)المطروحةلالستثمارالفندقى،

الكازين المنتجعاتوقطاع وقطاع الضيافة من الفترة خالل وأظهرتالنتائجوجود2005–1995و

 ,Chen)عالقةمعنويةفىمحافظاألداءاالستثمارىلقطاعاتالضيافةوالمنتجعاتوالكازينو،وأشار

2012a; Chen, 2013b)إلىتحليلالعالقةبينقوىالعرضوالطلبفىقطاعالطيرانوقطاعالعاب

لسياحةوالترفيةوقطاعالمطاعموأظهرتالدراسةإلىوجودتفاوتكبيرالقماروقطاعالفنادقوقطاعا

نصيب من األكبر اآلثر وكان المختلفة القطاعات فى المستثمرين لها يتعرض التى الصدمات من

مستثمرىقطاعالضيافة.
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 تعريف بورصة األوراق المالية ونشأتها

حتىأصب اللغات، علىجميع فرضنفسه أسم فىتحريكالبورصة، الفاعلة هىاألداة حتالبورصة

 االقتصاد حرارة لدرجة قياس بمثابة البورصة وتعتبر المصرفية،االقتصاديات، الدراسات )معهد

السلعة2010 وتكون والشراء عملياتالبيع فيها تتم هىسوقمنظمة البورصة أن ويرىآخرون ،)

،(Faure, 2013b)هموالسنداتوصناديقاالستثمارالمتداولةفىهذاالسوقهىاألوراقالماليةكاألس

شركات عليهم يطلق السوق هذا فى للعمل مؤهلين وسطاء خالل من السوق هذا فى التداول ويتم

تداولإلكترونىيتلقىجميعأوامرالبيعوالشراءعلىأساس منخاللنظام العملبها السمسرة،ويتم

؛إسماعيلوحنفى،2008؛حسين،2004؛النجار،2010اهيم،السعروالكميةالمحددةفىكلأمر)إبر

وعرف)الجارحىوآخرون،2009 القنواتالتىينسابفيها2015(، بأنها األوراقالمالية بورصة )

آخرينفىالمجتمع فىالمجتمعإلىقطاعاتومؤسساتوأفراد المالمنقطاعاتومؤسساتوأفراد

ك االستثمارية المشروعات أتماملتمويل فى البورصة دور يأتى وهنا والضيافة السياحة مشروعات

أن وهو المالية األوراق لبورصة تعريف أستخالص ويمكن بها، والشراء البيع عمليات وتسهيل

ومشترىاألوراق بائعى خالل العرضوالطلبمن ألتقاء نقطة هو والسوق السوق تعنى البورصة،

المالية.


 أنواع البورصات

واععديدةمنالبورصاتتمارسنشاطهافىالدولالمختلفة،ويمكنتقسيمهاوفقاًلمعاييرمعينة:هناكأن

؛2004ثالثمجموعاتكماذكرها)على،وتنقسمإلى من حيث المنتجات المتداولة في البورصة: أوالً:

سلعمعينةم:المجموعةاألولى (.2015الجارحى ثلبورصاتمجموعةالبورصاتالتيتتداولفيها

الفضة الذهب, )النحاس, المعدنية والسلع سكر( شاي, بن, قمح, )قطن, الزراعية المنجنيز, ,السلع

 أو بورصات سلعية ذات طبيعة خاصة مثل بورصات العقارات واألراضي والسيارات البترول(
الثانية:، بينما المستعملة لتعدد  بورصات الخدمات وهي بورصات شديدة التنوع نظرا   المجموعة

أستخدامها فيها, وأهمها السياحة والفنادق، التأمين, وبورصات النقل, تأجير السفن,  المجاالت التي يمكن
الثالثة:و وبورصات عقود التصدير وهيأحدثأنواعالبورصاتوالتيبورصاتالمجموعة األفكار,

.تنظمالمعلوماتتعلقبعرضوبيعحقوقاألختراع,وحقوقالمعرفةوالعالماتالتجاريةو

:إلىنوعين(2009فها)صافىوالبكرى،صنوفقالهذاالمعيارثانيا: من حيث المدى الزمني: 

فوراًبورصات منتجات حاضرة: ويقبضثمنها وتسليمها واستالمها بورصات عقود و يتمالتعاقدعليها
 آجلة: األتفاق مضاربةويتم تتم للمنتجاتبل استالم أو تسليم دون السعرعليها  ,Lean et al)على

2011; Bahmani and Saha, 2011) ، الجغرافي: التعامل مدى حيث وقسمها)معهدمن

 المصرفية، مستويين:2010الدراسات إلى المحلي: ( المستوى على تعمل تمتدبورصات وال

بورصاتتعملومعامالتهادولياً,وهيتتواجدعادةفيإقتصادياتالدولالناميةوتكونمحدودةالنشاط

.,وهيبورصاتضخمةومتوسطةالحجممعامالتهاعلىالمستوىالدولىوتمتد علىالمستوىالدولي:

 بورصةرسمية:(إلىنوعين:2011صنفها)الجميل، رابعا: من حيث التسجيل واالعتراف الحكومي:

المعامالتفيإطارالقو ًللقوانينوالقواعدوتمارسفيها وفقا لنظمويتواجدممثلللحكومةعدواامنشأة

المعامالت المعامالتويتدخلفيالوقتالمناسبلمنعالمخاطرالتيقدتكشفهذه يراقبويتابعهذه

تعملبشكلغيررسميبورصاتغيررسمية:و ووتسمىبالسوقالموازية واللها قواعدخاصةبها

وبالتاليفإنهاتتضمنمخاطرحتمية.تعترفبهاالحكومةوالتتعاملفيهاأيمنجهاتهاالرسمية
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 قطاع السياحة والترفية بالبورصة 

 القطاعمن 18يتكون عام السياحىوالفندقىحتىنهاية لالستثمار مطروحة هو2014شركة كما (

 للقطاعبتاريخ1موضحبالجدولرقم السياحية أضافةشركةسكاىاليتللتنمية تم إالأنه ،)17-6-

مليار16.9شركةبحجماستثمار19جنيةمصرىليبلغاجمالىعددالشركات1سميةبقيمةأ2015

مليارسهم.3.2جنيةمصرىواجمالىعددأسهم

التىتسجل وهىالقيمة أسمية قيمة لديها مالية يتبينمنالجدولالسابقأنكلورقة عندعلىالسهم

ا.ارهاصد لالستثمار المطروحه أغراضالشركات والترفيهوتشمل السياحة بقطاع والفندقى لسياحى

 المصرية والشاليهاتبالبورصة السياحية والمخيمات والفنادق السياحية القرى وإنشاء وتشغيل إدارة

 والسياحية، الفندقية بالتنمية الخاصة االنشطة وكافة سواءووالموتيالت عامة بصفة السياحى التعمير

معرفةالغيراالستثمارفيقطاعالعقاراتوالسياحةواالنشاءوادارةبنفسهاأوبالمشاركةمعالغيرأوب

ونادي سباحة وحمامات السياحية، والقرى الفندقية واألجنحة والشقق العقاري، والتمويل المنتجعات

 نجوم، خمس اجتماعات وقاعات حفالت وصاالت تجارية ومحالت ومطاعم رحالتوصحي تنظيم

و وخارجها مصر داخل وإقامةسياحية نقل من بها يتصل ما تنفيذ المتعلقةالقيامو، األنشطة بكافة

)القوائمالماليةللشركاتبقطاعالسياحةوالترفيةبالبورصةباالستثمارالسياحىوالفندقىوإقامةالفنادق

.(2015المصرية،

 

قطاع األغذية والمشروبات بالبورصة المصرية:  من القطاع مطروحة28يتكون الستثمارلشركة

.(2)كماهوموضحبالجدولرقم2015بخدماتاألغذيةوالمشروباتحتىنهايةعام

األسهمالمطروحةلالستثماربقطاعالسياحةوالترفيةبالبورصةالمصرية:1جدول  

قيمةاألسهمتاريخ سعراالقفال القيمةاالسمية جنيه/دوالر تاريخالقيد اسمالشركة  

ةرمكوألنشاءالقرىالسياحي  14/11/2013 2.92 10 .ج.م 21/10/1998 

 14/11/2013 1.03 1 .ج.م 10/02/1999 المصريةللمنتجعاتالسياحية

 14/11/2013 20.74 15 .ج.م 15/11/1994 مصرللفنادق

 14/11/2013 13.03 10 .ج.م 18/10/2000 شارمدريمزلالستثمار

 14/11/2013 10.29 10 .ج.م 05/11/1995 التعميرالسياحى

المصريةللمشروعاتالسياحية

 العالمية)أمريكانا(
 14/11/2013 36 5 .ج.م 05/11/1995

 14/11/2013 14.10 7 $ 27/02/1995 الجزيرةللفنادقوالسياحة

 14/11/2013 8.42 10 .ج.م 28/10/1998 روادللسياحة

 14/11/2013 1.55 1 $ 20/08/1997 جولدنبيراميدزبالزا

ادقوالقرىالسياحيةبيراميزاللفن  14/11/2013 17.18 20 .ج.م 18/02/1997 

 14/11/2013 19.43 5 .ج.م 18/06/1998 اوراسكومللفنادقوالتنمية

 14/11/2013 0.11 0.10 $ 02/12/1998 عبرالمحيطاتللسياحة

 14/11/2013 480.75 100 .ج.م 30/11/1995 روادمصرلالستثمارالسياحى

رالسياحىالوادىلالستثما  14/11/2013 20.18 10 .ج.م 06/09/2012 

 14/11/2013 9.14 1 .ج.م 06/09/2012 مرسىمرسىعلمللتنميةالسياحية

جولدنكوستالسخنةلالستثمار

 السياحى
 14/11/2013 10 4 .ج.م 17/01/2013

الشمسبيراميدزللفنادقوالمنشآت

 السياحية
24/09/2008 $ 10 38.80 14/11/2013 

 14/11/2013 6.73 7.48 .ج.م 03/12/2009 (AG) اوراسكومالقابضةللتنمية
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:األسهمالمطروحةلالستثماربقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصرية2جدول



السابقأن والمشروباتيتكونمنثميتبينمنالجدول ماليةانيةوعشرونقطاعاألغذية سهمورقة /

تعملفىمجالاألغذيةوالمشروباتتشمل.

 سعراإلقفالةاالسميالقيمة جنيه/دوالر تاريخالقيد شركاتقطاعاألغذيةوالمشروبات
تاريخقيمة

همااألس  

 26/08/2015 7.10 10 .ج.م 07/11/2012 اطلسالستصالحاألراضىوالتصنيعالزراعى

 26/08/2015 17.57 .ج.م 18/05/2010 جهينةللصناعاتالغذائية

 26/08/2015 31.82 0.20 .ج.م 10/12/2014 ايديتاللصناعاتالغذائية

 4/12/2016 7.57 0.20ج.م. 28/12/2015دومتى–الصناعاتالغذائيةالعربية

 26/08/2015 1.42 4 .ج.م 07/06/1995 األسماعيليةمصرللدواجن

 626/08/2015 1 .ج.م 05/11/1995 القاهرةللدواجن

 26/08/2015 1.40 2 .ج.م 06/12/2001 المصريةللدواجن

 26/08/2015 14.47 10 .ج.م 18/04/2006الوطنيةلمنتجاتالذرة

 26/08/2015 0.67 1 .ج.م 17/09/1995 اتهاالزيوتالمستخلصةومنتج

 26/08/2015 18.61 10 .ج.م 17/09/1995 مطاحنومخابزشمالالقاهرة

 25/08/2015 17.17 5 .ج.م 01/04/1997 مطاحنومخابزاالسكندرية

 26/08/2015 5.92 10 .ج.م 29/05/1996 المصريةلصناعةالنشاوالجلوكوز

 24/08/2015 10.01 5 .ج.م 11/05/1996 والجيزةمطاحنومخابزجنوبالقاهرة

 25/08/2015 8.75 10 .ج.م 01/08/1996 مصرللزيوتوالصابون

 26/08/2015 1.77 2 .ج.م 17/09/1995 مصر–اجواءللصناعاتالغذائية

 26/08/2015 4.24 10 .ج.م 06/09/2010 االسماعيليةالوطنيةللصناعاتالغذائية

 26/08/2015 16.49 10 .ج.م 02/02/1995 المنصورةللدواجن

 26/08/2015 1.66 2 .ج.م 23/12/1998 الدوليةللمحاصيلالزراعية

 26/08/2015 7.07 10 .ج.م 17/01/2007 النصرلتصنيعالحاصالتالزراعية

 25/08/2015 39.21 10 .ج.م 19/06/1996 مطاحنشرقالدلتا

 26/08/2015 57.75 10 .ج.م 01/08/1996 مطاحنمصرالعليا

 26/08/2015 42.78 10 .ج.م 11/05/1996 مطاحنوسطوغربالدلتا

 26/08/2015 13.24 10 .ج.م 27/03/1996 مطاحنمصرالوسطى

 26/08/2015 9.04 5 .ج.م 05/05/1999 القاهرةللزيوتوالصابون

 25/08/2015 10.47 5 .ج.م 07/04/1992 الدلتاللسكر

 26/08/2015 3.40 5 .ج.م 27/02/1995 ألمنالغذائىالشرقيةالوطنيةل

 07/05/2015 80.96 10 .ج.م 24/01/2001 العربيةلمنتجاتاأللبان)آربديرى(

 4.9926/08/2015 10 .ج.م 25/11/1998 شمالالصعيدللتنميةواألنتاجالزراعى
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:أغراضالشركاتالمطروحهلالستثمارالغذائىبقطاعاألغذيةوالمشروباتالبورصةالمصرية

والداجني الحيواني واإلنتاج الزراعي والتصنيع واستزراعها والصحراوية البور األراضي استصالح

مكي،انتاجوتصنيعوتعبئةكافةانواعااللبانومنتجاتهاوجميعمشتاقتهاواالجبانبانواعهاوعصيروالس

الغذائية وتغليفالمواد وتعبئة وتصنيع وتجهيز المثلجة والمشروبات المختلفه األغذيةوانتاجالفواكه

جنالتسمينالحيةوالمذبوحةتربيةدواوالمعلبةبمافيذلكالمخبوزاتالمغلفهوالحلوياتوالمقرمشات

يتعلقبالنشاط وكلما فىالسوقالمحلىأوالتصديروتربيةاألمهاتوبيعها وبيعإنتاجها ومصنعاتها

تصديرمنتجاتالشركةالالداجنىوإنشاءمجزرآليللدواجنوتصنيعمخلفاتالمجازروالقيامبعمليات

استخالصالزيوتالغذائيةووزوالجلوكوزوالدكستورزإنتاجالمحلياتالطبيعيةمنالذرةمثلالفركتو

منبذرةالقطنوفولالصوياوأنتاجالصابونبجميعأنواعهواستخراجالزيوتمنكافةالموادالنباتية

الحلوياتوتعبئةوتسويقالدقيقووالحيوانية الخبز، المركونةووالمخبوزاتإنتاجالدقيقالمطحون،

الخمائر–البسكويتبأنواعهوتصنيععبواتالصفيحواألعالفوالحالوةالطحينةوالمرباتوالعجائنو

إنتاجالمسلىوالثلجوالتجميدوالتبريدوذلكلحسابهاأولحسابالغيرداخلجمهوريةمصروخارجها–

رانتاجأجودأنواعالسكونيعوحفظوتجميدوتعليبوتجفيفالخضراواتوالفواكهوالبقولتصوبأنواعه

البنجر من والموالس والعلف بالبورصةالناعم والمشروبات األغذية بقطاع للشركات المالية )القوائم

(.2015المصرية،

 منهجية الدراسة
 المنهج أستخدام الكميتم الثانويةل البيانات البياناتتحليل تحليل تتطلب الدراسة طبيعة ألن نظراً

الماليةللشركاتالمطروحةواألح المصريةوالقوائم المنشورةعنالبورصة صاءاتوالتقاريرالسنوية

هذهالبياناتإلىمصادرلالستثمارالسياحىوالفندقىواالستثمارالغذائىبالبورصةالمصريةوأنقسمت

والقطاعالسياحىمنوالكتبوالمجالتوالدورياتذاتالعالقةبسوقاألوراقالماليةمنناحيةالمراجع

ناحيةأخرى.

وتتمثلالبياناتالتيتماعدادهاالجراءالتحليالتعليها:

ونسبة2015و2010الشركاتالعاملةفيقطاعالسياحةوالترفيهوتشملعدداألسهملعامي -1

(3التغيرباألضافةالىرأسالمالالسوقي)جدولرقم
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2015–2010سميةورأسالمالالسوقىخاللالفترةمنلترفيهبالبورصةالمصريةلعدداألسهموالقيمةاأللقطاعالسياحةوانسبةالتغير 3:جدول

 اسمالشركة
عدداألسهملعام

2010 

عدداألسهملعام

2015

نسبة

التغيرلعام

2010-

2015 

القيمة

االسمية

لعام

2010 

القيمة

االسمية

لعام

2015 

نسبة

التغيرلعام

2010-

2015 

أسالمالر

السوقىلعام

2010 

رأسالمال

السوقىلعام

2015 

نسبة

التغيرلعام

2010-

2015

 - 2478578130 2478578130 - 1010 - 247857813247857813 رمكوألنشاءالقرىالسياحية

 - 1050000000 1050000000 - 1 1 - 1050000000 1050000000 المصريةللمنتجعاتالسياحية

 %25 198000000 49500000 - 15 15 %25 13200000 3300000 مصرللفنادق

%0.08 529854600 450000 - 10 10 %0.1 52985460 45000 شارمدريمزلالستثمارالسياحى

%70 65188740 45640000 - 10 10 %70 6518874 4564000 التعميرالسياحى

%8.2 1458000000 120000000 - 5 5%8.2 291600000 24000000 المصريةللمشروعاتالسياحيةالعالمية)أمريكانا(

%74 .162996389 .120738066 %74 54.8 40.6 - 2973844 2973844 الجزيرةللفنادقوالسياحة

%18.1 173118000 31420670 - 10 10%18.1 17311800 3142067 رواد–روادالسياحة

%747 4220370000 3126200000%74 7.83 5.8 - 539000000 539000000 جولدنبيراميدزبالزا

 - 432173180 432173180 - 20 20 - 21608659 21608659 بيراميزا–بيراميزاللفنادقوالقرىالسياحية

%109.8 1109811620 1218662655 - 5 5%109.8 221962324 243732531 اوراسكومللفنادقوالتنمية

 %66.7 78300000 52200000%74 0.78 0.58%90 100000000 90000000 عبرالمحيطاتللسياحة

 - 150000000 150000000 - 100 100 - 1500000 1500000 روادمصرلالستثمارالسياحى

%79.1 182000000 144000000 - 10 10%79.1 18200000 14400000 الوادىلالستثمارالسياحى

 %40 50000000 20000000 - 1 1 %40 50000000 20000000 مرسىمرسىعلمللتنميةالسياحية

 %40 20000000 8000000 - 4 4 %40 5000000 2000000 جولدنكوستالسخنةلالستثمارالسياحى

%94.5 368010000 347960618%74 78.3 58%127.6 4700000 5999321 الشمسبيراميدزللفنادقوالمنشآتالسياحية

24478213 570862940 4.3%7.48 7.48 - 183097033. 4270054791 4.3%(AGللتنمية)اوراسكومالقابضة
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 (4ونسبة التغير باالضافة الى رأس المال السوقي )جدول رقم  2015و  2010الشركات العاملة في قطاع األغذية والمشروبات وتشمل عدد األسهم لعامي  -2

2015–2010روباتبالبورصةالمصريةلعدداألسهموالقيمةاالسميةورأسالمالالسوقىخاللالفترةمنلقطاعاألغذيةوالمشنسبةالتغير:4جدول

 اسمالشركة
عدداألسهم

 2010لعام

عدداألسهم

2015لعام

نسبة

التغيرلعام

2010-

2015 

القيمة

االسميةلعام

2010 

القيمة

االسمية

 2015لعام

نسبة

التغيرلعام

2010-

2015 

المالرأس

السوقىلعام

2010 

رأسالمال

السوقىلعام

2015 

نسبة

التغيرلعام

2010-

2015 

 33.8 % 59207760 20000000 - 10 10 33.8 % 5920776 2000000 اطلسالستصالحاألراضىوالتصنيعالزراعى

 77.2 % 941405082 726416332 - 1 1 77.2 % 941405082 726416332 جهينةللصناعاتالغذائية

 - 72536290 72536290 5000% 0.2 10 2 % 362681450 7253629 ايديتاللصناعاتالغذائية

 4 % 50000000 2000000 12500% 0.2 25 0.48 % 250000000 1200000 دومتى–*الصناعاتالغذائيةالعربية

 73.4 % 359425996 263685000 - 4 4 73.4 % 89856499 65921250 األسماعيليةمصرللدواجن

 35.3 % 348364800 122882104 - 1 1 35.2 % 348364800 122882104 القاهرةللدواجن

 - 94600000 94600000 - 2 2 - 47300000 47300000 المصريةللدواجن

 - 295126380 295126380 - 10 10 - 29512638 29512638 الوطنيةلمنتجاتالذرة

 - 157200000 157200000 - 1 1 - 157200000 157200000 الزيوتالمستخلصةومنتجاتها

 - 107000000 107000000 - 10 10 - 10700000 10700000 مطاحنومخابزشمالالقاهرة

 - 40000000 40000000 200% 5 10 50 % 8000000 4000000 مطاحنومخابزاالسكندرية

 61.8 % 498400900 308185000 - 10 10 61.8 % 49840090 30818500 المصريةلصناعةالنشاوالجلوكوز

 50 % 30000000 15000000 - 5 5 50 % 6000000 3000000 مطاحنومخابزجنوبالقاهرةوالجيزة

 - 60000000 60000000 - 10 10 - 6000000 6000000 مصرللزيوتوالصابون

 - 200953000 200953000 - 2 2 - 100476500 100476500 مصر–اجواءللصناعاتالغذائية

 - 90000000 90000000 - 10 10 - 9000000 9000000 االسماعيليةالوطنيةللصناعاتالغذائية

 61 % 57900000 35327190 - 10 10 61 % 5790000 3532719 المنصورةللدواجن

 84.8 % 159690682 135225100 - 2 2 84.7 % 79845341 67612550 الدوليةللمحاصيلالزراعية

 - 78654280 78654280 - 10 10 - 7865428 7865428 لتصنيعالحاصالتالزراعيةالنصر

 - 60000000 60000000 - 10 10 - 6000000 6000000 مطاحنشرقالدلتا

 47.5 % 147229350 70000000 - 10 10 47.5% 14722935 7000000 مطاحنمصرالعليا

 - 75000000 75000000 - 10 10 - 7500000 7500000 مطاحنوسطوغربالدلتا
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 - 147229350 147229350 - 10 10 - 14722935 14722935 مطاحنمصرالوسطى

 50 % 40000000 20000000 - 5 5 50% 8000000 4000000 القاهرةللزيوتوالصابون

 86.9 % 710990375 618252500 - 5 5 86.9 % 142198075 123650500 الدلتاللسكر

 71.9 % 81963560 58911310 - 5 5 71.9 % 16392712 11782262 لألمنالغذائىالشرقيةالوطنية

 - 60000000 60000000 - 10 10 - 6000000 6000000 العربيةلمنتجاتاأللبان)آربديرى(

 47.2 % 63496550 30000000 - 10 10 47.2 % 6349655 3000000 شمالالصعيدللتنميةواألنتاجالزراعى

.نظراًألدراكهافىالبورصةفىهذاالعام2012دومتىأبتداءمنعام–الصناعاتالغذائيةالعربيةلشركةابنسبةالتغير*تمأحتس



 (5ونسبة مشتريات الفنادق منها )جدول رقم  2015و  2012الشركات العاملة في قطاع األغذية والمشروبات وتشمل حجم المبيعات لعامي  -3

غذيةوالمشروباتللفنادقمنمبيعاتالشركاتالمطروحهلالستثماربقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصريةخاللالفترةمنمشترياتاأل:5جدول

2012–2015

 أسمالفندق
الشركاتالمتعامل

معهافىالبورصة

منالفنادقأجمالىمشترياتالسنوات

شركاتداخلالبورصةخالل

 2015 – 2012الفترة

جمالىالعاماال

دقمنالمشترياتالفن

األغذيةوالمشروبات
2012 2013 2014 2015 

Movenpick Resort Sharm El-

Sheikh Naama Bay

769730 670152دومتى



2.5% 

 98655فوديكو 30409796

 922.5ديرىآرب

Novotel Cairo 6
th

 of October GL270659 61414 54414 61680دومتى 
248167 

1.4% 
17051983 

Mercure Cairo Le Sphinx 
 259308 218963دومتى

1.7% 
15086633 

 40345آربديرى

Novotel Cairo El Borg 54583 53366 26871 42275دومتى 
177095 

8.4% 

2097962 
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رية وحجم استثمار قطاع األعمال السياحى وقطاع التصنيع الغذائى احجام االستثمار لقطاعى السياحة والترفية واألغذية والمشروبات داخل البورصة المص -4

الوحدة:مليارجنيةداخلوخارجالبورصةالسياحىوالغذائىاحجاماالستثمار:6جدول
حىوقطاعالتصنيعالغذائىكأستثماراتخارجيةحجماستثمارقطاعاالعمالالسياحجماستثمارقطاعىالسياحةوالترفيةواالغذيةوالمشروباتداخلالبورصةالمصرية

 السنوات

 قطاعالسياحةوالترفية قطاعاتالبورصةالكلية
قطاعاألغذية

 والمشروبات

السنوات

حجماستثمار

قطاعاألعمال

 بالمليارالسياحى

حجماستثمارقطاع

التصنيعالغذائى

بالمليار

عددشركاتقطاع

عدد التصنيعالغذائى

 الشركات

رأسالمال

 السوقىبالمليار

عدد

 الشركات

رأسالمال

السوقى

 بالمليار

عدد

 الشركات

رأسالمال

السوقى

 بالمليار

2010 212488 18 9.6 274 2010/1993 53.7 95.2 2638 

2011 213 294 18 9.8 27 4.1 2011/2012 5.5 2.2 2933 

2012 213 376 18 10.2 28 4.1 2013/2012 6.6 2.4 3144 

2013 212 427 18 10.5 28 4.2 2014/2013 2.8 2.5 3338 

2014 214 500 1810.6 28 4.8 2015/2014 2 2.6 3851 

2015221 430 18 16.9 28 5.08 2015/2016 5.8 2.6 6471 

األجمالى

 العام
221 430 18 16.9 28 5.08 1993-2015 76.6 118.7 6471 

ناتالمتحصلعليهامنالتقاريرالسنويةللبورصةوالقوائمالماليةللشركاتالمطروحةلالستثمارالسياحىوالفندقىواالستثمارالغذائىوفىسبيلالتحليلالمالىللبيا

 عشر( السابع )األصدار األجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة أستخدام تم السياحة لوزارة السنوية والنشرات  statistical package for socialبالبورصة

sciences (spss17)  االنحدارهدفإجراءالعملياتاالحصائيةعلىالبياناتالمتحصلعليهالحسابالنسبوتحليلب. 
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نتائج الدراسة
 أختبار صحة الفروض -1

بقطاعالفرض األول:  األسمية القيمة فى والفندقى السياحى لالستثمار المطروحة األسهم عدد تؤثر

هبالبورصةالمصرية.السياحةوالترفي

:تحليلاألنحدارالمتعددلتأثيرعدداألسهمفىاالقيمةاألسميةبقطاعالسياحةبالبورصة7جدول

المصرية

 

تحل وبأستخدام الدراسة نتائج انمن اتضح االنحدار يل فيالتغير يفسر األسهم R)%23.4عدد
2
= 

بمستوىمعنويةF= 4.88(منالتغيرفىالقيمةاألسميةوأنهذاالتأثيرمعنوىحيثأنقيمة0.234

ًووجدأنعدداألسهميؤثر%5أقلمن علىالقيمةاألسميةبمستوىمعنويةأقل-0.127بقيمةعكسيا

لفرضالبديلالقائلأنعدداألسهمتؤثرفىالقيمةاألسميةبقطاعالسياحةوالترفيهلذلكنقبلا%5من

تاثيراًسلبياًوالدليلعلىذلكأنهكلماتمتجزئةالقيمةاألسميةللسهمكلماعملعلىبالبورصةالمصرية

زيادةاألسهمبقطاعالسياحةوالترفيةبالبورصةالمصرية.

 

داألسهمالمطروحةلالستثمارالسياحىوالفندقىفىحجمرأسالمالالسوقىتؤثرعدالفرض الثانى: 

بقطاعالسياحةوالترفيهبالبورصةالمصرية.

:تحليلاألنحدارالمتعددلتأثيرعدداألسهمفىرأسالمالالسوقىبقطاعالسياحةبالبورصة7جدول

المصرية

 

R) %92.8التغيرفىعدداألسهميفسراتضح ان 
2
(منالتغيرفىحجمرأسالمالالسوقى0.928 =

التأثيرمعنوىحيثأنقيمة ووجدأنعدداألسهم%5بمستوىمعنويةأقلمنF= 205.1وأنهذا

لذلكنقبلالفرضالبديل%5لمالالسوقىبمستوىمعنويةأقلمنعلىحجمرأسا 0.860يؤثربقيمة

فىحجمرأسالمالالسوقىطردياالقائلأنعدداألسهمالمطروحةلالستثمارالسياحىوالفندقىتؤثر

،ممايدلللناأنزيادةعدداألسهميعملعلىزيادةحجمبقطاعالسياحةوالترفيهبالبورصةالمصرية

 السوقىنظراًلجذبمستثمرينجددودخولسيولةجديدةللشركة.رأسالمال

 

بالبورصةالفرض الثالث:  السوقى رأسالمال فىحجم والترفيه السياحة بقطاع األسمية القيمة تؤثر

المصرية.

:تحليلاألنحدارالمتعددلتأثيرالقيمةاألسميةفىرأسالمالالسوقىبقطاعالسياحةبالبورصة8جدول

لمصريةا
 

 





B Std. Error BetatSig

Constant 102.810 4.539  22.650 .000 

 042. -2.210- 484.- 058. 127.- عدداألسهم

B Std. Error BetatSig

Constant 3.388 4.736  .716 .485 

 000. 14.322 963. 060. 860. عدداألسهم

B Std. Error BetatSig

Constant 136.135 78.270  1.739 .101 

 350. -962. -234. 825. -794. القيمةاألسمية
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R) %5.5التغيرفىالقيمةاألسميةيفسر اتضحان
2
(منالتغيرفىحجمرأسالمالالسوقى0.055 =

التأثيرغيرمعنوىحيثأنقيمة أكبرمنبF= .925وأنهذا أنالقيمة%5مستوىمعنوية ووجد

لذلكنقبل%5علىحجمرأسالمالالسوقىبمستوىمعنويةأكبرمن 0.794-األسميةتؤثربقيمة

بقطاع األسمية القيمة أن الفرضالقائل يعنىرفض وهذا الفرضالصفرىونرفضالفرضالبديل.

4وجودالسوقىبالبورصةالمصرية،والسببفىذلكتؤثرفىحجمرأسالمالالالسياحةوالترفيه

شركاتمطروحةلالستثمارالسياحىوالفندقىقيمتهماألسميةبالدوالراالمريكىوعندماتمتغييرالعملة

إلىالجنيةالمصرىأدىالىمضاعفةالقيمةاألسميةللقطاعككلنظراًألنخفاضالقيمةالسوقيةللجنية

الدوال أمام المصرى للفنادق )الجزيرة هى والشركات –ر بالزا بيراميدز المحيطات–جولدن عبر

،وهذايعنىأنزيادةحجمرأسالمالالسوقىالشمسبيراميدزللفنادقوالمنشآتالسياحية(–للسياحة

أدتإلىمضاعفةرأسالمالالسوقى جاءتنتيجةمنفارقتحويلالعملةمنالدوالرالىالجنيةمما

عالسياحةوالترفيةبالبورصةبشكلأسمى.لقطا

 

األغذيةالفرض الرابع:  بقطاع األسمية القيمة فى الغذائى لالستثمار المطروحة األسهم عدد تؤثر

والمشروباتبالبورصةالمصرية.

:تحليلاألنحدارالمتعددلتأثيرعدداألسهمفىاالقيمةاألسميةبقطاعاألغذيةبالبورصة9جدول

ةالمصري
 

 

 

 

R) %36.2عدداألسهميفسرفيالتغير اتضحان
2
(منالتغيرفىالقيمةاألسميةوأنهذا0.362 =

سلبياووجدأنعدداألسهميؤثر%5منبمستوىمعنويةأقلF= 14.7التأثيرمعنوىحيثأنقيمة

زيادةلذلكنقبلالفرضالبديلالقائلأن%5علىالقيمةاألسميةبمستوىمعنويةأقلمن -48.6-بقيمة

يعنيايهتؤثرفىالقيمةاألسميةبقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصرية.سلبياعدداألسهمتؤثر

لماتمتجزئةالقيمةاألسميةللسهمكلماعملعلىزيادةاألسهمالمطروحةسلبياًوالدليلعلىذلكأنهك

 لالستثماربقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصرية.

 

رأسالمالالسوقىبقطاعالفرض الخامس:  لالستثمارالغذائىفىحجم المطروحة األسهم تؤثرعدد

األغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصرية.

تحليلاألنحدارالمتعددلتأثيرعدداألسهمفىاالقيمةاألسميةبقطاعاألغذيةبالبورصة:10جدول

المصرية
 

 





R) %57.5التغيرفىعدداألسهميفسراتضحان
2
رفىحجمرأسالمالالسوقى(منالتغي0.575 =

ووجدأنعدداألسهميؤثر%5بمستوىمعنويةأقلمنF= 35.1وأنهذاالتأثيرمعنوىحيثأنقيمة

لذلكنقبلالفرضالبديل%5علىحجمرأسالمالالسوقىبمستوىمعنويةأقلمن0.675بقيمةطرديا

لسوقىبقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصةفىحجمرأسالمالاطردياالقائلأنعدداألسهمتؤثر

B Std. Error BetatSig

Constant 4257.263 996.061  4.274 .000 

 001. -3.844 -602. 12.666 -48.693 عدداألسهم

B Std. Error BetatSig

Constant 29.040 8.950  3.245 .003 

 000. 5.928 758. 114. 675. عدداألسهم
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لجذبالمصرية نظراً السوقى رأسالمال حجم علىزيادة يعمل األسهم عدد زيادة أن لنا يدلل مما ،

 مستثمرينجددودخولسيولةجديدةللشركاتبقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصة.

 

شروباتبالبورصةالمصريةفىحجمرأستؤثرالقيمةاألسميةبقطاعاألغذيةوالمالفرض السادس: 

المالالسوقىبالبورصةالمصرية.

:تحليلاألنحدارالمتعددلتأثيرالقيمةاألسميةفىرأسالمالالسوقىبقطاعاألغذيةبالبورصة11جدول

المصرية
 

 

 



R) %19.4التغيرفىالقيمةاألسميةيفسر
2
(منالتغيرفىحجمرأسالمالالسوقىوأنهذا0.194 =

 أقلمنF= 6.239التأثيرمعنوىحيثأنقيمة تؤثر%5بمستوىمعنوية األسمية أنالقيمة ووجد

 السوقىبمستو-0.005بقيمةعكسيا رأسالمال أقلمنعلىحجم الفرض%5ىمعنوية لذلكنقبل

فىحجمعكسياالبديلونرفضالفرضالصفرى.وهذايعنىقبولالفرضالقائلأنالقيمةاألسميةتؤثر

والسببفىذلكأنعمليةالتجزئةرأسالمالالسوقىبقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصرية

 بدورة أدى مما جدد مستثمرين جذب إلى والمشروباتأدت األغذية لقطاع جديدة سيولة جذب إلى

 بالبورصةالمصرية.


 معرفة مقدار ما تستمده الفنادق من مبيعات قطاع األغذية والمشروبات داخل البورصة المصرية. -2

 منتجعموفنبيكشرمالشيخمناألغذيةوالمشروبات(انأجمالىمشتريات5اتضحمن)الجدولرقم

،قامالفندقبشراءأغذيةومشروباتمنشركة2015حتى2012لالفترةمنمليونجنيةخال30.4

 –)دومتى –فوديكو بأجمالى ديرى(  769730آرب بنسبة جنية العام%2.5الف األجمالى من

مليونجنية17.05 لمشترياتالفندق،أجمالىمشترياتفندقنوفتيلالقاهرةمناألغذيةوالمشروبات

بأجمالى2015حتى2012خاللالفترةمن الفندقبشراءأغذيةومشروباتمنشركة)دومتى( قام ،

مناألجمالىالعاملمشترياتالفندق،أجمالىمشترياتفندقمكيور%1.4الفجنيةبنسبة 248167

مناألغذيةوالمشروبات الفندق2015حتى2012منمليونجنيةخاللالفترة15.08 القاهرة قام ،

%1.7الفجنيةبنسبة 259308بأجمالىآربديرى(–ذيةومشروباتمنشركة)دومتىبشراءأغ

األغذية من البرج القاهرة نوفتيل فندق مشتريات أجمالى الفندق، لمشتريات العام األجمالى من

،قامالفندقبشراءأغذيةومشروبات2015حتى2012مليونجنيةخاللالفترةمن2.09 والمشروبات

بأجمالىمنش بنسبة 177095ركة)دومتى( لمشترياتالفندق،%8.4الفجنية مناألجمالىالعام

أنالشركاتالمطروحةلالستثمارالغذائىالممثلةفى)دومتى النتيجة هذه آرب-فوديكو–وتدلللنا

 الشيخ موفنبيكشرم )منتجع فى الممثلة الفنادق تمد -ديرى( القاهرة البرج(ن-مكيور-نوفتيل وفتيل

الممثلةفىالشركاتالوسيطةهىتحتلالنصيب الغيرمباشرة االانالطريقة جزئياً، بطريقةمباشرة

 االكبروهىنسبةغيرمعلومة.







B Std. Error BetatSig

Constant 81.518 4.934  16.523 .000 

 019. -2.498 -440.- 002. -005. القيمةاألسمية
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تحليل األداء االستثمارى لقطاعات البورصة الكلية واألداء االستثمارى لقطاعى السياحة والترفية  -3

رصة وتحليل األداء االستثمارى لقطاع األعمال السياحى وقطاع واألغذية والمشروبات داخل البو

 التصنيع الغذائى.

قطاعاتالبورصةالكلية:بلغعددشركاتها6)اتضحمن)الجدولرقم شركةبأجمالىرأس221أوالً

لعام430مالسوقى ً وفقا بالبورصة والترفية السياحة لقطاع العام أحتساباألجمالى تم جنية، مليار

نظراًلطرحأولشركةبالقطاعوهىشركة)مصر1994ألنهااستثماراتمتراكمةابتدأمنعام2015

 الشركاتبالقطاع عدد حيثبلغ 19للفنادق(، بنسبة الكلية8.6شركة شركاتالبورصة عدد %من

بالبورصة،%منحجماالستثمارالعاملجميعالقطاعات3.9مليارجنيةبنسبة16.9وبأجمالىاستثمار

والسببفىذلك2015بينماتمأحتساباالجمالىالعاملقطاعاألغذيةوالمشروباتبالبورصةوفقاًلعام

نظراًلطرحأولشركةبالقطاعوهى)الدلتاللسكر(،حيثبلغ1992أنهااستثماراتمتراكمةمنعام

5.08الكليةبأجمالىاستثمار%منعددشركاتالبورصة12.8شركةبنسبة28عددالشركاتبالقطاع

 %منحجماالستثمارالعاملجميعالقطاعاتبالبورصة.1.3مليارجنيةبنسبة

الغذائى: التصنيع السياحىوقطاع األعمال الستثماراتقطاع بالنسبة ً العام ثانيا أحتساباألجمالى تم

االستثماراتمنبداية هذه 1993/1994لحجم مقارنتهاوالس2015/2016حتىعام ببفىذلكليتم

العام االستثمار اجمالى بلغ بالبورصة، والمشروبات واألغذية والترفية السياحة قطاعى باستثمارات

 السياحى االعمال داخل67.6لقطاع والترفيه السياحة لقطاع العام االجمالى بلغ بينما جنية مليار

 16.9البورصة بنسبة جنية استثمار22.6مليار حجم من بلغ% بينما السياحى، االعمال قطاع ات

 عام بداية من الغذائى التصنيع قطاع استثمارات لحجم العام عام1993/1994االجمالى حتى

2015/2016 داخل118.8مبلغ والمشروبات األغذية لقطاع العام االجمالى بلغ بينما جنية مليار

العاملقطاعالتصنيعالغذائى،مماتدللهذه%منحجماالستثمار4.3مليارجنيةبنسبة5.08البورصة

 استثماره البالغحجم بالبورصة والترفية قطاعالسياحة أهمية عدد16.9النتيجة منقلة بالرغم مليار

شركةبالبورصة.19شركاتهالبالغ
 

 الخالصة والتوصيات

لسياحىوقطاعىالسياحةتمثلتأهدافالدراسةفىتحليلالعالقةبينحجماستثماراتقطاعاألعمالا

المطروحة باألسهم التويل تحليل الى باألضافة المصرية، بالبورصة والمشروبات واألغذية والترفية

األغذية قطاع مبيعات من الفنادق تستمده ما مقدار ومعرفة بالبورصة والغذائى السياحى باالستثمار

اعاتالبورصةالكليةواألداءاالستثمارىوالمشروباتداخلالبورصة،وتحليلاألداءاالستثمارىلقط

حيثانتهتالدراسةإلىتقديم لقطاعىالسياحةوالترفيةواألغذيةوالمشروباتبالبورصةالمصرية.

نقاط تحسين أجل من والمشروباتبالبورصة واألغذية والترفية السياحة التوصياتلقطاعى من عدد

الضعفالتىرصدتهاالدراسة.
 

 ات موجهة لقطاع السياحة والترفية بالبورصة المصرية: أوالً توصي

%مناجمالىحجماستثمارات22.6مليارجنيةبنسبة16.9شركةبحجماستثمار19يتكونالقطاعمن

%لجميعالقطاعاتبالبورصةوهىنسبةمتواضعةألنهناكعددمن3.9قطاعاألعمالالسياحىو

فىعدداألسهموالقيمةاألسميةورأسالمالالسوقىخاللفترةالدراسةالشركاتلميحدثبهااىتغيير

بيراميزا–المصريةللمنتجعاتالسياحية–وهىشركة)رمكوألنشاءالقرىالسياحية2015–2010

 إلىالتغيير–للفنادقوالقرىالسياحيةبيراميزا الشركاتبحاجة روادمصرلالستثمارالسياحى(هذه

دوالتطويرإماعنطريقالتجزئةمثلنظيرتهافىالقطاعكتجزئةالقيمةاألسميةألسهمهامماوالتجدي
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وتنفيذ السوقى رأسالمال وزيادة المستثمرين من جديدة وجذبشرائح األسهم عدد زيادة إلى يؤدى

المشروعاتالسياحيةضمنالخططالمستقبليةلها.

 

 المشروبات بالبورصة المصريةثانياً توصيات موجهة لقطاع األغذية و

%منحجماستثماررأسالمال1.3مليارجنيةبنسبة5.08شركةبحجماستثمار28يتكونالقطاعمن

 ألنهناكعدد جداً ضئيلة وهىنسبة الكلية 12السوقىلقطاعاتالبورصة بنسبة %لم42.8شركة

–2010المالالسوقىخاللفترةالدراسةيحدثبهااىتغييرفىعدداألسهموالقيمةاألسميةورأس

للدواجن2015 )المصرية –وهىشركة لمنتجاتالذرة –الوطنية ومنتجاتها –الزيوتالمستخلصة

فوديكو–اجواءللصناعاتالغذائيةمصر–مصرللزيوتوالصابون–مطاحنومخابزشمالالقاهرة

مطاحن–مطاحنوسطوغربالدلتا–الدلتامطاحنشرق–النصرلتصنيعالحاصالتالزراعية–

 الوسطى والتجديد–مصر التغيير إلى بحاجة الشركات هذه ديرى( آرب اآللبان لمنتجات العربية

والتطويرإماعنطريقالتجزئةمثلنظيرتهافىالقطاعكتجزئةالقيمةاألسميةألسهمهاممايؤدىإلى

من وجذبشرائحجديدة األسهم عدد مشروعاتزيادة السوقىوتنفيذ رأسالمال المستثمرينوزيادة

 األغذيةوالمشروعاتضمنالخططالمستقبليةلها.
 

 المراجع
(،"سوقالمال2015الجارحى،سيددرويشوفايد،هناءومنير،أيمنوأبوحمد،مصطفىمحمود)

لسياحةوالفنادق،جامعةدراسةتحليليةللوضعالراهن"،مجلةكليةا–واألداءالسياحىفىمصر

 ،سبتمبر.2/1الفيوم،المجلدالتاسع،العدد

( درويش سيد 2015الجارحى، مصر فى السياحى واألداء المال "سوق للوضع–(، تحليلية دراسة

 الراهن"،رسالةماجستير،كليةالسياحةوالفنادق،جامعةاالفيوم.

هشام) "مقدمةعنسوقالوراقالم2010ابراهيم، سلسلةتوعية(، للرقابةالمالية، العامة الهيئة الية"،

 المستثمرالمصرىفىمجالسوقالمال،إصداريوليو،مصر.

(،"االستثماربالنظمااللكترونيةاالقتصادالرقمى"،كليةالتجارة،جامعةالزقازيق،2004النجار،فريد)

مؤسسةشبابالجامعة،مصر.

شكرى) محمد "األ2011الجميل، دارالفكرالجامعى،(، األسالمية"، فىميزانالشريعة وراقالمالية

 الطبعةاألولى،مصر.

األساسى("،الطبعة (،"الدليلالعملىلالستثماربالبورصة)التحليل2008األنصارى،أسامةعبدالخالق)

 األولى،كليةالتجارة،جامعةالقاهرة،مصر.

 مالية)البورصة("،الطبعةاألولى،داراسامة،عمان.(،"أسواقاألوراقال2008حسين،عصام)

(،"بورصةاالوراقالمالية"،كليةالتجارة،جامعةالقاهرة،دارالنهضة2004على،جمالعبدالحميد)

 العربية،مصر.

البنوك–(،"أسواقرأسالمالالبورصات2009اسماعيل،السيدهعبدالفتاحوحنفى،عبدالغفارعلى)

 اديقاالستثمار،كليةالتجارة،جامعةاألسكندرية،الدارالجامعية،مصر.صن–

(،"األسواقالماليةوالدولية"،دارالمستقبلللنشروالتوزيع،الطبعة2009صافى،وليدوالبكرى،أنس)

األولى،مصر.

( المالى المركز 2015-2010قائمة السياحية القرى ألنشاء "رمكو مص–(، مساهمة رية"،شركة

البورصةالمصرية.
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( المالى المركز 2015-2010قائمة السياحية للمنتجعات "المصرية مصرية"،–(، مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

شركةمساهمةمصرية"،البورصةالمصرية.-(،"مصرللفنادق2015-2010قائمةالمركزالمالى)

( المالى المركز لال2015-2010قائمة دريمز "شارم السياحى(، مصرية"،-ستثمار مساهمة شركة

 البورصةالمصرية.

 شركةمساهمةمصرية"،البورصةالمصرية.-(،"التعميرالسياحى2015-2010قائمةالمركزالمالى)

( المالى المركز 2015-2010قائمة )أمريكانا( العالمية السياحية للمشروعات "المصرية شركة–(،

 صرية.مساهمةمصرية"،البورصةالم

شركةمساهمةمصرية"،البورصة–(،"الجزيرةللفنادقوالسياحة2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

( المالى المركز 2015-2010قائمة رواد للسياحة "رواد البورصة–(، مصرية"، مساهمة شركة

المصرية.

( المالى المركز 2015-2010قائمة بالزا بيراميدز "جولدن البورصةشركة–(، مصرية"، مساهمة

المصرية.

( المالى المركز 2015-2010قائمة بيراميزا السياحية والقرى للفنادق "بيراميزا مساهمة–(، شركة

مصرية"،البورصةالمصرية.

شركةمساهمةمصرية"،البورصة–(،"اوراسكومللفنادقوالتنمية2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

الم )قائمة المالى 2015-2010ركز المحيطاتللسياحة البورصة–(،"عبر مصرية"، مساهمة شركة

المصرية.

( المالى المركز السياحى2015-2010قائمة لالستثمار مصر "رواد مصرية"،-(، مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

مصرية"،البورصةشركةمساهمة–(،"الوادىلالستثمارالسياحى2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

شركةمساهمةمصرية"،–(،"مرسىمرسىعلمللتنميةالسياحية2015-2010قائمةالمركزالمالى)

البورصةالمصرية.

( المالى المركز السياحى2015-2010قائمة لالستثمار السخنة كوست "جولدن مساهمة-(، شركة

مصرية"،البورصةالمصرية.

المالى المركز 2015-2010)قائمة السياحية والمنشأت للفنادق مساهمة–(،"الشمسبيراميدز شركة

 مصرية"،البورصةالمصرية.

( المالى المركز 2015-2010قائمة للتنمية القابضة اوراسكوم ،)AG–،"مصرية مساهمة شركة

 البورصةالمصرية.

المركزالمالى) "أطلسألستصالحاألراضىوالتصن2015-2010قائمة شركةمساهمة-يعالغذائى(،

مصرية"،البورصةالمصرية.

شركةمساهمةمصرية"،البورصة–(،"جهينةللصناعاتالغذائية2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

للصناعاتالغذائية2015-2010قائمةالمركزالمالى) شركةمساهمةمصرية"،البورصة–(،"ايدتيا

المصرية.
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المركز )قائمة دومتى2015-2010المالى العربية الغذائية "الصناعات مصرية"،-(، مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

شركةمساهمةمصرية"،البورصة–(،"األسماعليةمصرللدواجن2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

ة"،البورصةالمصرية.شركةمساهمةمصري–(،"القاهرةللدواجن2015-2010قائمةالمركزالمالى)

شركةمساهمةمصرية"،البورصةالمصرية.-(،"المصريةللدواجن2015-2010قائمةالمركزالمالى)

( المالى المركز الذرة2015-2010قائمة لمنتجات "الوطنية البورصة-(، مصرية"، مساهمة شركة

المصرية.

( المالى المركز وم2015-2010قائمة المستخلصة "الزيوت مصرية"،-نتجاتها(، مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

( المالى المركز القاهرة2015-2010قائمة شمال ومخابز "مطاحن مصرية"،-(، مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

شركةمساهمةمصرية"،البورصة-(،"مطاحنومخابزاألسكندرية2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

الم المركز )قائمة والجلوكوز2015-2010الى النشا لصناعة مصرية"،-(،"المصرية مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

( المالى المركز 2015-2010قائمة والجيزة القاهرة جنوب ومخابز "مطاحن مساهمة–(، شركة

مصرية"،البورصةالمصرية.

اهمةمصرية"،البورصةشركةمس–(،"مصرللزيوتوالصابون2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

( المالى المركز مصر2015-2010قائمة الغذائية للصناعات "أجواء مصرية"،-(، مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

المركزالمالى) فوديكو2015-2010قائمة للصناعاتالغذائية الوطنية "األسماعلية مساهمة-(، شركة

مصرية"،البورصةالمصرية.

المر )قائمة المالى 2015-2010كز للدواجن "المنصورة ،)- البورصة مصرية"، مساهمة شركة

المصرية.

( المالى المركز 2015-2010قائمة الزراعية للمحاصيل "الدولية مصرية"،–(، مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

مةمصرية"،شركةمساه–(،"النصرلتصنيعالحاصالتالزراعية2015-2010قائمةالمركزالمالى)

البورصةالمصرية.

( المالى المركز 2015-2010قائمة الدلتا شرق "مطاحن البورصة–(، مصرية"، مساهمة شركة

المصرية.

( المالى المركز 2015-2010قائمة العليا مصر "مطاحن البورصة–(، مصرية"، مساهمة شركة

المصرية.

شركةمساهمةمصرية"،البورصة–الدلتا(،"مطاحنوسطوغرب2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

المالى) المركز الوسطى2015-2010قائمة "مطاحنمصر البورصة–(، مصرية"، مساهمة شركة

المصرية.
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شركةمساهمةمصرية"،البورصة–(،"القاهرةللزيوتوالصابون2015-2010قائمةالمركزالمالى)

المصرية.

شركةمساهمةمصرية"،البورصةالمصرية.-(،"الدلتاللسكر2015-2010قائمةالمركزالمالى)

( المالى المركز 2015-2010قائمة الغذائى لألمن الوطنية "الشرقية مصرية"،–(، مساهمة شركة

البورصةالمصرية.

شركةمساهمةمصرية"،–(،"العربيةلمنتجاتاأللبانآربديرى2015-2010قائمةالمركزالمالى)

لبورصةالمصرية.ا

شركةمساهمة–(،"شمالالصعيدللتنميةواألنتاجالزراعىنيوداب2015-2010قائمةالمركزالمالى)

مصرية"،البورصةالمصرية.
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Abstract 

Relationship between Leisure Sector Investments and Food and Beverage in the 

Egyptian Stock Market 

Sayed Darwish Moustafa Elgarhy               Hanaa Fayed               Mohamed Abou-Shouk 

Stock market means the market, the market meeting point of supply and demand between 

seller and buyer securities like: the performance of the offered shares to be invested in 

tourism and hotels in the travel & leisure sector index and the performance of the offered 

shares to be invested in food in the food & beverage sector index in the Egyptian Stock 

Market (ESM). 

This study aims to analyze the investment performance of travel & leisure sector index, food 

& beverage sector index and the total stock sectors indexes in the Egyptian Stock Market. 

The study follows up the performance of the offered shares to be invested in tourism and 

hotels in the travel & leisure sector index which consists of (19) firms and the performance of 

the offered shares to be invested in food in the food & beverage sector index which consists 

of (28) firms in the Egyptian Stock Market during the period from 2010 to 2015. The study 

also depends on the secondary data which include Egyptian Stock Market, Ministry of 

Planning and Egyptian General Authority for Investment. 

The study findings shows that the shares split offered shares to be invested in tourism and 

hotels in the travel & leisure sector index and the performance of the offered shares to be 

invested in food in the food & beverage sector index affects par value and market capital. 

Keywords:  Egyptian Stock Market, Travel & leisure sector index, Food & Beverage sector 

index, Par Value, Market capital, Tourism Investments, Food Investments.   
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