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بورصتي القاھرة و اإلسكندریة21/11/2007لیوم األربعاءتقریر شركة الوساطة 

نقطة، كما بلغ حجم تعامالت هذه 9,805.15نقطة منهيا جلسة اليوم عند المستوى 96.54أي ما يعادل % 0.99بنسبة ارتفاععلى" CASE 30"أغلق مؤشر 

شركة 58شركه و انخفضت 104شركة حيث ارتفعت 165م عقدا، بشكل عام تم تداول أسه36,890يه من خاللمليار جن1.259مليون سهم بقيمة 56.488الجلسة 

. شركات بدون تغير 3وثبتت 

.                                                                                                                            ه مليون جني0.896مليون سهم بقيمة 0.319جنيه بعد أن بلغ حجم تداوالته 2.80حيث أغلق عند مستوى ) ZEOT(سهم الزيوت المستخلصة و منتجاتها ارتفع 

مليون 6.866ة مليون سهم  بقيم1.243بعد أن بلغ حجم تداوالته جنيه 5.52حيث أغلق عند مستوى ارتفع )NCGC(أما بالنسبة لسهم شركة النيل لحليج األقطان

.جنيه 

. مليون جنيه15.906مليون سهم بقيمة1.769جنيه بعد أن بلغ حجم تداوالته 8.99حيث أغلق عند مستوى ارتفع) ACGC(وأما سهم شركة العربية لحليج األقطان 

الشركات األكثر انخفاضاالشركات األكثر ارتفاعا                       

نسبة آخر سعراسم الشركة

%التغير 

آخر اسم الشركة

السعر

نسبة 

%التغير 

-17.008.80وفود يك720.0023.79اإلسكندرية لالستثمار العقاري

-31.205.31البنك الوطني للتنمية14.749.59المتحدة لإلسكان

-137.185.00السعودية المصرية لالستثمار61.809.05والصينيالعامة للخزف 

-54.404.99الغذائيةتأجواء للصناعا21.258.09المشروعات الصناعية

-107.514.99هيلتون37.407.10اراسمكو

"0CASE 3" ؤشر م

قیمة األسھمعدد األسھمالشركة اسم الشركة
)جنیھ مصري(

%التغیر قیمة التغیررأخر سعاالفتتاح

APSW862,1774,344,027.005.015.050.000.00العربیة و بولفارا للغزل
EGTS15,674,899175,931,168.0011.0011.150.131.18المصریة للمنتجعات

ELKA372,0915,454,585.0014.6514.600.302.10القاھرة لإلسكان والتعمیر
-ESRS595,54037,580,888.0063.5062.011.71-2.68لیحالعز لحدید التس

ETEL3,248,61865,814,084.0019.6520.250.572.90المصریة لالتصاالت
-HRHO3,525,093218,931,232.0062.4961.001.60-2.56ھیرمس القابضة

IRON17,125534,163.2530.9930.800.260.85الحدید والصلب المصریة
-KABO1,562,5983,285,967.502.102.080.02-0.95النصر للمالبس كابو

ORTE830,26669,974.696.0082.1084.702.112.55اوراسكوم تلكوم القابضة
ORWE25,3451,477,169.5058.0057.910.010.02النساجون الشرقیون

RTVC204,0143,313,530.0016.0316.110.090.56رمكو للقرى السیاحیة
-RUBX27,951313,375.2511.3911.090.19-1.68روبكس للبالستیك

-SKPC291,2116,216,056.5021.5021.270.08-0.37سیدي كریر
SVCE836,09610,558,448.0012.4812.700.292.34جنوب الوادي لالسمنت
WATA1,866139,485.1975.0074.760.510.69البنك الوطني المصري
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:بعض األخبار

المجمعةأعمالھاالقابضة للتكنولوجیا و االتصاالت تعلن عن نتائج رایة

30/09/2007إلى 01/01/2007نتائج أعمالھا المجمعة عن الفترة منعن(RAYA) أعلنت شركة رایة القابضة للتكنولوجیا و االتصاالت
66,517,502وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ قبل حقوق األقلیة بلغ .جنیھ مصري75,154,511قبل حقوق األقلیة بلغ في ربححیث حققت صا

الفترة من العام الماضيجنیھ مصري خالل نفقس

مرة41.4لطلعت مصطفى تتجاوز المعروض األولياالكتتاب في الطرح طلبات

41.4تجاوزت المعروض ألسھمھااألوليطلبات االكتتاب في الطرح العام إناألربعاءیة یوم قالت مجموعة طلعت مصطفي العقاریة المصر
المجموعة انھ سیتم إدارةوقال ھشام طلعت مصطفى رئیس مجلس .)ملیار دوالر5.4(ملیار جنیھ مصري 29.6العروض إجماليمرة وبلغ 

.نوفمبر تشرین الثاني28في األسھموسیبدأ تداول .المطلوبةاألسھممن ةبالمائ2.415ملیون جنیھ بنسبة 715تخصیص أسھم بقیمة 

"CASE 30"مؤشر 
نسبة التغیر قیمة التغیر ابقالیوم الس الیوم

0.99% 96.54 9,708,61 9,805.15
السوقأداء

عدد الصفقات الیوم السابق الیوم الوصف
37,310 61,691,480 56,488,105 األسھمدد ع
36,890 1,485,815,747.64 1,259,717,863.13 القیمة بالجنیھ


