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بورصتي القاھرة و اإلسكندریة19/11/2007لیوم االثنینتقریر شركة الوساطة 

نقطة، كما بلغ حجم تعامالت هذه 9,745.01نقطة منهيا جلسة اليوم عند المستوى 145.52أي ما يعادل % 1.52بنسبة ارتفاععلى" CASE 30"أغلق مؤشر 

شركة 72شركه و انخفضت 90شركة حيث ارتفعت 164م عقدا، بشكل عام تم تداول أسه39,453ه من خاللمليار جني1.496مليون سهم بقيمة 57.552الجلسة 

. وثبتت شركتان بدون تغير 

.مليون جنيه 2.369مليون سهم بقيمة 0.848جنيه بعد أن بلغ حجم تداوالته 2.79حيث أغلق عند مستوى ) ZEOT(سهم الزيوت المستخلصة و منتجاتها ارتفع 

مليون 8.016ة مليون سهم  بقيم1.492أن بلغ حجم تداوالته جنيه بعد5.32حيث أغلق عند مستوى انخفض )NCGC(أما بالنسبة لسهم شركة النيل لحليج األقطان

.جنيه 

.مليون جنيه16.918مليون سهم بقيمة1.942جنيه بعد أن بلغ حجم تداوالته 8.71حيث 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 

-12.308.35سوهاج للصناعات الغذائية 19.8042.55القناة للتوكيالت المالحية 

-28.505.00بنك بيريوس 127.9913.23اإلسكندرية لتدول الحاويات

-189.055.00جلفا ميتال 2.887.46الكابالت الكهربائية المصرية 

-30.425.00مركز اإلسكندرية الطبي 8.126.42العربية للشحن والتفريغ

-71.734.99النيل لألدوية21.256.04ايجترانس

"0CASE 3" ؤشر م
قیمة األسھمعدد األسھمالشركة اسم الشركة

)جنیھ مصري(
%التغیر قیمة التغیرأخر سعراالفتتاح

APSW1,314,3076,561,915.004.974.950.040.81العربیة و بولفارا للغزل
EGTS10,389,390112,948,128.0010.5210.980.575.48المصریة للمنتجعات

-ELKA137,7861,926,947.5014.0413.890.28-1.98القاھرة لإلسكان والتعمیر
ESRS1,144,11973,359,408.0062.6664.392.473.99تسلیحالعز لحدید ال

ETEL69,9001,450,940.0019.8021.251.216.04المصریة لالتصاالت
HRHO5,904,219373,287,040.0061.5063.122.564.23ھیرمس القابضة

-IRON31,936999,580.8831.7530.640.41-1.32الحدید والصلب المصریة
KABO1,116,1562,295,071.002.062.060.000.00النصر للمالبس كابو

ORTE1,314,894107,197,344.0081.5081.001.141.43اوراسكوم تلكوم القابضة
ORWE29,6351,719,371.2557.7058.000.070.12النساجون الشرقیون

-RTVC177,9432,870,644.5016.0616.070.09-0.56رمكو للقرى السیاحیة
RUBX78,435855,116.4411.2411.180.100.90روبكس للبالستیك

SKPC1,025,31921,744,660.0021.021.300.211.00سیدي كریر
SVCE561,8006,946,453.5012.4012.400.090.73جنوب الوادي لالسمنت
-WATA2,100147,225.0070.257.000.23-0.33البنك الوطني المصري
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:بعض األخبار 

ملیون جنیھ عائدات متوقعة للمالیة والصناعیة من وحدة حامض الكبریتیك12

حدة حامض انھ سیتم افتتاح و(EFIC) المالیة والصناعیة المصریةو العضو المنتدب لشركةاإلدارةقال المھندس یحیى قطب رئیس مجلس 
طن للسوق ألف150یوجھ منھا طن حامض الكبریتیك سنویاألف400تبلغ إنتاجیةبطاقة 2007من دیسمبر األولاألسبوعالكبریتیك الثالثة خالل

.للشركةأخرىمنتجات فيالمصنع إنتاجباقيالمحلیة بینما یدخل 

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

1.52% 145.52 9,599.49 9,745.01
السوقأداء

عدد الصفقات الیوم السابق الیوم الوصف
35,874 49,768,850 57,552,661 األسھمدد ع
39,453 1,073,106.585.35 1,496,105,316.48 القیمة بالجنیھ


