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بورصتي القاھرة و اإلسكندریة18/11/2007لیوم األحدتقریر شركة الوساطة 
نقطة، كما بلغ حجم تعامالت هذه 9,599.49نقطة منهيا جلسة اليوم عند المستوى 185.40أي ما يعادل % 1.97بنسبة ارتفاععلى" CASE 30"أغلق مؤشر 

شركة 66شركه و انخفضت 95شركة حيث ارتفعت 163م عقدا، بشكل عام تم تداول أسه35,874من خاللمليار جنيه 1.073مليون سهم بقيمة 49.768الجلسة 

. وثبتت شركتان بدون تغير 

.  مليون جنيه 2.512مليون سهم بقيمة 0.907جنيه بعد أن بلغ حجم تداوالته 2.77حيث أغلق عند مستوى ) ZEOT(سهم الزيوت المستخلصة و منتجاتها انخفض 

مليون 11.081ة مليون سهم  بقيم2.044ن بلغ حجم تداوالته جنيه بعد أ5.42حيث أغلق عند مستوى ارتفع )NCGC(أما بالنسبة لسهم شركة النيل لحليج األقطان

.جنيه 

مليون 13.297مليون سهم بقيمة1.530جنيه بعد أن بلغ حجم تداوالته 8.69حيث أغلق عند مستوى انخفض) ACGC(وأما سهم شركة العربية لحليج األقطان 

. جنيه

الشركات األكثر انخفاضاالشركات األكثر ارتفاعا                           

نسبة آخر سعراسم الشركة

%التغير 

آخر اسم الشركة

السعر

نسبة 

%التغير 

-17.0219.49وفود يك25.9011.98مصر للزيوت 

-13.208.59سوهاج للصناعات الغذائية50.007.69الجيزة للمقاوالت

-34.528.43الوطني للتنميةالبنك 75.006.16اسمنت سيناء

-109.505.46هيلتون55.506.08بنك فيصل اإلسالمي

-79.485.00العالمية لالستثمار130.995.97اسمنت طره

"0CASE 3" ؤشر م

قیمة األسھمعدد األسھمالشركة اسم الشركة
)جنیھ مصري(

%التغیر قیمة التغیرأخر سعراالفتتاح

APSW1,030,4985,061,766.504.884.880.020.41العربیة و بولفارا للغزل
EGTS9,012,21993,832,264.0010.1010.500.525.21المصریة للمنتجعات

-ELKA193,5002,741,187.7513.8114.100.03-0.21القاھرة لإلسكان والتعمیر
ESRS1,155,47271,547,832.0060.2062.442.744.59العز لحدید التسلیح

ETEL1,740,81934,482,636.0019.5019.600.050.26المصریة لالتصاالت
HRHO2,331,059141,158,032.0059.0061.102.143.63ھیرمس القابضة

IRON17,323537,827.2530.0031.381.093.60الحدید والصلب المصریة
-KABO1,188,0052,446,003.252.062.050.01-0.49النصر للمالبس كابو

ORTE859,63968,646,856.0078.5081.053.614.66اوراسكوم تلكوم القابضة
-ORWE43,7722,535,540.0057.8157.700.23-0.40النساجون الشرقیون

RTVC276,5354,468,116.0016.0316.150.010.06رمكو للقرى السیاحیة
-RUBX70,995786,461.6911.0210.950.23-2.06روبكس للبالستیك

-SKPC841,82917,755,528.0021.0021.000.04-0.19سیدي كریر
SVCE723,5278,906,729.0012.2112.2112.300.100.82جنوب الوادي لالسمنت
WATA3,860271,087.5966.9069.122.153.21البنك الوطني المصري
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"CASE 30"مؤشر 
نسبة التغیر قیمة التغیر ابقالیوم الس الیوم

1.97% 185.40 9,419.07 9,599.49
السوقأداء

عدد الصفقات الیوم السابق الیوم الوصف
25,388 28,763,124 49,768,850 األسھمدد ع
35,874 800,192,856.00 1,073,106.585.35 القیمة بالجنیھ


