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EGS01041C010

االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)

17.31

EGS01071C017

اض
وادي كوم امبو الستصالح االر ي

13.39

EGS01081C016

التعمي
اض و التنمية و
ر
العامة الستصالح االر ي

8.95

EGS02021C011

االسماعيلية مرص للدواجن

32.27

EGS02051C018

القاهرة للدواجن

5.60

EGS02091C014

المنصورة للدواجن

13.73

EGS02211C018

المرصية للدواجن

10.84

EGS07061C012

الدوليه للمحاصيل الزراعيه

31.63

EGS071L1C018

اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية

46.03

EGS10001C013

اسيك للتعدين  -اسكوم

46.46

EGS100D1C013

العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات

غي متاح
ر
غي متاح
ر
غي متاح
ر

EGS21071C021

سامكريت مرص  -مهندسون و مقاولون

EGS21071P015

سامكريت مرص  -مهندسون ومقاولون اسهم ممتازة

EGS21171C011

والتعمي
زهراء المعادي لالستثمار
ر

EGS21351C019

ارابيا انفستمنتس هولدنج

50.37

EGS213S1C010

المرص ريي لالستثمار والتنمية العمرانية

16.64

2.12

EGS21451C017

والتعمي
دلتا لالنشاء
ر

5.04

EGS214Q1C011

االسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية -رشكة منقسمة

11.18

EGS21531C016

الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري SCCD

18.26

EGS21541C015

الجيةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى
ر

5.61

EGS221U1C016

واالستياد
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة
ر

0.11

EGS221V1C015

أم يب للهندسةM.B

8.71

EGS23111C015

رشكة النرص لألعمال المدنية

23.93

EGS23141C012

المرصية لتطوير صناعة البناء ( ليفت سالب مرص )

217.44

EGS30031C016

الغذاب
المتضامني لإلستثمار العقاري واألمن
االخوة
ر
ي
الصناعات الغذائية العربية -ى
دومت

1.94
5.87

EGS300L1C011

النرص لتصنيع الحاصالت الزراعية

18.20

EGS233E1C012

EGS30201C015

الدلتا للسكر

4.57

EGS30211C014

اجواء للصناعات الغذائية  -مرص

23.36

EGS30221C013

العربية لمنتجات األلبان" آراب ديرى  -باندا"

0.07

EGS30291C016

ر
الغذاب
الشقية الوطنية لالمن
ي

7.18

EGS30351C018

مطاحن رشق الدلتا

0.45

EGS30361C017

مطاحن ومخابز شمال القاهرة

5.03

EGS30401C011

الوسط
مطاحن مرص
ي

5.52

EGS30411C010

والجية
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة
ر

0.22

EGS30421C019

مطاحن وسط وغرب الدلتا

1.88

EGS30431C018

المرصية لصناعة النشا والجلوكوز

81.28

EGS30441C017

العامة للصوامع والتخزين

2.44

EGS30451C016

مطاحن مرص العليا

0.15

EGS30471C014

مطاحن ومخابز االسكندرية

20.38

EGS30581C010

القاهرة للزيوت والصابون

172.23

EGS305I1C011

ايديتا للصناعات الغذائية

4.84

EGS30761C026

الوطنية لمنتجات الذرة

5.13

EGS30901C010

جهينة للصناعات الغذائية

5.59

EGS30AJ1C016

الدولية للثلج الجاف  -ديفكو 2

27.22
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EGS30AL1C012

عبور الند للصناعات الغذائية

11.54

EGS32041C013

االسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

2.10

EGS32131C012

النيل لحليج االقطان

غي متاح
ر

EGS32161C019

جولدن تكس لالصواف

0.27

EGS32221C011

العربية لحليج األقطان

26.10

EGS32331C018

يونياب
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج  -ر

16.27

EGS33041C012

النساجون ر
الشقيون للسجاد

14.01

EGS33061C010

النرص للمالبس والمنسوجات  -كابو

22.95

EGS33321C018

دايس للمالبس الجاهزة

55.36

EGS36021C011

العامة لصناعة الورق  -راكتا

100.18

EGS36041C019

السويس لالكياس

437.11

EGS36091C014

الورق ر
للشق االوسط  -سيمو

EGS360A1C011

االه رام للطباعة و التغليف

15.70

EGS37091C013

الشقية  -ى
ر
كومباب
ايسين
ي

7.78

EGS370W1C013

دلتا للطباعة والتغليف

2.28

EGS38081C013

المرصية الدولية للصناعات الدوائية  -ايبيكو

4.17

EGS380G1C011

مينا فارم لألدوية و الصناعات الكيماوية

0.01

EGS380P1C010

االسكندرية للزيوت المعدنية

11.24

EGS380R1C018

اكتوبر فارما

0.00

EGS380S1C017

سيدى كرير ى
للبيوكيماويات

12.27

EGS38161C013

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق  -يونيباك

75.52

EGS38171C012

جالكسو سميثكالين

EGS38191C010

ابوقي لالسمدة والصناعات الكيماوية
ر

1.05

EGS38201C017

الصناعات الكيماوية المرصية  -كيما

37.91

EGS38211C016

مرص لصناعة الكيماويات

27.24

EGS38251C012

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

8.19

EGS382M1C011

سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية

13.61

غي متاح
ر

غي متاح
ر

EGS38311C014

باكي
البويات والصناعات الكيماوية  -ر

7.10

EGS38321C013

العربية لالدوية والصناعات الكيماوية

28.08

EGS38331C012

النيل لالدوية والصناعات الكيماوية  -النيل

33.34

EGS38341C011

االسكندرية لالدوية والصناعات الكيماوية

6.91

EGS38351C010

ممفيس لالدوية والصناعات الكيماوية

37.51

EGS38381C017

المالية و الصناعية المرصية

20.95

EGS38391C016

القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية

2.80

EGS38411C012

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

1.31

EGS38421C011

مرص للزيوت و الصابون

EGS38461C017

العبوات الدوائية المتطورة

EGS384N2C016

ريفا فارما

0.71

غي متاح
ر
غي متاح
ر

EGS385S1C012

رفيكيم مرص لالسمدة والكيماويات

0.18

EGS39011C019

غاز مرص

4.77

EGS39061C014

مرص إلنتاج األسمدة  -موبكو

1.10

EGS3A0A1C016

ر
الشوق الحديثة للطباعة و التغليف

0.76

EGS3A221C018

روبكس العالميه لتصنيع البالستيك واالكريلك

2.27

EGS3A2Z1C015

البدر للبالستيك

EGS3C001C012

ر
الشق األوسط لصناعة الزجاج

15.37

غي متاح
ر
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EGS3C071C015

البورسلي  -الجوهره
للسياميك و
العز ر
ر

23.35

EGS3C0O1C016

العربية لالسمنت

17.02

EGS3C111C019

والصيت
العامة لمنتجات الخزف
ي

18.61

EGS3C151C015

سياميكا ريماس
العربية للخزف  -ر

6.27

EGS3C161C014

ليسيكو مرص

5.48

EGS3C181C012

السويس لالسمنت

9.82

EGS3C251C013

حديد عز

45.20

EGS3C311C015

اسمنت بورتالند طرة المرصية

16.42

EGS3C351C011

جنوب الوادى لالسمنت

11.81

EGS3C371C019

مرص بت سويف لالسمنت

0.21

EGS3C391C017

مرص لالسمنت  -قنا

4.94

EGS3C401C014

اسمنت سيناء

34.55

EGS3C4L1C015

العبوات الطبية

6.54

EGS3C4P1C011

مرص ى
انيكوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايج ستون(

0.14

EGS3D031C018

االلومنيوم العربية

22.84

EGS3D041C017

العز الدخيلة للصلب  -االسكندرية

0.30

EGS3D061C015

الحديد والصلب المرصية

85.58

EGS3D0C1C018

مرص الوطنية للصلب  -عتاقة

84.58

EGS3E071C013

اكرومرص للشدات والسقاالت المعدنية

3.80

EGS3E181C010

مرص لاللومنيوم

16.84

EGS3E1E1C013

العربية للمحابس

6.02

EGS3E3B1C014

المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية

0.00

EGS3F021C017

والتعمي  -ايكون
الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء
ر

5.51

EGS3G0Z1C014

ى
اليكييك
السويدى

10.13

EGS3G111C015

العربية للصناعات الهندسية

1.47

EGS3G231C011

الكابالت الكهربائية المرصية

29.20

EGS3H051C012

االسكندرية السمنت بورتالند

0.15

EGS3I0S1C019

ايكم
الدولية للصناعات الطبية
ي

7.09

EGS3I1D1C015

الصيدل للخدمات الطبية واالستثمار
االتحاد
ي

1.06

EGS3J041C011

لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود(

3.34
103.63

EGS3J2D1C012

الصخور العربية للصناعات البالستيكية

EGS415I1C018

جينيال تورز

4.16

EGS42051C010

ى
ايجييانس)
المرصية لخدمات النقل (

19.45

EGS42111C012

االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

1.97

EGS44012C010

الخدمات المالحية ى
والبيولية  -ماريديف

7.35

EGS44031C010

القناة للتوكيالت المالحية

52.29

EGS46051C016

مجموعة ج  .أم  .ىس لالستثمارات الصناعية و التجارية المالية

6.14

EGS47021C018

العربية المتحدة للشحن والتفري غ

39.00

EGS48022C015

المرصية لألقمار الصناعية (نايل سات)

1.55

EGS48031C016

المرصية لالتصاالت

12.71

EGS48271C018

مرص جنوب افريقيا لالتصاالت

34.63

EGS49131C013

فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت

EGS50091C015

اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة والتنمية

65.48

EGS51191C012

سماد مرص (ايجيفرت)

2.76

EGS512O1C012

ابن سينا فارما

7.50

غي متاح
ر

Page 4 of 6
ى
وحت 2019/6/30
دوران األسهم حرة التداول %من 2019/4/1
ي
وسيط معدل السيولة  %16وأقل سعر  4جنيهات
السهم

كود أيزين

دوران األسهم
حرة التداول %

EGS52041C018

شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراىع (نيوداب)

15.08

EGS520D1C015

الدولية لألسمدة والكيماويات

3.91

EGS521T1C016

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت

6.03

EGS53051C016

مرص لالسواق الحرة

2.28

EGS550K1C019

ى
انيناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية

0.78

EGS551D1C017

ب اى ج للتجارة واالستثمار

30.43

EGS60041C018

بنك كريدي اجريكول مرص

4.17

EGS60051C017

بنك االتحاد الوطت  -مرص

غي متاح
ر
5.31

EGS60081C014

االهل
الوطت
بنك قطر
ي
ي

EGS600K1C019

بنك القاهرة

EGS60101C010

بنك اليكة مرص

1.74

EGS60111C019

األسالم -مرص
ظت
ي
مرصف أبو ي

16.09

EGS60121C018

الدول (مرص)
البنك التجاري
ي

6.24

EGS60142C014

بنك ر
الشكة المرصفية العربية الدولية

0.02

EGS60171C013

بنك الكويت الوطت  -مرص

0.70

EGS60182C010

الخليج
البنك المرصي
ي

2.55

EGS60231C015

بنك قناة السويس

3.49

EGS60241C014

البنك المرصي لتنمية الصادرات

8.14

EGS60301C016

التعمي واالسكان
بنك
ر

1.21

EGS60321C014

االسالم المرصية بالجنية
بنك فيصل
ي

2.89

EGS60322C012

االسالم المرصي  -بالدوالر
بنك فيصل
ي

1.76

EGS63031C016

للتأمي
الدلتا
ر

0.17

EGS63041C015

للتأمي
المهندس
ر

0.29

EGS65011C016

العرب  -اليكو
االستثمار العقاري
ي

8.52

EGS65061C011

والتعمي
المتحدة لالسكان
ر

21.68

EGS65071C010

والتعمي
القاهرة لالسكان
ر

0.60

EGS65081C019

التعمي واالستشارات الهندسية
ر

29.65

EGS65091C018

والتعمي
الشمس لالسكان
ر

30.68

EGS65131C012

الوطنية لالسكان للنقابات المهنية

1.80

EGS651B1C018

العرب
الخليجية الكندية لالستثمار العقاري
ي

10.74

EGS65211C012

المجموعه المرصيه العقاريه

26.93

EGS65341C017

والتعمي
المرص ريي لالسكان والتنمية
ر

20.12

EGS65441C015

السياج والعقاري
مينا لالستثمار
ي

32.84

EGS65461C013

الغربية االسالمية للتنمية العمرانية

1.93

EGS65511C015

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

12.58

EGS65541C012

القاهره لإلستثمار و التنمية العقاريه

17.02

EGS65551C011

العبور لالستثمار العقارى

16.03

EGS65571C019

والتعمي
مدينة نرص لالسكان
ر

13.95

EGS65591C017

والتعمي
مرص الجديدة لالسكان
ر

42.50

EGS655L1C012

للتعمي
بالم هيلز
ر

28.76

EGS655Y1C017

يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياج

6.90

EGS65771C015

اض
العربية الستصالح االر ي

3.52

EGS65851C015

السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار -سوديك

14.49

EGS659O1C015

المرصية الكويتية لألستثمار والتجارة

EGS65AL1C010

االول لالستثمار والتنمية العقارية
ي

غي متاح
ر

غي متاح
ر
غي متاح
ر

Page 5 of 6
ى
وحت 2019/6/30
دوران األسهم حرة التداول %من 2019/4/1
ي
وسيط معدل السيولة  %16وأقل سعر  4جنيهات
السهم

كود أيزين
EGS65AN1C018

اراب للتنمية واالستثمار العقاري

EGS67001C015

التمويل (إنكوليس)
للتأجي
الدولية
ر
ي

EGS67031C012

السعودية المرصية لالستثمار والتمويل

EGS67032C010

السعودية المرصية لالستثمار والتمويل $

EGS67181C015

المرص ريي يف الخارج لالستثمار والتنمية

دوران األسهم
حرة التداول %
13.75

غي متاح
ر
7.15

غي متاح
ر
21.18

EGS67191C014

العالمية لالستثمار والتنمية

0.43

EGS67221C019

ى
العرب لالستثمارات
الملتق
ي
ي

20.44

EGS672I2C014

العرفة لالستثمارات واالستشارات

1.83

EGS67331C016

االسكندريه الوطنيه لالستثمارات الماليه

4.09

EGS67391C010

نايل ى
سيت لالستثمار
ي

EGS673T1C012

ج ب اوتو

EGS673Y1C015

إعمار مرص للتنمية

19.96

EGS675S1C011

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب(

10.44

EGS676N1C015

التمويل -أية .ى يب.ليسA.T.LEASE
للتأجي
التوفيق
ر
ي

2.64

غي متاح
ر
9.53

EGS68181C014

اصول  .E.S.Bللوساطة يف االوراق المالية

0.00

EGS681D1C010

المرصية العربية (ثمار) لتداول االوراق المالية EAC

10.44

EGS681I1C015

العروبة للسمشة ف األوراق المالية

0.64

EGS681W1C017

ى
سيت تريد لتداول األوراق المالية
ي

EGS69011C012

القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية

1.98

EGS69021C011

االهل للتنمية واالستثمار
ي

12.55

EGS69082C013

القابضة المرصية الكويتية

8.89

EGS690C1C010

راية القابضة لألستثمارات المالية

1.52

EGS69101C011

هيمس القابضه
المجموعه الماليه ر

7.87

EGS69182C011

النعيم القابضة لالستثمارات

5.15

غي متاح
ر

EGS69191C012

ريكاب لالستثمارات المالية

12.39

EGS691A1C011

برايم القابضة لالستثمارات المالية

0.71

EGS691D1C018

ىس اى كابيتال القابضة لالستثمارات المالية

20.34

EGS691G1C015

بلتون المالية القابضة

2.65

EGS691L1C018

بايونيز القابضة لألستثمارات المالية
ر

27.89

EGS691S1C011

مجموعة طلعت مصطق القابضة

10.42

EGS691T1C010

ب انفستمنتس القابضه

1.26

EGS69261C013

جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات المالية

1.09

EGS693V1C014

اوراسكوم لالستثمار القابضه

69.95

EGS694A1C018

مجموعة بورتو القابضة -بورتو جروب

10.06

EGS694B1C017

وثائق رشكة صندوق استثمار المرص ريي لالستثمار العقارى

103.40

EGS70011C019

المرصية ر
للمشوعات السياحية العالمية

13.97

EGS70081C012

مرص للفنادق

3.09

EGS70131C015

رواد مرص لالستثمار السياج

غي متاح
ر

EGS70271C019

رمكو النشاء القرى السياحيه

87.81

EGS70281C018

رواد السياحة  -رواد

1.53

EGS70321C012

اوراسكوم للتنمية مرص

18.78

EGS70331C011

اميا
اميا للفنادق والقرى السياحية  -ربي ر
ربي ر

0.92

EGS70342C018

جولدن ربياميدز بالزا

0.00

EGS70431C019

المرصية للمنتجعات السياحية

29.91

EGS70571C012

شارم دريمز لالستثمار السياج

5.30
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EGS70GV1C015

جولدن كوست السخنة لالستثمار السياج

83.80

EGS70H02C014

الشمس ربياميدز للفنادق والمنشأت السياحية

0.00

EGS70P91C010

مرىس مرىس علم للتنمية السياحية

5.64

EGS70Q61C011

سكاي اليت للتنميه السياحيه

EGS70R91C016

الوادى العالمية لالستثمار و التنمية

EGS72011C017

الدول
مستشق اليهه
ي

0.41

EGS72081C010

االسكندرية للخدمات الطبية  -المركز الطت الجديد  -االسكندرية

1.72

EGS72201C014

القاهرة للخدمات التعليمية

10.51

EGS729F1C012

المرصية لنظم التعليم الحديثة

9.20

EGS729I1C019

EGS72AQ1C016

الرياض
نيو كاسل لإلستثمار
ي
مستشق كليوباترا
رشكة
ي
ر
الشكة العربية الدارة وتطوير االصول

37.99

EGS73541C012

القلعة لالستشارات الماليه  -اسهم عادية

40.76

EGS73541P048

القلعة لالستشارات الماليه  -اسهم ممتازة

غي متاح
ر

EGS729J1C018

غي متاح
ر
205.85

غي متاح
ر
20.84

EGS735N2C012

الحفر الوطنية

0.01

EGS738I1C018

ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية

10.35

EGS739Z1C016

مرسيليا المرصية الخليجية لالستثمار العقارى

0.01

EGS73BR1C013

سبيد ميديكال

33.62

EGS74081C018

جلوبال تيلكوم القابضة

20.52

EGS740C1C010

لتوطي التكنولوجيا
قناة السويس
ر

1.14

EGS74191C015

راية لخدمات مراكز االتصاالتRaya Contact Center

1.41

EGS745W1C011

ر
المؤش لليمجيات ر
ونش المعلومات

0.12

EGS74801C019

فرتيكا للصناعة و التجارة

1.43

EGS75011C014

ام .ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

2.91

EGS78021C010

المرصيه لمدينة االنتاج االعالم

11.78

EGS79072C012

عي المحيطات للسياحه

1.42

EGS95001C011

ى
ىس
اوراسكوم كونسياكشون يب ال ي

15.44

EGS95011D018

شهادات اإليداع المرصية لمجموعة السالم القابضة

0.46

