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اجماليات التداول لنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة

٠.٠٠٠٠

٠
ور ل  وق  ى  إج

سوق السندات
سوق األوامر

, ,
٠

, ,
٠
٠٠

١٨,٩٧٤
٠

٢,٩١٣,٨٠٠

عرب
النسبة والقيمة المتداولة بالجنيه للمؤسسات واالفراد  والمصريين واألجانب

سوق األوراق المالية غير المقيدة
اجمالى السوق

سوق نقل الملكية
٠

مصريين

١٨٩
١٢
١٢

عدد العمليات آمية التداولقيمة التداول (بالجنيه)
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اوراسكوم تيلكوم القابضة 
اجواء للصناعات الغذائية - مصر 

البنك التجاري الدولي  (مصر) 
اوراسكوم لالنشاء والصناعة 

الكابالت الكهربائية المصرية 

 إسم الورقة المالية

القلعة لالستشارات الماليه - اسهم عادية 

 آمية
التداول

 قيمة التداول
بالجنيه

 سعر
الفتح اليوم

 سعر
اإلغالق 
اليوم

 أقل
سعر
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عدد العملياتآمية التداولقيمة التداول (بالجنيه)
اجماليات الشراء والبيع لنظام التداول من خالل االنترنت
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العربية لحليج األقطان 
الشرآة المصرية لخدمات التليفون المحمول 

العامة لمنتجات الخزف والصيني 
االستثمار العقاري العربي - اليكو 

المالية و الصناعية المصرية 
ة ا ال ا لل ة ال

الصعيد العامة للمقاوالت 

 حديد عز 
دلتا لالنشاء والتعمير 

المجموعه المصريه العقاريه 

العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 
االسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شرآ

السويدى اليكتريك 
بالم هيلز للتعمير 

مجموعة طلعت مصطفى القابضة 
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سالب مصر
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القاهرة لالسكان والتعمير 
العربية لالستثمارات والتنمية القابضه لالستثمارات

السادس من اآتوبر للتنميه واالستثمار- سوديك 

(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 
المصرية للمنتجعات السياحية 

القناة للتوآيالت المالحية 
الخدمات المالحية والبترولية  - ماريديف $

النيل لحليج االقطان 

العامة الستصالح االراضي و التنمية و التعمير 
الشمس لالسكان والتعمير 

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق

العالمية لالستثمار والتنمية 
القابضة المصرية الكويتية $

مجموعة جى . أم . سى لالستثمارات الصناعية و ال
الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 

االسكندرية للزيوت المعدنية 
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المصريين في الخارج لالستثمار والتنمية 

شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى (نيوداب) 
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 

المصرية لالتصاالت 
بنك البرآة مصر 

المتحدة لالسكان والتعمير 

رمكو النشاء القرى السياحيه 
االسماعيلية مصر للدواجن 

المصريين لالسكان والتنمية والتعمير 
آفر الزيات للمبيدات والكيماويات 

المجموعه الماليه هيرمس القابضه 

الشرقية الوطنية لالمن الغذائي 
(AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 

العبوات الدوائية المتطورة 
االسكندرية السمنت بورتالند 

الملتقي العربي لالستثمارات 

,,/ /
٢٠.٤٤٢٠.٤٤٢١.٣١٢٠.٢٠٢٢.٠٠٨١٥,٨٠٠٣٨,٢٨٩١٢٧١.٥٠٢٠١٠/٠٤/٢٩
٠.٨٣٠.٨٣٠.٨٣٠.٨١٠.٨٤٧٨٨,٣١٨٩٥٥,٠٦٠١٣١٢.٨٠١٩٩٨/١١/١٨
٢١.٨٣٢١.٨٣٢١.٩٧٢١.٨١٢٢.٢١٧٣٧,٣١٢٣٣,٥٥٩٤٨١.٢٥٢٠١١/٠٤/٢٨
٢.٧١٢.٧١٢.٦٥٢.٦١٢.٦٩٧٣٢,١٩٨٢٧٦,٤٠٩١١٤
٢.٤٧٢.٤٧٢.٤٤٢.٤٢٢.٤٧٦٨٧,٨٩٣٢٨٢,٣٦٦١٢٨٠.٢٥٢٠٠٤/٠٨/١٥
٣.٧٧٣.٧٧٣.٦٩٣.٦٧٣.٧٤٦٧٦,٦١٥١٨٣,١٥٩٩١٠.٨٠٢٠٠٢/٠٤/٠٩
٩.١٤٩.١٤٨.٩٤٨.٨٥٩.٠٩٦٥٩,٦١١٧٣,٧٨٠١٠٤١.٧٠١٩٩٩/٠٤/٠٤
٩.٠١٩.٠١٩.٠٠٨.٧٠٩.١٣٦٥٢,٦٢٦٧٢,٥٠٠٨٢٢.٠٠٢٠١٠/٠٤/٢٧
٠.٨٢٠.٨٢٠.٨١٠.٨٠٠.٨٣٦٣٦,٥٩٣٧٨٢,٩٢٢١٢٠٢.٠٠٢٠٠٠/٠٥/٢٩
١٣.٨٣١٣.٨٣١٣.٦٣١٣.٥٥١٣.٨٠٥٧٢,٧٤٠٤٢,٠١٤٦٢١.٤٠٢٠١١/٠٤/٢٨
١٤.٦٦١٤.٦٦١٤.٦٥١٤.٤٢١٤.٨٠٥٧٠,٦٧٣٣٨,٩٦٠٩٩
٩.٣٩٩.٣٩٩.٧٤٩.٠٠١٠.٠٠٥٣٦,٦٠١٥٥,١٢٠٨٥٠.٢٠٢٠١٠/٠٦/٢٧
٤٨.٣٢٤٨.٣٢٤٩.٠١٤٦.٦٥٥٠.٢٣٥٢٦,٦٥٩١٠,٧٤٧٦٧٣.٠٠١٩٩٨/٠٥/١٠
١٩.٣٠١٩.٣٠١٩.٠٧١٨.٧١١٩.٢٠٤٨٧,٠٠٧٢٥,٥٣٥٩١٠.٦٠٢٠٠٩/٠٢/١٢
٤.٢٩٤.٢٩٤.٢٤٤.٢٠٤.٣٠٤٧٧,٤٢٥١١٢,٥٨١٦٧٠.٢٥٢٠١٠/٠٥/٢٣

٢٣٩ ٥٣٢٣٩ ٥٣٢٣٧ ٢٣٢٣٥ ٥٠٢٣٨ ٧٤٤٦٩ ٩٤٤١ ٩٨١٣٦٥ ٠٠٢٠١١/٠٤/١٤
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النصر للمالبس والمنسوجات - آابو 
سيدى آرير للبتروآيماويات 

المجموعه المصريه العقاريه لحاملة 

االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 
جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات المالية 

العربية المتحدة للشحن والتفريغ 
الدلتا للسكر 

العربية للمحابس 

البنك الوطني للتنمية 

اآرومصر للشدات والسقالت المعدنية 

الجيزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى 
راية القابضة للتكنولوجيا و االتصاالت 
الكيماوية والصناعات لالسمدة ابوقير

المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 
االهلي للتنمية واالستثمار 

المصرية للدواجن 

ير و ن

٢٣٩.٥٣٢٣٩.٥٣٢٣٧.٢٣٢٣٥.٥٠٢٣٨.٧٤٤٦٩,٩٤٤١,٩٨١٣٦٥.٠٠٢٠١١/٠٤/١٤
٥٢.٤٩٥٢.٤٩٥٤.٥٦٥٢.٧٧٥٥.١٠٤٥٦,٠٨٣٨,٣٦٠٧٢١.٩٢٢٠١٠/٠٦/٢٠
٦.٤٤٦.٤٤٦.٣٢٦.٢١٦.٤٠٤١٩,٧٠٦٦٦,٤١٥٨٤٠.٤٠٢٠١١/٠٥/٣٠
٢٨.٠٠٢٨.٠٠٢٨.٠٢٢٧.٥١٢٩.٠٠٣٨٤,٣٤٣١٣,٧١٦٢٢٢.٥٠٢٠١١/٠٤/١٠
١٠.٣٧١٠.٣٧١٠.٣٤١٠.٠٠١٠.٤٩٣٧٠,٣٦٠٣٥,٨٠٥٥٣٠.٣٥٢٠١٠/٠٦/٢٤
٣٣.٠٤٣٣.٠٤٣٣.٠٠٣١.٥٠٣٣.٧٣٣٦٣,٦٧٤١١,٠١٩٧٤٥.٠٠٢٠٠٩/١١/١٩
٦.٩٠٦.٩٠٦.٩٠٦.٩٠٦.٩٠٣٥٧,٨٩٦٥١,٨٦٩٥١.٠٠٢٠١٠/١٠/١٨
١٠.٢٠١٠.٢٠١٠.١١٩.٩٠١٠.٢٥٣٣٩,٧١٦٣٣,٦١٥٩٠٠.٢٥٢٠٠٩/١٢/٣١
٢.١٣٢.١٣٢.٠٩٢.٠٧٢.١١٣٣٦,٨٨٨١٦١,١٧٠٥٢١.٢٥٢٠٠٧/٠٥/٠٣
٢.٩٢٢.٩٢٢.٨٣٢.٨٠٢.٨٩٣٣٥,٧٢٠١١٨,٤٥٠٧٣٦.٠٠٢٠٠٨/٠٥/٠٨
١٦.١٠١٦.١٠١٦.٤٣١٥.٥٥١٦.٧٠٣٢٥,٥٤٨١٩,٨١٦٥٠١.١٠٢٠١١/٠٦/٢٣
٦.٨٨٦.٨٨٦.٨٠٦.٦٦٦.٨٥٣٢٣,٠٤٣٤٧,٥٤٠٥١٠.٧٥٢٠١٠/١١/٠١
١٩.٣٣١٩.٣٣١٩.٢٨١٨.٧١١٩.٥٢٣٠١,٩٤١١٥,٦٦٢٥٥٥.٠٠٢٠١٠/٠٣/٢٥
٣٧.٦٦٣٧.٦٦٣٧.٥١٣٧.٢٥٣٧.٦٦٢٩٤,٨٥٤٧,٨٦٠٣٩٣.٠٠٢٠١١/٠٨/١٨
٣١.٦٠٣١.٦٠٣٤.٥١٣٣.٥٠٣٤.٧٦٢٨٧,٧٦٠٨,٣٣٨٦٢٣.٤٠٢٠٠٩/١٠/١٤
٣.٨٢٣.٨٢٣.٧٨٣.٧٥٣.٨٢٢٨٠,٧٩٥٧٤,٢٥٩٥٩٠.١٠٢٠١١/٠٧/١١
٤ ٢٤ ٢٣ ٩٨٣ ٩٤٤ ٧٢٧٣ ٤١٣٦٨ ٧٢٢٥٥١٢ ٥/ ٤/١٩
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مصر لصناعة الكيماويات 
المنصورة للدواجن 

اسمنت سيناء 
العربية لالدوية والصناعات الكيماوية 

جنوب الوادى لالسمنت 
ه ا الز ل ا لل ه ل الد

(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 
الوطنية لمنتجات الذرة 

الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء والتعمير - اي
المهن الطبية لالدوية 

النصر لصناعة المحوالت - الماآو 
الصناعات الكيماوية المصرية - آيما 

البنك المصري لتنمية الصادرات 
العامة لصناعة الورق - راآتا 

مينا لالستثمار السياحي والعقاري 

العربية الستصالح االراضي 
ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية 

٤.٠٢٤.٠٢٣.٩٨٣.٩٤٤.٠٧٢٧٣,٤١٣٦٨,٧٢٢٥٥١.٠٠٢٠٠٥/٠٤/١٩
٣.٣٣٣.٣٣٣.٣٢٣.٣٠٣.٣٣٢٧١,٠١٥٨١,٧٥٠٢٣٠.٠٥٢٠١٠/٠٤/٢٩
٤٤.٢٥٤٤.٢٥٤٤.٣٢٤٤.٠٠٤٥.٠٠٢٦٨,٤٦٠٦,٠٥٧٣٢١.١٥٢٠١١/٠٥/٣٠
١١.٧٩١١.٧٩١١.٦٠١١.٥٠١١.٩٨٢٥٧,٥٧٥٢٢,٢٠١٢٨٠.٧٥٢٠١١/٠٦/٠٩
١٣.٦٠١٣.٦٠١٣.٦٢١٣.١٧١٣.٧٧٢٥٥,٩٤٨١٨,٧٨٧٤٩٠.٤٠٢٠٠٩/٠٤/٠٩
١٧.٠١١٧.٠١١٧.٠٧١٦.٧٠١٧.٤٠٢٥٥,٧٤١١٤,٩٨٣٥٧٠.٧٠٢٠١١/٠٦/٠١
١١.٤٦١١.٤٦١١.٣٦١١.٢٠١١.٥٠٢٣٧,١٤٧٢٠,٨٧٥٤٢١.٢٥٢٠١١/٠٣/٣٠
١٠١.١٣١٠١.١٣١٠١.٩٣١٠١.٠٠١٠٣.٠٠٢١٧,٢١٥٢,١٣١٢١١٦.٠٠٢٠١١/٠٤/٢٦
٧٨.٨٨٧٨.٨٨٧٨.٠٣٧٨.٠٠٧٩.٠٠٢١٠,٩١٤٢,٧٠٣١١٥.٠٢٢٠١٠/٠٩/٢٣
٩.٥٣٩.٥٣٩.٤٢٩.٢٥٩.٥٧٢٠٤,٥٤٦٢١,٧٠٨٥٠
٩.٥٨٩.٥٨٩.٤٢٩.٢٩٩.٦٠١٩٧,٦٧٥٢٠,٩٩٥٤١٠.٥٠٢٠١٠/٠٥/٢٥
٥٣.١٦٥٣.١٦٥٣.١٠٥٢.٠٠٥٣.٩٣١٨٨,٧٦٦٣,٥٥٥٣٣١.٧٢٢٠٠٦/١١/٠١
١٨.٣٤١٨.٣٤١٨.٤٤١٧.٥٠١٨.٧٢١٨٥,٠٧٥١٠,٠٣٧٤٠١.٤٠٢٠١١/٠٤/٢٨
٦.٣٥٦.٣٥٦.٢٧٦.٢٤٦.٤٠١٧١,٣٠٤٢٧,٣١٧٢٩٠.٤٠٢٠٠٨/١١/٢٠
١٩.٦٣١٩.٦٣١٩.١٨١٩.٠٠١٩.٤٦١٦٨,٦١٣٨,٧٩٠٣٣١.٢٠٢٠١٠/٠٤/١٤
٢٩.٩٢٢٩.٩٢٢٩.٩٠٢٩.٣٠٣٠.٤٩١٦٧,٧٤٩٥,٦١١٦١.٨٠٢٠١٠/١٠/١٣
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الحديد والصلب المصرية 
القاهرة لالستثمارات والتنمية 

مصر لاللومنيوم 

جالآسو سميثكالين 

اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة والتنمية 
وادي آوم امبو الستصالح االراضي 

العربية للصناعات الهندسية 

القاهرة للدواجن 
مصر لالسمنت - قنا 

االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 
اسيك للتعدين    -  اسكوم 

التعمير واالستشارات الهندسية 
الغربية االسالمية للتنمية العمرانية 

الدوليه للمحاصيل الزراعيه 
بي تك للتجارة و التوزيع 

مينا فارم لألدوية و الصناعات الكيماوية 

١٨.٣٤١٨.٣٤١٨.٣٦١٨.٠٠١٨.٧٠١٦٣,٤٢٤٨,٩٠٠١٦٤.٥٠٢٠١٠/٠٧/١٤
٩.٩٩٩.٩٩٩.٩٥٩.٧٣١٠.٠٠١٦٠,٦٤٩١٦,١٥٠٢٤٠.٥٠٢٠١٠/٠٨/١٨
١٤.١٦١٤.١٦١٤.٠٤١٣.٨١١٤.١١١٦٠,٢١٩١١,٤١٠٢٦١.٢٥٢٠١٠/١٢/٠١
٩.٨٨٩.٨٨٩.٨٧٩.٧٤١٠.٠٢١٥٧,٣٠٣١٥,٩٤٠٤٧٠.٢٥٢٠١١/٠٨/١٨
٣١.٣٣٣١.٣٣٣٠.٩٥٣٠.٠٥٣١.٧٨١٥٥,٠٤٤٥,٠١٠٢٩١.٠٠٢٠١٠/١١/٠١
١٣.٩٥١٣.٩٥١٣.٧٢١٣.٦١١٣.٨٦١٥٤,١١٤١١,٢٣١٣٤١.٠٠٢٠١١/٠٦/٢٣
٢٢.٥٠٢٢.٥٠٢٢.٥٠٢٢.٢٨٢٢.٩٥١٥٢,٨٧١٦,٧٩٣٢٥٢.٠٠٢٠١٠/١١/٠٣
٢.٩٠٢.٩٠٢.٩٢٢.٨١٣.٠٢١٤٦,٩٤٨٥٠,٢٥٠١٩٠.٥٩٢٠٠٠/٠٥/١٠
٢١.٤٥٢١.٤٥٢١.١٢٢٠.٧٥٢١.٣٨١٤٥,٢٠٢٦,٨٧٥٢١
٥.١١٥.١١٥.٠١٤.٨٦٥.٠٥١٣٩,٥٢٤٢٧,٨٣٠٣٢
٠.١٦٠.١٦٠.١٦٠.١٥٠.١٧١٣٤,٢٢١١٤٠,٣٦١٢٦٠.٠٤٢٠٠٩/٠٤/٣٠
٧٨.٥٠٧٨.٥٠٧٨.٣٠٧٨.٠٠٧٨.٥٠١٢٨,٨٧٦١,٦٤٦١١٦.٥٠٢٠١١/٠٤/٢١
١.٤١١.٤١١.٤٠١.٣٨١.٤١١٢٤,٦٩٤٨٩,٣٤٩٣٠٣.٢٠٢٠٠٨/٠٤/٢١
١.٦٤١.٦٤١.٥٩١.٥٣١.٦٢١٢٢,٢٣٠١٢,٨٣٠١٨٠.١١٢٠١١/٠٤/٢٦
٠.٢٩٠.٢٩٠.٣٠٠.٢٩٠.٣٠١١٢,٢٣٣٦٣,٠٠٠٤٠.٠٥٢٠١١/٠٥/١٢
١٣.٤٣١٣.٤٣١٣.٤٠١٣.٣٦١٣.٤٥١٠٣,١٧١٧,٧٠٠١٠٠.١٥٢٠١١/٠٥/١٢

القومية لالسمنت 
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 

#
#
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البنك المصري الخليجي $
النعيم القابضة لالستثمارات $

نماء للتنمية و االستثمار العقاري 

٧٣
١٦

النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية 

EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول االوراق الما

جهينة للصناعات الغذائية 
عبر المحيطات للسياحه $

غاز مصر 

شرآة النصر لألعمال المدنية 

بلتون المالية القابضة 
شارم دريمز لالستثمار السياحى 

مصر للزيوت و الصابون 

بنك التعمير واالسكان 

العبور لالستثمار العقارى 

١١.٢٢١١.٢٢١٠.٩٩١٠.٩٠١١.٠٥١٠٠,٥١٢٩,١٤٤٢٢٢.٠٠٢٠١١/٠٤/٠٧
١٥.٩٩١٥.٩٩١٥.٩٠١٥.٦٢١٦.٠٣١٠٠,١٩٠٦,٣٠٢٢٤١.٥٠٢٠١٠/١٠/١٧
٣.٢٠٣.٢٠٣.١٨٣.١٢٣.٢٢٩٩,٢٦٥٣١,٢٥١٢٩
٣٧.٦٥٣٧.٦٥٣٧.٤٤٣٦.٠١٣٧.٥٥٩٦,٤١٩٢,٥٧٥١٥١.٢٠٢٠١١/٠٤/٢٠
٥٤.٠٩٥٤.٠٩٥٣.١٤٥٢.٨٠٥٤.٠٠٩٤,١٠٣١,٧٧١١٢٦.٠٠٢٠١١/٠٤/٢٠
٧.٦٦٧.٦٦٧.٥٣٧.٤٠٧.٦٩٩٣,٧٨٣١٢,٤٤٩٢٣٠.٢١٢٠٠٩/٠٥/٢٦
١.٣١١.٣١١.٣٠١.٢٨١.٣١٨٧,٢٣٧٦٧,٢٠٠١٩٠.٠٦٢٠١١/٠٧/٢٥
٩.٥٤٩.٥٤٩.٣٧٩.٢٥٩.٤٥٨٣,١٨٠٨,٨٧٥٢٢٠.٥٢٢٠٠٩/٠٣/١٨
١٩.٢٣١٩.٢٣١٩.٤٥١٩.٣٨١٩.٥٠٨٢,١٧٤٤,٢٢٥١٤١.٥٠٢٠١٠/١١/١٤
٣.٦٣٣.٦٣٣.٦٣٣.٦١٣.٦٤٨١,٤٨٤٣,٧٥٠٧٠.٣٥٢٠١١/٠٤/١٧
٣١.٣٩٣١.٣٩٣١.٤٩٣١.٠٠٣١.٥١٧٥,٢٢٣٢,٣٨٩٧٢.٠٠٢٠١١/٠٥/٣٠
٣٥.٠٠٣٥.٠٠٣٤.٥٢٣٤.٠٤٣٥.٠٠٦٩,٠٤٧٢,٠٠٠٥٢.٥٠٢٠١١/٠٥/٠٥
٥٢.٣٨٥٢.٣٨٥٢.٤٥٥٢.٣٨٥٣.٣٥٦٨,٠٨٦١,٢٩٨١١١.٠٠٢٠١٠/٠٥/٣١
١.٢٧١.٢٧١.٣٣١.٢٩١.٣٣٥٥,٧٩٢٤١,٩٩٤١٨٠.١٨٢٠٠٩/٠٢/١٩
٦٤.٨٤٦٤.٨٤٦٤.٨٤٦٤.٨٤٦٥.٠٠٥٣,٣٦٧٨٢٣٣٦.٠٠٢٠١٠/١٠/٢٧
٧.٥٢٧.٥٢٧.٢٥٧.٢٠٧.٣٠٤٩,٦٨٦٦,٨٥٠١٣٠.٥٠٢٠١٠/٠٤/٢٦

ال يوجد
"العربية لمنتجات االلبان "آراب ديري 

االسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 

ال يوجد
١٠

العروبة للسمسرة فى األوراق المالية 

٣
١٢

رواد السياحة - رواد 

٢٦
٥٥
١٢
٠
٨
٨

ال يوجد

المالية لالستثمارواالوراق القاهرةالوطنية

#

بنك فيصل االسالمي المصري - بالدوالر $

المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 
النساجون الشرقيون للسجاد 

٥

مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

ي

٥
يوجد ال

مطاحن مصر العليا 

سماد مصر (ايجيفرت) 

مطاحن ومخابز شمال القاهرة 

مستشفى النزهه الدولي 
زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 

المصرية لصناعة النشا والجلوآوز 

ريكاب القابضة 

.....,,./ /
١٥.٦٩١٥.٦٩١٥.٦٩١٥.٤٦١٦.٠٠٤٧,٧٨٥٣,٠٤٦١١
١.٨٢١.٨٢١.٨٢١.٨١١.٨٣٤٧,١٤٩٢٥,٩٥٠١٣٠.٠٨٢٠٠٩/٠٤/١٥

ونسبة تداول شرآات  ٥٠ % % ٠ ٢٧٥٨٤٦٤ جنيه بنسبة تداول أجانب  ١٩١٥٦٠٠ سهم بقيمة  الصعيد العامة للمقاوالت بإجمالى عدد أسهم 

االسكندريه الوطنيه لالستثمارات الماليه 

الشرآات المتداولة اليوم مرتبة طبقا لقيمة التداول

ي  ق  ور رو ي  و  يوجر
ال يوجد

#

إجمالى التداول يتضمن صفقة على
# هذه العالمة تشير إلى أن األرباح صفر أو بالسالب

برايم القابضة لالستثمارات المالية 


