
كمیة ذات الجلسةنسب الضمانالتصنیفكود رویترزاسم الورقةم
82,000%100أISPHابن سینا فارما1
126,188%100أABUKابو قیر لالسمدة والصناعات الكیماویة2
10,048%100أAJWAاجواء للصناعات الغذائیة - مصر3
134,903%100أAINDارابیا انفستمنتس ھولدنج4
5,500%100أASCMاسیك للتعدین - اسكوم5
6,513%100أALRAاطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة6
452,934%100أEMFDاعمار مصر للتنمیة7
24,640%100أRREIاالستثمار العقاري العربي - الیكو8
148,975%100أALCNاالسكندریة لتداول الحاویات والبضائع9

129,150%100أAMOCاالسكندریة للزیوت المعدنیة10

االسھم المسموح بالتعامل علیھا باالنشطة المتخصصة (  الشراء الھامشي + ذات الجلسة )

اقصي تداول یومي لكل عمیل محسوب على اساس 1 / 10.000 من االسھم المقیدة
4 أغسطس 2020

129,150%100أAMOCاالسكندریة للزیوت المعدنیة10
3,684%100أIDREاالسماعیلیة الجدیدة للتطویر والتنمیة العمرانیة-شركة منقسمة11
8,986%100أISMAاالسماعیلیة مصر للدواجن12
565%100أALUMااللومنیوم العربیة13
1,800%100أAFDIاالھلي للتنمیة واالستثمار14
146,908%100أCOMIالبنك التجاري الدولي (مصر)15
27,280%100أEXPAالبنك المصري لتنمیة الصادرات16
2,400%100أPACHالبویات والصناعات الكیماویة - باكین17
1,782%100أDAPHالتعمیر واالستشارات الھندسیة18
29,289%100أGGCCالجیزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى19
97,687%100أIRONالحدید والصلب المصریة20
47,026%100أMOILالخدمات المالحیة والبترولیة - ماریدیف21
500%100أCCRSالخلیجیة الكندیة لالستثمار العقاري العربي22
8,404%100أIFAPالدولیھ للمحاصیل الزراعیھ23
20,000%100أZEOTالزیوت المستخلصة ومنتجاتھا24
34,918%100أOCDIالسادس من اكتوبر للتنمیھ واالستثمار- سودیك25
218,418%100أSWDYالسویدي الیكتریك26
18,186%100أSUCEالسویس لالسمنت27
225,000%100أEASTالشرقیة - ایسترن كومباني28 225,000%100أEASTالشرقیة - ایسترن كومباني28
18,150%100أELSHالشمس لالسكان والتعمیر29
76,192%100أUEGCالصعید العامة للمقاوالت30
89,299%100أEGCHالصناعات الكیماویة المصریة - كیما31
12,125%100أENGCالصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء والتعمیر - ایكون32
76,860%100أRMDAالعاشرمن رمضان للصناعات الدوائیةوالمستحضرات رامیدا33
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3,000%100أRAKTالعامة لصناعة الورق - راكتا34
5,037%100أPRCLالعامة لمنتجات الخزف والصیني35
6,900%100أMEPAالعبوات الطبیة36
20,000%100أUASGالعربیة المتحدة للشحن والتفریغ37
26,482%100أACAMDالعربیة الدارة و تطویر االصول38
26,482%100أACGCالعربیة لحلیج األقطان39
37,874%100أARCCالعربیة لالسمنت40
7,494%100أARVAالعربیة للمحابس41
9,369%100أAPSWالعربیھ وبولفارا للغزل والنسیج - یونیراب42
5,105%100أECAPالعز للسیرامیك و البورسلین - الجوھره43 5,105%100أECAPالعز للسیرامیك و البورسلین - الجوھره43
520%100أNRPDالعقاریة للبنوك الوطنیة للتنمیة44
102,444%100أEKHOالقابضة المصریة الكویتیة45
47,900%100أPOULالقاھرة للدواجن46
3,900%100أCOSGالقاھرة للزیوت والصابون47
141,826%100أCCAPالقلعة لالستشارات المالیھ - اسھم عادیة48
20,000%100أCSAGالقناة للتوكیالت المالحیة49
71,145%100أELECالكابالت الكھربائیة المصریة50
7,277%100أEFICالمالیة و الصناعیة المصریة51
28,320%100أUNITالمتحدة لالسكان والتعمیر52
76,862%100أHRHOالمجموعھ المالیھ ھیرمس القابضھ53
4,000%100أAREHالمجموعھ المصریھ العقاریھ54
4,526%100أEDBMالمصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت سالب مصر )55
3,121%100أETRSالمصریة لخدمات النقل (ایجیترانس)56
170,707%100أETELالمصریة لالتصاالت57
4,257%100أEPCOالمصریة للدواجن58
105,000%100أEGTSالمصریة للمنتجعات السیاحیة59
18,963%100أMPRCالمصریھ لمدینة االنتاج االعالمى60
4,000%100أEIUDالمصریین لالستثمار والتنمیة العمرانیة61 4,000%100أEIUDالمصریین لالستثمار والتنمیة العمرانیة61
11,350%100أEHDRالمصریین لالسكان والتنمیة والتعمیر62
3,000%100أAMIAالملتقي العربي لالستثمارات63
2,030%100أMPCOالمنصورة للدواجن64
66,511%100أORWEالنساجون الشرقیون للسجاد65
46,469%100أKABOالنصر للمالبس والمنسوجات - كابو66
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1,013%100أNIPHالنیل لالدویة والصناعات الكیماویة - النیل67
1,820%100أELWAالوادى العالمیة لالستثمار و التنمیة68
9,952%100أABRDاودن لالستثمارات المالیة69
11,676%100أORASاوراسكوم كونستراكشون بي ال سي70
524,569%100أOTMTاوراسكوم لالستثمار القابضة71
113,047%100أORHDاوراسكوم للتنمیة مصر72
311,760%100أPHDCبالم ھیلز للتعمیر73
105,481%100أPIOHبایونیرز القابضة لألستثمارات المالیة74
44,565%100أBTFHبلتون المالیة القابضة75
15,591%100أFAITبنك فیصل االسالمي المصري بالجنیة المصري76 15,591%100أFAITبنك فیصل االسالمي المصري بالجنیة المصري76
20,000%100أCANAبنك قناة السویس77
31,092%100أCIEBبنك كریدي اجریكول مصر78
15,082%100أBIGPبى اى جى للتجارة واالستثمار79
48,226%100أSVCEجنوب الوادى لالسمنت80
94,141%100أJUFOجھینة للصناعات الغذائیة81
1,715%100أGOCOجولدن كوست السخنة لالستثمار السیاحى82
109,401%100أAUTOجي بي اوتو83
54,327%100أESRSحدید عز84
53,000%100أDSCWدایس للمالبس الجاھزة85
24,680%100أRTVCرمكو النشاء القرى السیاحیھ86
35,664%100أSPMDسبید میدیكال87
100,000%100أCICHسي أى كابیتال القابضة88
52,500%100أSKPCسیدى كریر للبتروكیماویات89
5,299%100أSDTIشارم دریمز لالستثمار السیاحي90
6,350%100أNEDAشمال الصعید للتنمیة واالنتاج الزراعى (نیوداب)91
40,000%100أOLFIعبور الند للصناعات الغذائیة92
70,730%100أFWRYفوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات االلكترونیھ93
100,310%100أPORTمجموعة بورتو القابضة94 100,310%100أPORTمجموعة بورتو القابضة94
206,356%100أTMGHمجموعة طلعت مصطفى القابضة95
100,310%100أAMERمجموعة عامر القابضة96
144,000%100أMNHDمدینة نصر لالسكان والتعمیر97
160,000%100أCLHOمستشفى كلیوباترا ش . م . م98
133,509%100أHELIمصر الجدیدة لالسكان والتعمیر99
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120,000%100أATQAمصر الوطنیة للصلب - عتاقة100
22,912%100أMFPCمصر النتاج االسمدة - موبكو101
7,313%100أMICHمصر لصناعة الكیماویات102
7,200%100أMCQEمصر لالسمنت - قنا103
41,250%100أEGALمصر لاللومنیوم104
20,000%100أADIBمصرف ابو ظبي االسالمي105
3,289%100أAFMCمطاحن ومخابز االسكندریة106
7,500%100أMENAمینا لالستثمار السیاحي والعقاري107
5,915%80بADRIاراب للتنمیة واالستثمار العقاري108
7,152%80بTORAاسمنت بورتالند طره المصریة109 7,152%80بTORAاسمنت بورتالند طره المصریة109
500%80بAXPHاالسكندریة لالدویة والصناعات الكیماویة110
11,493%80بATLCالتوفیق للتأجیر التمویلي أیھ تي لیس111
2,419%80بICMIالدولیة للصناعات الطبیة ایكمي112
250%80بSEIGالسعودیة المصریة لالستثمار والتمویل113
1,639%80بSNFCالشرقیة الوطنیة لالمن الغذائى114
10,000%80بARPIالصخور العربیة للصناعات البالستیكیھ115
28,261%80بDOMTالصناعات الغذائیة العربیة - دومتى116
588%80بOBRIالعبور لالستثمار العقارى117
600%80بADCIالعربیة لالدویة والصناعات الكیماویة118
17,969%80بCERAالعربیة للخزف - سیرامیكا ریماس119
1,666%80بEEIIالعربیة للصناعات الھندسیة120
563%80بGIHDالغربیة االسالمیة للتنمیة العمرانیة121
58,279%80بCIRAالقاھرة لالستثمار والتنمیة العقاریھ122
9,917%80بPHARالمصریة الدولیة للصناعات الدوائیة - ایبیكو123
8,566%80بMOEDالمصریة لنظم التعلیم الحدیثة124
1,098%80بNCCWالنصر لالعمال المدنیة125
77,344%80بMTIEام ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة126
25,000%80بEMRIامیرالد لالستثمار العقاري127 25,000%80بEMRIامیرالد لالستثمار العقاري127
72,536%80بEFIDایدیتا للصناعات الغذائیة128
12,650%80بHDBKبنك التعمیر واالسكان129
28,429%80بFAITAبنك فیصل االسالمي المصري بالدوالر130
119,697%80بSRWAثروة كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة131
8,351%80بBLOCجالكسو سمیثكالین132
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2,311%80بDCRCدلتا لالنشاء والتعمیر133
10,606%80بRACCرایة لخدمات مراكز االتصاالت134
1,731%80بROTOرواد السیاحة - رواد135
26,400%80بZMIDزھراء المعادي لالستثمار والتعمیر136
3,850%80بSIPCسبأ الدولیة لألدویة والصناعات الكیماویة137
960%80بSMFRسماد مصر (ایجیفرت)138
2,400%80بEGASغاز مصر139
8,000%80بLCSWلیسیكو مصر140
5,000%80بMMATمرسي مرسي علم للتنمیة السیاحیة141
3,960%80بMHOTمصر للفنادق142 3,960%80بMHOTمصر للفنادق142
1,472%80بCEFMمطاحن مصر الوسطي143
750%80بWCDFمطاحن وسط وغرب الدلتا144
1,070%80بMILSمطاحن ومخابز شمال القاھرة145
563%80بMPCIممفیس لالدویة والصناعات الكیماویھ146
329%80بEGX30ETFوثائق استثمار شركة صنادیق المؤشرات147
7,700%80بUNIPیونیفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغلیف و الورق - یونیباك148

إخالء المسئولیة:
المعلومات التي تم االعتماد علیھا مأخوذة عن مصادر یعتقد في مصداقیتھا وقت إعداد ھذا التقریر و ال تعتبر أي بیانات بھذا التقریر توصیة بالشراء أو بالبیع بأي حال من األحوال
لألسھم الواردة بھذا التقریر و الشركة ال تتحمل أي مسئولیھ عن أي قرارات قد تتخذ بناء على المعلومات الواردة بھذا التقریر كما ال یحق نسخ أو طباعة أو إعادة نشر ھذا التقریر 

دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الشركة مع احتفاظ الشركة بكافة الحقوق األدبیة والقانونیة لھا.
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