
A القائمه

٠٢-٠٨-٢٠١٥ T+0 الجديده اسهم الـ
عددها ٧٨ ورقه

الكميهاسم الورقهآودم
1EGS3J041C011(بيتومود) 5,950الحديثة للمواد العازلة-مودرن
2EGS675S1C011(عامر جروب) 227,977مجموعة عامر القابضة
3EGS10001C013اسكوم - 1,750اسيك للتعدين
4EGS65011C016اليكو - 12,320االستثمار العقاري العربي
5EGS360A1C011260االهرام للطباعة و التغليف
6EGS69021C0111,000االهلي للتنمية واالستثمار
7EGS60121C018(مصر) 45,882البنك التجاري الدولي
8EGS21541C0155,512الجيزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى
9EGS3D061C01524,422الحديد والصلب المصرية

10EGS44012C010ماريديف - 20,480الخدمات المالحية والبترولية
11EGS3I0S1C019ايكمي - 600الدولية للصناعات الطبية
12EGS38251C0127,860الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
13EGS65851C01516,945السادس من اآتوبر للتنميه واالستثمار- سوديك
14EGS3G0Z1C01411,171السويدي اليكتريك
15EGS65091C0185,000الشمس لالسكان والتعمير
16EGS21531C016SCCD 23,594الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري
17EGS38201C01719,702الصناعات الكيماوية المصرية - آيما
18EGS30441C017500العامة للصوامع والتخزين
19EGS3C111C0192,518العامة لمنتجات الخزف والصيني
20EGS38461C017449العبوات الدوائية المتطورة
21EGS3C4L1C0153,200العبوات الطبية
22EGS47021C01810,000العربية المتحدة للشحن والتفريغ
23EGS32221C01113,241العربية لحليج األقطان
24EGS21351C01922,012العربية لالستثمارات والتنمية القابضه لالستثمارات مالية-نقدى
25EGS32331C0184,684العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
26EGS3C071C015الجوهره - 2,552العز للسيراميك و البورسلين
27EGS65511C015234العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
28EGS69082C01348,783القابضة المصرية الكويتية
29EGS70021C0181,250القاهرة لالستثمارات والتنمية
30EGS65071C0104,501القاهرة لالسكان والتعمير
31EGS73541C012اسهم عادية - 60,000القلعة لالستشارات الماليه
32EGS44031C01010,000القناة للتوآيالت المالحية
33EGS3G231C01124,819الكابالت الكهربائية المصرية
34EGS38381C0173,465المالية و الصناعية المصرية
35EGS65061C0114,350المتحدة لالسكان والتعمير
36EGS69101C01132,593المجموعه الماليه هيرمس القابضه
37EGS23141C012( ليفت سالب مصر) 215المصرية لتطوير صناعة البناء
38EGS42051C010(ايجيترانس) 1,561المصرية لخدمات النقل
39EGS48031C01685,354المصرية لالتصاالت
40EGS02211C0182,365المصرية للدواجن
41EGS70431C01952,500المصرية للمنتجعات السياحية
42EGS729F1C012445المصرية لنظم التعليم الحديثة
43EGS67181C0152,010المصريين في الخارج لالستثمار والتنمية
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44EGS213S1C0102,000المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية
45EGS65341C0174,585المصريين لالسكان والتنمية والتعمير
46EGS67221C019990الملتقي العربي لالستثمارات
47EGS02091C014247المنصورة للدواجن
48EGS33041C01222,500النساجون الشرقيون للسجاد
49EGS33061C01016,931النصر للمالبس والمنسوجات - آابو
50EGS70R91C016780الوادى لإلستثمار السياحى
51EGS693V1C014262,285اوراسكوم لالتصاالت واالعالم و التكنولوجيا القابضه
52EGS95001C011شرآة اماراتية - 5,902أوراسكوم آونستراآشون ليميتد
53EGS655L1C012108,616بالم هيلز للتعمير
54EGS691L1C01825,000بايونيرز القابضة لألستثمارات المالية
55EGS691A1C0113,502برايم القابضة لالستثمارات المالية
56EGS691G1C0153,137بلتون المالية القابضة
57EGS551D1C0171,508بى اى جى للتجارة واالستثمار
58EGS74081C018262,285جلوبال تيلكوم القابضة
59EGS3C351C01124,113جنوب الوادى لالسمنت
60EGS70GV1C015250جولدن آوست السخنة لالستثمار السياحي
61EGS673T1C01254,700جي بي أوتو ش.م.م
62EGS3C251C01327,163حديد عز
63EGS21451C0171,155دلتا لالنشاء والتعمير
64EGS70271C01912,390رمكو النشاء القرى السياحيه
65EGS380S1C01726,250سيدى آرير للبتروآيماويات
66EGS70571C0122,250شارم دريمز لالستثمار السياحى
67EGS30211C0145,024شرآة أجواء للصناعات الغذائية - مصر
68EGS65A91C0128,594شمال افريقيا لالستثمار العقارى
69EGS52041C018317شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى - نيوداب
70EGG676K1D01128,543شهادات اإليداع المصرية لشرآة اوراسكوم القابضة للتنمية-أيه جي
71EGS46051C016سى لالستثمارات الصناعية و التجارية المالية . أم . 2,081مجموعة جى
72EGS691S1C011103,178مجموعة طلعت مصطفى القابضة
73EGS65571C01912,500مدينة نصر لالسكان والتعمير
74EGS70P91C0102,500مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
75EGS65591C0175,563مصر الجديدة لالسكان والتعمير
76EGS60111C01910,000مصرف أبو ظبي األسالمي- مصر
77EGS513B1C0164,000يونيفرت للصناعات الغذائية
78EGS38161C013400يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
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