
كمیة األسھم المصدرهكمیة t+0االسمم
72200722000000ابن سینا فارما/ج/م/1١
1261881261875720ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة/ج/م/2١
715271524200اسمنت بورتالند طرة المصریة/ج/م/3١
470047000000اسیك للتعدین/ج/م/4١
4529344529338000اعمار مصر للتنمیة/ج/م/5١
330333032814اكرومصر للشدات والثقالت المعدنیة/ج/م/6١
14898148975340االسكندریة لتداول الحاویات والبضائع/ج/م/7١
1291501291500000االسكندریة للزیوت المعدنیة/ج/م/8١
5655652040االلومنیوم العربیة/ج/م/9١

200020000000االھلي للتنمیة واالستثمار/ج/م/10١
1161801161801100البنك التجاري الدولي  (مصر)/ج/م/11١
27280272800000البنك المصري لتنمیة الصادرات/ج/م/12١
240024000000البویات والصناعات الكیماویة - باكین/ج/م/13١
178217820000التعمیر واالستشارات الھندسیة/ج/م/14١
800080000000التوفیق للتاجیر التمویلي/ج/م/15١
20340203397656الجیزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى/ج/م/16١
97687976872278الحدید والصلب المصریة/ج/م/17١
40960409600000الخدمات المالحیة والبترولیة (ماریدیف)/د/أ/18١
14220142198075الدلتا للسكر/ج/م/19١
225022500000الدولیة لالسمدة والكیماویات ش.م.م/ج/م/20١
840484036052الدولیھ للمحاصیل الزراعیھ/ج/م/21١
15720157200000الزیوت المستخلصة ومنتجاتھا/ج/م/22١
34230342298668السادس من اكتوبر للتنمیھ واالستثمار/ج/م/23١
21842218418000السویدي للكابالت/ج/م/24١
1707071707071600الشركة المصریة لالتصاالت/ج/م/25١
12100121000000الشمس لالسكان والتعمیر/ج/م/26١
69265692650201الصعید العامة للمقاوالت/ج/م/27١
28261282608695الصناعات الغذائیة العربیة - دومتي/ج/م/28١
63295632950713الصناعات الكیماویة المصریة - كیما/ج/م/29١
100010000000العامة للصوامع والتخزین/ج/م/30١
503750365900العامة لمنتجات الخزف والصیني/ج/م/31١
20000200000000العربیة المتحدة للشحن والتفریغ/ج/م/32١
26482264815881العربیة لحلیج األقطان/ج/م/33١
26482264815881العربیھ الدارة االصول34
48056480556217العربیة لالستثمارات والتنمیة/ج/م/35١
37874378739700العربیة لالسمنت/ج/م/36١
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54327543265027العز لصناعة حدید التسلیح/ج/م/37١
510551045467العز للبورسلین - الجوھره/ج/م/38١
1024441024441170القابضة المصریة الكویتیة/د/أ/39١
470047000000القاھرة لالستثمارات والتنمیة/ج/م/40١
400040000000القاھرة للزیوت والصابون/ج/م/41١
1418261418261351القلعة لالستشارات المالیة/ج/م/42١
20000200000000القناة للتوكیالت المالحیة/ج/م/43١
10320103200000القومیة لالسمنت/ج/م/44١
54727547267219الكابالت الكھربائیة المصریة/ج/م/45١
727772766714المالیة و الصناعیة المصریة/ج/م/46١
18125181250000المتحدة لالسكان والتعمیر/ج/م/47١
61489614894578المجموعھ المالیھ ھیرمس القابضھ/ج/م/48١
600060000000المجموعھ المتكاملة لالعمال الھندسیة/ج/م/49١
312131212500المصریة لخدمات النقل (ایجیترانس)/ج/م/50١
500850077580المصریة لصناعة النشا والجلوكوز/ج/م/51١
1050001050000000المصریة للمنتجعات السیاحیة/ج/م/52١
18963189630000المصریة لمدینة االنتاج االعالمى/ج/م/53١
402140207000المصریین في الخارج لالستثمار والتنمیة/ج/م/54١
400040000000المصریین لالستثمار والتنمیة العمرانیة/ج/م/55١
917091696882المصریین لالسكان والتنمیة والتعمیر/ج/م/56١
180918093750المنصوره للدواجن/ج/م/57١
45000450000000النساجون الشرقیون/ج/م/58١
398839875500النصر لصناعة المحوالت - الماكو/ج/م/59١
40738407376055النصر للمالبس والمنسوجات - كابو/ج/م/60١
182018200000الوادي لالستثمار السیاحي/ج/م/61١
39600396000000ام ام جروب للصناعھ والتجارة العالمیھ/ج/م/62١
11676116761379اوراسكوم كونستراكشون لیمیتد- شركھ اماراتیھ/ج/م/63١
5245695245690620اوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجیا/ج/م/64١
1108311108307375اوراسكوم للفنادق والتنمیة/ج/م/65١
2308952308949726بالم ھیلز للتعمیر/ج/م/66١
72037720372994بایونیرز/ج/م/67١
16902169015979بلتون المالیھ القابضة/ج/م/68١
25082250818750بنك االتحاد الوطني/ج/م/69١
18093180934507بنك البركھ مصر/ج/م/70١
12650126500000بنك التعمیر واالسكان/ج/م/71١
12992129923458بنك فیصل االسالمي المصري/ج/م/72١
20000200000000بنك قناة السویس/ج/م/73١
4721124721121558جلوبال تلیكوم القابضة/ج/م/74١
48226482256840جنوب الوادى لالسمنت/ج/م/75١
94141941405082جھینھ للصناعات الغذائیة/ج/م/76١
1094011094009733جي بي اوتو/ج/م/77١
12612126117364رایة القابضة للتكنولوجیا و االتصاالت/ج/م/78١
24680246797813رمكو النشاء القرى السیاحیھ/ج/م/79١



52500525000000سیدىكریرللبتروكیماویات-سیدبك/ج/م/80١
529952985460شارم دریمز لالستثمار السیاحي/ج/م/81١
24640246400000شركة االستثمار العقاري الیكو/ج/م/82١
9609600000شركة سماد مصر ایجیفرت/ج/م/83١
120012004470كفر الزیات للمبیدات والكیماویات/ج/م/84١
5015505015499110مجموعة عامر القابضة-عامر جروب/ج/م/85١
6018606018598932مجموعھ بورتو القابضھ - بورتو جروب/ج/م/86١
2063562063562286مجموعھ طلعت مصطفي/ج/م/87١
99710997100389مدینة نصر لالسكان والتعمیر/ج/م/88١
1600001600000000مستشفي كلیوباترا/ج/م/89١
44503445028400مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر/ج/م/90١
22912229117232مصر النتاج االسمدة -موبكو/ج/م/91١
650065000000مصر لصناعة الكیماویات/ج/م/92١
600060000000مصر لالسمنت - قنا/ج/م/93١
27500275000000مصر لاللومنیوم/ج/م/94١
20000200000000مصرف ابو ظبي االسالمي/ج/م/95١
147214722935مطاحن مصر الوسطي/ج/م/96١
107010700000مطاحن ومخابز شمال القاھرة/ج/م/97١
750075000000مینا لالستثمار السیاحي والعقاري/ج/م/98١


