
#ISIN كمیة الزیرو لقائمةا لمتخصصةا النشطةا(أ)دكو
1EGS73541C012141,826القلعة لالستشارات المالیة/ج/م/١
2EGS693V1C014524,569اوراسكوم لالستثمار القابضھ/ج/م/١
3EGS655L1C012307,860بالم ھیلز للتعمیر/ج/م/١
4EGS3G0Z1C014218,418السویدي للكابالت/ج/م/١
5EGS65571C019144,000مدینة نصر لالسكان والتعمیر/ج/م/١
6EGS3D061C01597,687الحدید والصلب المصریة/ج/م/١
7EGS380P1C010129,150االسكندریة للزیوت المعدنیة/ج/م/١
8EGS38201C01789,299الصناعات الكیماویة المصریة - كیما/ج/م/١
9EGS70321C012113,047اوراسكوم للتنمیھ مصر/ج/م/١

10EGS691L1C01893,648بایونیرز/ج/م/١
11EGS32221C01126,482العربیة لحلیج األقطان/ج/م/١
12EGS72AQ1C01626,482العربیة الدارة وتطویر االصول/ج/م/١
13EGS3C251C01354,327العز لصناعة حدید التسلیح/ج/م/١
14EGS380S1C01752,500سیدٮكریرللبتروكیماویات-سیدبك/ج/م/١
15EGS3D0C1C018120,000مصر الوطنیھ للصلب - عتاقھ/ج/م/١
16EGS60121C018145,854البنك التجاري الدولي  (مصر)/ج/م/١
17EGS33321C01826,500دایس للمالبس الجاھزة/ج/م/١
18EGS21351C01948,056ارابیا انفستمنتس ھولدنج/ج/م/١
19EGS70431C019105,000المصریة للمنتجعات السیاحیة/ج/م/١
20EGS48031C016170,707الشركة المصریة لالتصاالت/ج/م/١
21EGS70271C01924,680رمكو النشاء القرى السیاحیھ/ج/م/١
22EGS3E181C01041,250مصر لاللومنیوم/ج/م/١
23EGS691S1C011206,356مجموعھ طلعت مصطفي/ج/م/١
24EGS3C351C01148,226جنوب الوادى لالسمنت/ج/م/١
25EGS30581C0103,900القاھرة للزیوت والصابون/ج/م/١
26EGS33041C01244,340النساجون الشرقیون/ج/م/١
27EGS673Y1C015452,934اعمار مصر للتنمیة/ج/م/١
28EGS02051C01847,900القاھرة للدواجن/ج/م/١
29EGS21531C01669,265الصعید العامة للمقاوالت/ج/م/١
30EGS37091C013225,000الشرقیة للدخان - ایسترن كومباني/ج/م/١
31EGS694A1C018100,310مجموعھ بورتو القابضھ - بورتو جروب/ج/م/١
32EGS3J2D1C01210,000الصخور العربیة للصناعات البالستیكیھ/ج/م/١
33EGS78021C01018,963المصریة لمدینة االنتاج االعالمى/ج/م/١
34EGS60111C01920,000مصرف ابو ظبي االسالمي/ج/م/١
35EGS47021C01820,000العربیة المتحدة للشحن والتفریغ/ج/م/١
36EGS69101C01176,862المجموعھ المالیھ ھیرمس القابضھ/ج/م/١

اسھم االنشطھ المتخصصھ
فئة أ

اعتبارا من ٠١-٠٨-٢٠١٩

36EGS69101C01176,862المجموعھ المالیھ ھیرمس القابضھ/ج/م/١
37EGS10001C0134,700اسیك للتعدین/ج/م/١
38EGS44031C01020,000القناة للتوكیالت المالحیة/ج/م/١
39EGS33061C01046,469النصر للمالبس والمنسوجات - كابو/ج/م/١
40EGS675S1C011100,310مجموعة عامر القابضة-عامر جروب/ج/م/١
41EGS70R91C0161,820الوادي العالمیھ لالستثمار والتنمیھ/ج/م/١
42EGS3C181C01218,186السویس لالسمنت/ج/م/١
43EGS65061C01122,656المتحدة لالسكان والتعمیر/ج/م/١
44EGS3C0O1C01637,874العربیة لالسمنت/ج/م/١
45EGS65441C0157,500مینا لالستثمار السیاحي والعقاري/ج/م/١
46EGS30431C0185,008المصریة لصناعة النشا والجلوكوز/ج/م/١
47EGS071L1C018651اطلس لالستثمار والصناعات الغذائیھ/ج/م/١
48EGS70011C01940,000المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة/ج/م/١
49EGS69082C013102,444القابضة المصریة الكویتیة/د/أ/١
50EGS07061C0128,404الدولیھ للمحاصیل الزراعیھ/ج/م/١
51EGS42051C0103,121المصریة لخدمات النقل (ایجیترانس)/ج/م/١
52EGS65081C0191,782التعمیر واالستشارات الھندسیة/ج/م/١
53EGS729J1C018160,000مستشفي كلیوباترا/ج/م/١
54EGS65091C01812,100الشمس لالسكان والتعمیر/ج/م/١
55EGS38191C010126,188ابوقیر لالسمدة والصناعات الكیماویة/ج/م/١
56EGS38211C0166,500مصر لصناعة الكیماویات/ج/م/١
57EGS44012C01040,960الخدمات المالحیة والبترولیة (ماریدیف)/د/أ/١
58EGS512O1C01282,000ابن سینا فارما/ج/م/١
59EGS65341C01711,350المصریین لالسكان والتنمیة والتعمیر/ج/م/١
60EGS65011C01624,640شركة االستثمار العقاري الیكو/ج/م/١
61EGS69021C0111,800االھلي للتنمیة واالستثمار/ج/م/١
62EGS3C391C0177,200مصر لالسمنت - قنا/ج/م/١
63EGS3C111C0195,037العامة لمنتجات الخزف والصیني/ج/م/١
64EGS39061C01422,912مصر النتاج االسمدة -موبكو/ج/م/١
65EGS691G1C01516,902بلتون المالیھ القابضة/ج/م/١
66EGS30201C01514,220الدلتا للسكر/ج/م/١
67EGS60241C01427,280البنك المصري لتنمیة الصادرات/ج/م/١
68EGS30211C01410,048اجواء للصناعات الغذائیھ/ج/م/١
69EGS60321C01423,691بنك فیصل االسالمي المصري/ج/م/١
70EGS3F021C01710,603الصناعات الھندسیة المعماریة لالنشاء والتعمیر - ایكون/ج/م/١
71EGS65591C01744,503مصر الجدیدة لالسكان والتعمیر/ج/م/١
72EGS65851C01534,918السادس من اكتوبر للتنمیھ واالستثمار/ج/م/١
73EGS38381C0177,277المالیة و الصناعیة المصریة/ج/م/١
74EGS3G231C01171,145الكابالت الكھربائیة المصریة/ج/م/١
75EGS38161C0137,700یونیفرسال لصناعة مواد التعبئھ والتغلیف والورق/ج/م/١



76EGS67221C0193,000الملتقي العربي لالستثمارات/ج/م/١
77EGS67181C0154,976المصریین في الخارج لالستثمار والتنمیة/ج/م/١
78EGS38251C01220,000الزیوت المستخلصة ومنتجاتھا/ج/م/١
79EGS02091C0142,030المنصوره للدواجن/ج/م/١
80EGS60231C01520,000بنك قناة السویس/ج/م/١
81EGS3C071C0155,105العز للبورسلین - الجوھره/ج/م/١
82EGS42111C012148,975االسكندریة لتداول الحاویات والبضائع/ج/م/١
83EGS69182C01137,786النعیم القابضة لالستثمارات/د/أ/١
84EGS673T1C012109,401جي بي اوتو/ج/م/١
85EGS70571C0125,299شارم دریمز لالستثمار السیاحي/ج/م/١
86EGS95001C01111,676اوراسكوم كونستراكشون لیمیتد- شركھ اماراتیھ/ج/م/١
87EGS30471C0143,289مطاحن ومخابز االسكندریة/ج/م/١
88EGS3C151C01515,625العربیة للخزف - اراسمكو/ج/م/١
89EGS738I1C01874,811ثروة كابیتال القابضة لالستثمار/ج/م/١
90EGS729F1C0124,229المصریة لنظم التعلیم الحدیتة/ج/م/١
91EGS39011C0192,400غاز مصر/ج/م/١
92EGS21541C01529,289الجیزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى/ج/م/١
93EGS74081C018472,112جلوبال تلیكوم القابضة/ج/م/١
94EGS73BR1C01326,000سبید میدیكال/ج/م/١


