
كمية األسهم المصدرهt+0كمية االسمم
1591559,149,846/م/ج/اراب للتنمية واالستثمار العقاري1

15235,225,000/م/ج/االسكندرية الوطنية للحديد والصلب2

15005,000,000/م/ج/االسكندرية لالدوية والصناعات الكيماوية3

19009,000,000/م/ج/(فوديكو)االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية 4

1425742,570,000/م/ج/االسماعيلية مصر للدواجن5

1368436,838,250/م/ج/االسماعيليه الجديدة للتطوير والتنميه العمرانيه6

15655,652,040/م/ج/االلومنيوم العربية7

134280342,801,588/أ/د/البنك المصري الخليجي8

1240024,000,000/م/ج/باكين- البويات والصناعات الكيماوية 9

15005,000,000/م/ج/الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي10

1225022,500,000/م/ج/م.م.الدولية لالسمدة والكيماويات ش11

1241924,189,788/م/ج/ايكمي- الدولية للصناعات الطبية 12

1163916,392,712/م/ج/الشرقية الوطنية لالمن الغذائي13

111900119,000,000/م/ج/مودرن-الشركة الحديثه للمواد العازله14

110000100,000,000/م/ج/الصخور العربية للصناعات البالستيكيه15

128261282,608,695/م/ج/دومتي- الصناعات الغذائية العربية 16

1100010,000,000/م/ج/العامة للصوامع والتخزين17

15885,876,169/م/ج/العبور لالستثمار العقاري18

16006,000,000/م/ج/العربية لالدوية والصناعات الكيماوية19

1749474,942,787/م/ج/العربية للمحابس20

147025470,250,000/أ/د/العرفة لالستثمارات واالستشارات21

15205,203,440/م/ج/العقارية للبنوك الوطنية للتنمية22

15635,625,000/م/ج/الغربية االسالمية للتنمية العمرانية23

13333,330,000/م/ج/القاهره لالستثمار والتنمية العقارية24

17537,532,368/م/ج/المجموعه المصريه العقاريه25

15505,495,950/م/ج/(ليفت سالب مصر)المصرية لتطوير صناعة البناء26

1425742,570,000/م/ج/المصرية للدواجن27

1452345,232,875/م/ج/المصريين في الخارج لالستثمار والتنمية28

1400040,000,000/م/ج/المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية29

110316103,158,992/م/ج/المصريين لالسكان والتنمية والتعمير30

1247424,742,338/م/ج/الملتقي العربي لالستثمارات31

1203020,300,921/م/ج/المنصوره للدواجن32

144340443,404,845/م/ج/النساجون الشرقيون33

164669646,693,841/م/ج/كابو- النصر للمالبس والمنسوجات 34

134351343,506,260/أ/د/النعيم القابضة لالستثمارات35

1101310,125,000/م/ج/النيل لالدوية والصناعات الكيماوية36

1182018,200,000/م/ج/الوادي لالستثمار السياحي37

149500495,000,000/م/ج/ام ام جروب للصناعه والتجارة العالميه38

1660066,000,000/م/ج/ام بي للهندسه39

111676116,761,379/م/ج/شركه اماراتيه- اوراسكوم كونستراكشون ليميتد40

15245695,245,690,620/م/ج/اوراسكوم لالستثمار القابضه41
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11130471,130,473,523/م/ج/اوراسكوم للفنادق والتنمية42

13078603,078,599,635/م/ج/بالم هيلز للتعمير43

193648936,484,994/م/ج/بايونيرز44

116902169,015,979/م/ج/بلتون الماليه القابضة45

112650126,500,000/م/ج/بنك التعمير واالسكان46

123691236,907,128/م/ج/بنك فيصل االسالمي المصري47

123691236,907,128/أ/د/بنك فيصل االسالمي المصري48

197946979,464,985/م/ج/بنك قطر الوطني االهلي49

120000200,000,000/م/ج/بنك قناة السويس50

131092310,917,000/م/ج/(مصر)بنك كريدي أجريكول اندوسويس 51

116002160,024,416/م/ج/بي بي اي القابضه لالستثمارات الماليه52

172011720,108,696/م/ج/ثروة كابيتال القابضة لالستثمار53

14721124,721,121,558/م/ج/جلوبال تليكوم القابضة54

128226282,256,840/م/ج/جنوب الوادى لالسمنت55

194141941,405,082/م/ج/جهينه للصناعات الغذائية56

11094011,094,009,733/م/ج/جي بي اوتو57

4754,749,647جينال تورز58

1231123,106,041/م/ج/دلتا لالنشاء والتعمير59

112612126,117,364/م/ج/راية القابضة للتكنولوجيا و االتصاالت60

124680246,797,813/م/ج/رمكو النشاء القرى السياحيه61

1173117,311,800/م/ج/رواد- رواد السياحة 62

154418544,184,033/م/ج/سي اي كابيتال القابضه63

152500525,000,000/م/ج/سيدبك-سيدىكريرللبتروكيماويات64

1529952,985,460/م/ج/شارم دريمز لالستثمار السياحي65

124640246,400,000/م/ج/شركة االستثمار العقاري اليكو66

17327,320,500/م/ج/شركة النصر لألعمال المدنية67

19609,600,000/م/ج/شركة سماد مصر ايجيفرت68

1368436,838,250/م/ج/(نيوداب)شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعي 69

140000400,000,000/م/ج/عبور الند للصناعات الغذائية70

11003101,003,099,822/م/ج/عامر جروب-مجموعة عامر القابضة71

11003101,003,099,822/م/ج/بورتو جروب- مجموعه بورتو القابضه 72

12063562,063,562,286/م/ج/مجموعه طلعت مصطفي73

11200001,200,000,000/م/ج/مدينة نصر لالسكان والتعمير74

1500050,000,000/م/ج/مرسي مرسي علم للتنمية السياحية75

11600001,600,000,000/م/ج/مستشفي كليوباترا76

144503445,028,400/م/ج/مصر الجديدة لالسكان والتعمير77

1600060,000,000/م/ج/عتاقه- مصر الوطنيه للصلب 78

122912229,117,232/م/ج/موبكو-مصر النتاج االسمدة 79

1650065,000,000/م/ج/مصر لصناعة الكيماويات80

1720072,000,000/م/ج/قنا- مصر لالسمنت 81

141250412,500,000/م/ج/مصر لاللومنيوم82

120000200,000,000/م/ج/مصرف ابو ظبي االسالمي83

1147214,722,935/م/ج/مطاحن مصر الوسطي84

1328932,891,778/م/ج/مطاحن ومخابز االسكندرية85

1107010,700,000/م/ج/مطاحن ومخابز شمال القاهرة86

1750075,000,000/م/ج/مينا لالستثمار السياحي والعقاري87

3333,330,000وثائق استثمار صناديق المؤشر88

1770077,000,000/م/ج/يونيفرسال لصناعة مواد التعبئه والتغليف والورق89


