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 (األسهم متوسطة النشاط)القائمة ب  0232-0-3االنشطة المتخصصة اعتبارا من 
 من قيمتها السوقية% 32الشراء بالهامش بضمان حتى 

 االسم ايزين كود #

1 EGS071L1C018  الزراعىاطلس الستصالح االراضى والتصنيع 

2 EGS681D1C010 EAC  لتداول االوراق المالية( ثمار)المصرية العربية  

3 EGS3G191C017  الماكو -النصر لصناعة المحوالت 

4 EGS52041C018  (نيوداب)شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى 

5 EGS214Q1C011 منقسمةشركة -االسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 

6 EGS300L1C011 النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية 

7 EGS36021C011  راكتا -العامة لصناعة الورق 

8 EGS60051C017  مصر -بنك االتحاد الوطنى 

9 EGS651B1C018 الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 

10 EGS38211C016 مصر لصناعة الكيماويات 

11 EGS690C1C010 راية القابضة للتكنولوجيا و االتصاالت 

12 EGS30901C010 جهينة للصناعات الغذائية 

13 EGS02091C014 المنصورة للدواجن 

14 EGS3E1E1C013 العربية للمحابس 

15 EGS70281C018  رواد -رواد السياحة 

16 EGS63031C016 الدلتا للتأمين 
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17 EGS30581C010 القاهرة للزيوت والصابون 

18 EGS60241C014 البنك المصري لتنمية الصادرات 

19 EGS380P1C010 االسكندرية للزيوت المعدنية 

20 EGS60301C016 بنك التعمير واالسكان 

21 EGS520D1C015 الدولية لألسمدة والكيماويات 

22 EGS65081C019 التعمير واالستشارات الهندسية 

23 EGS60101C010 بنك البركة مصر 

24 EGS3G0Z1C014 السويدى اليكتريك 

25 EGS382M1C011 سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية 

26 EGS3C401C014 اسمنت سيناء 

27 EGS70GV1C015 جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى 

28 EGS01041C010  (فوديكو)االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية 

29 EGS739Z1C016 مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارى 

30 EGS745W1C011 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 

31 EGS672I2C014 العرفة لالستثمارات واالستشارات 

32 EGS3I0S1C019 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 

33 EGS60041C018 بنك كريدي اجريكول مصر 

34 EGS3A221C018  البالستيكروبكس لتصنيع 
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35 EGS65511C015 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 

36 EGS3D0C1C018  عتاقة -مصر الوطنية للصلب 

37 EGS65211C012 المجموعه المصريه العقاريه 

38 EGS48011C018 الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 

39 EGS3A2Z1C015 البدر للبالستيك 

40 EGS3E071C013 اكرومصر للشدات والسقالت المعدنية 

41 EGS53051C016 مصر لالسواق الحرة 

42 EGS3D031C018 االلومنيوم العربية 

43 EGS659O1C015 المصرية الكويتية لألستثمار والتجارة 

44 EGS60081C014 بنك قطر الوطني االهلي 

45 EGS3C121C018 القومية لالسمنت 

46 EGS23111C015 لألعمال المدنية شركة النصر 

47 EGS42111C012 االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 

48 EGS72011C017 مستشفى النزهه الدولي 

49 EGS39011C019 غاز مصر 

 


