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 ال يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها( السوق األقل نشاطا)باقي األسهم  0232-0-3اعتبارا من 

 االسم ايزين كود #

1 EGG676K1D011 (AG)اوراسكوم القابضة للتنمية 

2 EGS65461C013  للتنمية العمرانيةالغربية االسالمية 

3 EGS65771C015 العربية الستصالح االراضي 

4 EGS50091C015 اسيوط االسالمية الوطنية للتجارة والتنمية 

5 EGS3H051C012 االسكندرية السمنت بورتالند 

6 EGS70331C011  بيراميزا -بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 

7 EGS02051C018 القاهرة للدواجن 

8 EGS21171C011 زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 

9 EGS30411C010 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 

10 EGS60322C012  بالدوالر -بنك فيصل االسالمي المصري 

11 EGS3C391C017  قنا -مصر لالسمنت 

12 EGS01071C017 وادي كوم امبو الستصالح االراضي 

13 EGS37091C013 ايسترن كومباني -للدخان  الشرقية 

14 EGS30761C026 الوطنية لمنتجات الذرة 

15 EGS65551C011 العبور لالستثمار العقارى 

16 EGS3E181C010 مصر لاللومنيوم 

17 EGS521T1C016 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت 

18 EGS681I1C015 العروبة للسمسرة فى األوراق المالية 

19 EGS60182C010 البنك المصري الخليجي 
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20 EGS79072C012 عبر المحيطات للسياحه 

21 EGS30471C014 مطاحن ومخابز االسكندرية 

22 EGS3G111C015 العربية للصناعات الهندسية 

23 EGS69261C013 جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات المالية 

24 EGS30AJ1C016  2ديفكو  -الدولية للثلج الجاف 

25 EGS30351C018 مطاحن شرق الدلتا 

26 EGS38321C013 العربية لالدوية والصناعات الكيماوية 

27 EGS3C311C015 اسمنت بورتالند طرة المصرية 

28 EGS673T1C012 جى بى اوتو 

29 EGS60321C014 بنك فيصل االسالمي المصرية بالجنية 

30 EGS38411C012  والكيماوياتكفر الزيات للمبيدات 

31 EGS38081C013  ايبيكو -المصرية الدولية للصناعات الدوائية 

32 EGS65AL1C010 االولي لالستثمار والتنمية العقارية 

33 EGS69011C012 القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية 

34 EGS221U1C016  واالستيرادالفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة 

35 EGS3C161C014 ليسيكو مصر 

36 EGS67031C012 السعودية المصرية لالستثمار والتمويل 

37 EGS740C1C010 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 

38 EGS3C181C012 السويس لالسمنت 

39 EGS30451C016 مطاحن مصر العليا 

40 EGS38191C010  الكيماويةابوقير لالسمدة والصناعات 
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41 EGS550K1C019 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية 

42 EGS32161C019 جولدن تكس لالصواف 

43 EGS38331C012 النيل لالدوية والصناعات الكيماوية 

44 EGS48022C015  (نايل سات)المصرية لألقمار الصناعية 

45 EGS38171C012 جالكسو سميثكالين 

46 EGS38421C011 مصر للزيوت و الصابون 

47 EGS370W1C013 دلتا للطباعة والتغليف 

48 EGS38391C016 القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية 

49 EGS3D041C017  االسكندرية -العز الدخيلة للصلب 

50 EGS49131C013 فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت 

51 EGS67331C016 الوطنيه لالستثمارات الماليه االسكندريه 

52 EGS38341C011 االسكندرية لالدوية والصناعات الكيماوية 

53 EGS38281C019 المهن الطبية لالدوية 

54 EGS380G1C011 مينا فارم لألدوية و الصناعات الكيماوية 

55 EGS3C371C019 مصر بنى سويف لالسمنت 

56 EGS70081C012 مصر للفنادق 

57 EGS3C151C015  اراسمكو -العربية للخزف 

58 EGS72081C010  االسكندرية -المركز الطبى الجديد  -االسكندرية للخدمات الطبية 

59 EGS74801C019 فرتيكا للبرمجيات 

60 EGS38351C010 ممفيس لالدوية والصناعات الكيماوية 

61 EGS3A0A1C016 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 
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62 EGS655Y1C017 يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى 

63 EGS38311C014  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 

64 EGS60171C013  مصر -بنك الكويت الوطنى 

65 EGS233E1C012 االخوة المتضامنين لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي 

66 EGS65541C012  العقاريهالقاهره لإلستثمار والتنمية 

67 EGS30211C014  مصر -اجواء للصناعات الغذائية 

68 EGS3C4P1C011 ( ايجى ستون)مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام   

69 EGS65021C015 التعمير السياحي 

70 EGS65901C018 اوراسكوم لالنشاء والصناعة 

71 EGS385S1C012 فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات 

72 EGS63041C015 المهندس للتأمين 

73 EGS65131C012 الوطنية لالسكان للنقابات المهنية 

74 EGS72201C014 القاهرة للخدمات التعليمية 

75 EGS30481C013  بسكو مصر -المصرية لالغذية 

76 EGS70342C018 جولدن بيراميدز بالزا 

77 EGS3I0W1C013 اميكو ميديكال للصناعات الطبية 

78 EGS70011C019 المصرية للمشروعات السياحية العالمية 

79 EGS3G061C012  ميراكو -مصر لصناعة التبريد والتكييف 

80 EGS36041C019 السويس لالكياس 

81 EGS70062C012 الجزيرة للفنادق والسياحة 

82 EGS60142C014 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 
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83 EGS68181C014  اصولE.S.B .للوساطة في االوراق المالية 

84 EGS384N2C016 ريفا فارما 

85 EGS30221C013 "آراب ديري" العربية لمنتجات االلبان 

86 EGS67001C015  (إنكوليس)الدولية للتأجير التمويلي 

87 EGS67391C010 نايل سيتي لالستثمار 

88 EGS70H02C014  السياحيةالشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت 

89 EGS100D1C013 العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات 

90 EGS21071C021  مهندسون و مقاولون -سامكريت مصر 

91 EGS21071P015  مهندسون ومقاولون اسهم ممتازة -سامكريت مصر 

92 EGS221V1C015 أم بي للهندسةM.B 

93 EGS221X1C013  أيماك-واالستثمار العقاريالمجموعة الدولية لالنشاءات 

94 EGS233H1C019 مصر السالم للتنمية والتكنولوجيا المتطورة 

95 EGS305I1C011 ايديتا للصناعات الغذائية 

96 EGS307X1C010 النيل للسكر 

97 EGS32131C012 النيل لحليج االقطان 

98 EGS33321C018 دايس للمالبس الجاهزة 

99 EGS36091C014  سيمو -للشرق االوسط الورق 

100 EGS380R1C018 اكتوبر فارما 

101 EGS3A2S1C014 شركة اللدائن الحديثة 

102 EGS3A2Y1C016 المصرية للبطاقات 

103 EGS3C001C012 الشرق األوسط لصناعة الزجاج 
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104 EGS3E3B1C014 المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية 

105 EGS415I1C018 جينيال تورز 

106 EGS48271C018 مصر جنوب افريقيا لالتصاالت 

107 EGS65AM1C019 مباني لالستثمار العقاري 

108 EGS65AN1C018 اراب للتنمية واالستثمار العقاري 

109 EGS67032C010  السعودية المصرية لالستثمار والتمويل$ 

110 EGS70131C015 رواد مصر لالستثمار السياحى 

111 EGS70321C012 اوراسكوم للفنادق و التنمية 

112 EGS73541P048  اسهم ممتازة -القلعة لالستشارات الماليه 

113 EGS735N2C012 الحفر الوطنية 

114 EGS743B1C018 تي سينرجي لنظم المعلومات.أي 

115 EGS74831C016 اكسبريس للحلول المتكاملة 

116 EGS30291C016 الشرقية الوطنية لالمن الغذائي 

117 EGS67191C014 العالمية لالستثمار والتنمية 

118 EGS30421C019 مطاحن وسط وغرب الدلتا 

119 EGS65211B907 المجموعه المصريه العقاريه لحاملة 

 


