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الكميةكودالشركةمالكميةكودالشركةمالكميةكودالشركةم
1A.T.LEASE JUFO94,140جهينة للصناعات الغذائيةCIRA54,77989القاهرة لإلستثمار والتنمية العقاريةATLC11,49345ليس.تي.أية-التوفيق للتأجير التمويلي 

2M.B أم بى للهندسةMBEN6,60046القاهرة للدواجنPOUL47,90090جى بى اوتوAUTO108,550

ESRS54,326حديد عزCCAP141,82691اسهم عادية- القلعة لالستشارات الماليه ABUK126,18747ابوقيرلالسمدة والصناعات الكيماوية3

RAYA214,399راية القابضة لألستثمارات الماليةCSAG20,00092القناة للتوكيالت المالحيةAJWA2,00948مصر- اجواء للصناعات الغذائية 4

RACC22,272راية لخدمات مراكز االتصاالتELEC355,72393الكابالت الكهربائية المصريةADRI5,91449اراب للتنمية واالستثمار العقاري5

SPMD110,914سبيد ميديكالEFIC7,27694المالية و الصناعية المصريةAIND134,90250ارابيا انفستمنتس هولدنج6

CICH100,000سى اى كابيتال القابضة لالستثمارات الماليةUNIT26,84695المتحدة لالسكان والتعميرASPI105,48051اسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية7

SKPC63,000سيدى كرير للبتروكيماوياتINEG15,00096المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسيةASCM5,50052اسكوم- اسيك للتعدين 8

SDTI5,298شارم دريمز لالستثمار السياحىHRHO116,76897المجموعه الماليه هيرمس القابضهAIFI65,12853اطلس الستصالح االراضى والتصنيع الزراعى9

NEDA6,349(نيوداب)شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى IEEC48,60098المشروعات الصناعية والهندسيةRREI24,64054اليكو- االستثمار العقاري العربي 10

OLFI40,000عبور الند للصناعات الغذائيةPHAR9,91799ايبيكو- المصرية الدولية للصناعات الدوائية ALCN148,97555االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع11

EGAS9,614غاز مصرETRS15,606100(ايجيترانس)المصرية لخدمات النقل AMOC129,15056االسكندرية للزيوت المعدنية12

FWRY330,730فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعاتETEL170,706101المصرية لالتصاالتSPIN32,06457(سبينالكس)االسكندرية للغزل والنسيج 13

LCSW8,000ليسيكو مصرEPCO4,257102المصرية للدواجنISMA8,98558االسماعيلية مصر للدواجن14

MCRO57,735ماكرو كابيتال - ماكرو جروب للمستحضرات الطبية MPRC18,963103المصرية لمدينة االنتاج االعالمىAFDI1,80059االهلي للتنمية واالستثمار15

TMGH206,356مجموعة طلعت مصطفى القابضةMOED100,500104المصرية لنظم التعليم الحديثةCOMI298,25160(مصر)البنك التجاري الدولي 16

MNHD210,000مدينة نصر لالسكان والتعميرEHDR105,600105المصريين لالسكان والتنمية والتعميرEXPA52,73661البنك المصري لتنمية الصادرات17

CLHO160,000مستشفي كليوباتراARAB117,028106المطورون العرب القابضةPACH2,40062باكين- البويات والصناعات الكيماوية 18

HELI44,502مصر الجديدة لالسكان والتعميرAMIA36,000107الملتقي العربي لالستثماراتDAPH2,13863التعمير واالستشارات الهندسية19

ATQA120,000عتاقة- مصر الوطنية للصلب MPCO48,722108المنصورة للدواجنGGCC146,44664الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى20

MFPC22,911موبكو- مصر إلنتاج األسمدة ORWE44,340109النساجون الشرقيون للسجادMOIL40,96065ماريديف- الخدمات المالحية والبترولية 21

MCQE7,200قنا- مصر لالسمنت NCCW2,000110النصر لألعمال المدنيةSUGR14,21966الدلتا للسكر22

EGAL41,250مصر لاللومنيومKABO46,469111كابو- النصر للمالبس والمنسوجات ICFC2,25067الدولية لألسمدة والكيماويات23

MHOT3,960مصر للفنادقMTIE96,679112ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.امIFAP8,40368الدولية للمحاصيل الزراعيه24

ADIB40,000مصر- مصرف أبو ظبي األسالميODIN10,400113اودن لالستثمارات الماليةOCDI35,61969سوديك- السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار25

MENA24,192مينا لالستثمار السياحي والعقاريOFH524,569114اوراسكوم المالية القابضةSWDY218,41870السويدى اليكتريك26

UNIP77,000يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورقORAS11,676115اوراسكوم كونستراكشون بي ال سيSNFC16,39271الشرقية الوطنية لالمن الغذائي27

ISMQ97,687الحديد والصلب للمناجم والمحاجرOIH524,569116اوراسكوم لالستثمار القابضهEAST223,00072ايسترن كومباني- الشرقية للدخان 28

INFI1,150(فوديكو)االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية  ORHD113,047117اوراسكوم للتنمية مصرELSH22,68773الشمس لالسكان والتعمير29

ARCC37,873العربية لالسمنتISPH112,000118إبن سينا فارماUEGC76,19174الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري30

EEII22,211العربية للصناعات الهندسيةEMFD452,933119إعمار مصر للتنميةDOMT28,26075دومتى- الصناعات الغذائية العربية 31

ARVA7,494العربية للمحابسEFIH184,888120إي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية EGCH118,65776كيما- الصناعات الكيماوية المصرية 32

EFID72,305ايديتا للصناعات الغذائيةPHDC300,159121بالم هيلز للتعميرENGC12,12577ايكون- الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء والتعمير33

QNBA215,482بنك قطر الوطني االهليPRDC105,480122بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانيةRMDA100,00078راميدا- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية34

TALM73,025تعليم لخدمات اإلدارةPRMH35,000123برايم القابضة لالستثمارات الماليةMEPA34,50079العبوات الطبية35

REAC11,149ريكاب لالستثمارات الماليةBTFH46,347124بلتون المالية القابضةOBRI1,76280العبور لالستثمار العقارى36

KZPC1,200كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتSAUD72,713125بنك البركة مصرACGC26,48181العربية لحليج األقطان37

AMER90,278عامر جروب- مجموعة عامر القابضة HDBK53,130126بنك التعمير واالسكانCERA71,87282سيراميكا ريماس- العربية للخزف 38

MICH7,312مصر لصناعة الكيماوياتFAITA39,231127بالدوالر- بنك فيصل االسالمي المصري ADPC29,00083"باندا- آراب ديرى " العربية لمنتجات األلبان39

KRDI200,000نهر الخير للتنمية واألستثمار الزراعى والخدمات البيئيةFAIT21,515128بنك فيصل االسالمي المصرية بالجنيةECAP5,33484الجوهره- العز للسيراميك و البورسلين 40

CIEB125,000بنك كريدي اجريكول مصرGIHD56285الغربية االسالمية للتنمية العمرانية41

BINV16,002بى انفستمنتس القابضهEKHO112,68886القابضة المصرية الكويتية بالجنية42

GDWA105,480جدوى للتنمية الصناعيةEKHO112,68887القابضة المصرية الكويتية بالدوالر43

BIOC8,351جالكسو سميثكالينELKA90,02888القاهرة لالسكان والتعمير44

تحديث2023األوراق المؤهلة لممارسة االنشطة المتخصصة اعتبارا من فبراير 

من قيمتها السوقية واالقتراض بغرض البيع% 100سهما وهى المسموح بمزاولة تدوالها بذات الجلسة والتعامل عليها بالهامش وقبولها ضمان حتى  (128)عددها  (أ)القائمة 

أوراق مالية جديدة مدرجة باالنشطة المتخصصة



٢٠٢٣/٠٢/٠٥تحديث

الكميةكودالشركةمالكميةكودالشركةمالكميةكودالشركةم

ICMI5,767الدولية للصناعات الطبية ايكميMAAL10,08029مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارىEBSC40,00015للوساطة في االوراق المالية. E.S.Bاصول 1

ZEOT20,000الزيوت المستخلصة ومنتجاتهاCEFM1,47230مطاحن مصر الوسطيIDRE3,68316االسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية2

ICID1,080العالمية لالستثمار والتنميةAFMC3,28931مطاحن ومخابز االسكندريةACAMD132,40717الشركة العربية الدارة وتطوير االصول3

RAKT3,000راكتا- العامة لصناعة الورق MILS1,07032مطاحن ومخابز شمال القاهرةAALR65118العامة الستصالح االراضي والتنمية والتعمير4

PRCL5,036شينى- العامة لمنتجات الخزف والصيني MPCI56233ممفيس لالدوية والصناعات الكيماويةGSSC1,00019العامة للصوامع والتخزين5

EIUD5,000المصريين لالستثمار والتنمية العمرانيةWKOL56034وادي كوم امبو الستصالح االراضيUASG20,00020العربية المتحدة للشحن والتفريغ6

TANM12,125تنمية لالستثمار العقاريEGX30ETF34035وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات CPCI1,49321القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية7

SVCE48,225جنوب الوادى لالسمنتFIRE1,37536االولي لالستثمار والتنمية العقاريةEGTS105,00022المصرية للمنتجعات السياحية8

DSCW178,664دايس للمالبس الجاهزةEGBE49,95037البنك المصري الخليجيNAHO35,04123النعيم القابضة لالستثمارات9

ZMID52,800زهراء المعادي لالستثمار والتعميرADCI60038العربية لالدوية والصناعات الكيماويةBIGP32,80624بى اى جى للتجارة واالستثمار10

SMFR960(ايجيفرت)سماد مصر COSG234,00039القاهرة للزيوت والصابونGRCA78025جراند انفستمنت القابضة لالستثمارات المالية11

MBSC7,500مصر بنى سويف لالسمنتNIPH1,01340النيل- النيل لالدوية والصناعات الكيماوية DTPP56026دلتا للطباعة والتغليف12

GTWL1,428جولدن تكس لالصوافRUBX5,75727روبكس العالميه لتصنيع البالستيك واالكريلك13

ALUM565االلومنيوم العربيةSIPC25,00028سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية14

من قيمتها السوقية% 80سهم وهى المسموح بمزاولة التدوال عليها بذات الجلسة والتعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى  (40)عددها  (ب)القائمة 

أوراق مالية جديدة مدرجة باالنشطة المتخصصة

2023األوراق المؤهلة لممارسة االنشطة المتخصصة اعتبارا من فبراير 

https://www.arabfinance.com/MarketStatistics/Quotes.aspx?Id=2496&lang=ar

