
نسبة الضمانالرمزاألسم مسلسل

ISPH100%ابن سينا فارما1

ABUK100%ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية2

AJWA100%مرص- اجواء للصناعات الغذائية 3

AIH100%ارابيا انفستمنتس هولدنج4

ALCN100%االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع5

AMOC100%االسكندرية للزيوت المعدنية6

ISMA100%االسماعيلية مرص للدواجن7

AFDI100%االهلي للتنمية واالستثمار8

COMI100%(مرص)البنك التجاري الدولي 9

ن- البويات والصناعات الكيماوية 10 PACH100%باكير

SUGR100%الدلتا للسكر11

يك12 SWDY100%السويدى اليكير

قية 13 ي- الشر
ن كومبانن EAST100%ايسير

ELSH100%الشمس لالسكان والتعمير14

EGCH100%كيما- الصناعات الكيماوية المرصية 15

16
ات  العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحرصن

راميدا-تشخيصية
RMAD100%

OBRI100%العبور لالستثمار العقارى17

ACGC100%العربية لحليج األقطان18

اميكا ريماس- العربية للخزف 19 CERA100%سير

EEII100%العربية للصناعات الهندسية20

ADPC100%"باندا- آراب ديرى " العربية لمنتجات األلبان21

EKHOA100%القابضة المرصية الكويتية بالجنية22

ELKA100%القاهرة لالسكان والتعمير23

POUL100%القاهرة للدواجن24

CIRA100%القاهره لإلستثمار و التنمية العقاريه25

CCAP100%القلعة لالستثمارات المالية26

CSAG100%القناة للتوكيالت المالحية27

EFIC100%المالية و الصناعية المرصية28

مس القابضه29 HRHO100%المجموعه الماليه هير

PHAR100%ايبيكو- المرصية الدولية للصناعات الدوائية 30

انس)المرصية لخدمات النقل 31 ETRS100%(ايجيير

ETEL100%المرصية لالتصاالت32
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MPRC100%المرصيه لمدينة االنتاج االعالىم33

ARAB100%المطورون العرب القابضة 34

ي لالستثمارات35 ي العرن 
AMIA100%الملتقر

MPCO100%المنصورة للدواجن36

قيون للسجاد37 ORWE100%النساجون الشر

KABO100%كابو- النرص للمالبس والمنسوجات 38

MTIE100%ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.ام39

ODIN100%اودن لالستثمارات المالية40

OFH100%اوراسكوم المالية القابضة41

ي ال سي42 اكشون ن 
ORAS100%اوراسكوم كونسير

OIH100%اوراسكوم لالستثمار القابضه43

ORHD100%اوراسكوم للتنمية مرص44

EFIH100%اي فاينانس لالستثمارات المالية والرقمية45

EFID100%ايديتا للصناعات الغذائية46

EMFD100%إعمار مرص للتنمية47

PHDC100%بالم هيلز للتعمير48

BTFH100%بلتون المالية القابضة49

كة مرص50 SAUD100%بنك الي 

HDBK100%بنك التعمير واالسكان51

CIEB100%بنك كريدي اجريكول مرص52

BINV100%ن  انفستمنتس القابضه53

TALM100% تعليم لخدمات اإلدارة54

GDWA100%جدوى للتنمية الصناعية55

GUFO100%جهينة للصناعات الغذائية56

AUTO100%ج  ن  اوتو57

ESRS100%حديد عز58

RAYA100%راية القابضة لألستثمارات المالية59

RACC100%راية لخدمات مراكز االتصاالت60

SPMD100%سبيد ميديكال61

CICH100%س اى كابيتال القابضة لالستثمارات المالية62

وكيماويات 63 SKPC100%سيدبك- سيدى كرير للبير

SDTI100%شارم دريمز لالستثمار السياج64

ي كليوباترا65
كة مستشقن CLHO100%شر

NEDA100%(نيوداب)شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراىع 66

OLFI100%عبور الند للصناعات الغذائية67

EGAS100%غاز مرص68

ونية69 FWRY100%فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات االلكير

LCSW100%ليسيكو مرص70

TMGH100%مجموعة طلعت مصطقن القابضة71

MNHD100%مدينة نرص لالسكان والتعمير72



HELI100%مرص الجديدة لالسكان والتعمير73

ATQA100%عتاقة- مرص الوطنية للصلب 74

MFPC100%موبكو- مرص إلنتاج األسمدة 75

MCQE100%قنا- مرص لالسمنت 76

EGAL100%مرص لاللومنيوم77

ي األسالىمي78 ADIB100%مرص- مرصف أبو ظب 

MENA100%مينا لالستثمار السياجي والعقاري79

KRDI100%نهر الخير للتنمية واألستثمار الزراىع والخدمات البيئية80
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