
نسب الضمانالتصنیفكود رویترزاسم الورقةم
%100أISPHابن سینا فارما1
%100أABUKابو قیر لالسمدة والصناعات الكیماویة2
%100أAJWAاجواء للصناعات الغذائیة - مصر3
%100أADRIاراب للتنمیة واالستثمار العقاري4
%100أAINDارابیا انفستمنتس ھولدنج5
%100أPIOHاسبایر كابیتال القابضة لالستثمارات المالیة ( ش قاسمھ )6
%100أALRAاطلس لالستثمار والصناعات الغذائیة7
%100أEMFDاعمار مصر للتنمیة8
%100أALCNاالسكندریة لتداول الحاویات والبضائع9

%100أAMOCاالسكندریة للزیوت المعدنیة10
%100أSPINاالسكندریة للغزل والنسیج (سبینالكس)11
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%100أSPINاالسكندریة للغزل والنسیج (سبینالكس)11
%100أISMAاالسماعیلیة مصر للدواجن12
%100أAFDIاالھلي للتنمیة واالستثمار13
%100أCOMIالبنك التجاري الدولي (مصر)14
%100أPACHالبویات والصناعات الكیماویة - باكین15
%100أGGCCالجیزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى16
%100أSUGRالدلتا للسكر17
%100أIFAPالدولیھ للمحاصیل الزراعیھ18
%100أOCDIالسادس من اكتوبر للتنمیھ واالستثمار- سودیك19
%100أSWDYالسویدي الیكتریك20
%100أEASTالشرقیة - ایسترن كومباني21
%100أELSHالشمس لالسكان والتعمیر22
%100أUEGCالصعید العامة للمقاوالت23
%100أDOMTالصناعات الغذائیة العربیة - دومتى24
%100أEGCHالصناعات الكیماویة المصریة - كیما25
%100أRMDAالعاشرمن رمضان للصناعات الدوائیةوالمستحضرات رامیدا26
%100أMEPAالعبوات الطبیة27
%100أACGCالعربیة لحلیج األقطان28
%100أARCCالعربیة لالسمنت29 %100أARCCالعربیة لالسمنت29
%100أCERAالعربیة للخزف - سیرامیكا ریماس30
%100أECAPالعز للسیرامیك و البورسلین - الجوھره31
%100أEKHOAالقابضة المصریة الكویتیة - جنیھا32
%100أCCAPالقلعة لالستشارات المالیھ - اسھم عادیة33
%100أCSAGالقناة للتوكیالت المالحیة34
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%100أELECالكابالت الكھربائیة المصریة35
%100أEFICالمالیة و الصناعیة المصریة36
%100أUNITالمتحدة لالسكان والتعمیر37
%100أINEGالمجموعة المتكاملة لالعمال الھندسیة38
%100أHRHOالمجموعھ المالیھ ھیرمس القابضھ39
%100أEDBMالمصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت سالب مصر )40
%100أETRSالمصریة لخدمات النقل (ایجیترانس)41
%100أETELالمصریة لالتصاالت42
%100أEPCOالمصریة للدواجن43
%100أEGTSالمصریة للمنتجعات السیاحیة44
%100أMOEDالمصریة لنظم التعلیم الحدیثة45 %100أMOEDالمصریة لنظم التعلیم الحدیثة45
%100أMPRCالمصریھ لمدینة االنتاج االعالمى46
%100أEHDRالمصریین لالسكان والتنمیة والتعمیر47
%100أAMIAالملتقي العربي لالستثمارات48
%100أMPCOالمنصورة للدواجن49
%100أORWEالنساجون الشرقیون للسجاد50
%100أNCCWالنصر لالعمال المدنیة51
%100أKABOالنصر للمالبس والمنسوجات - كابو52
%100أELWAالوادى العالمیة لالستثمار و التنمیة53
%100أMTIEام ام جروب للصناعة والتجارة العالمیة54
%100أEMDEامیرالد للتطویر وإدارة المشروعات55
%100أODIDاودن لالستثمار و التنمیھ ( شركة منقسمة )56
%100أABRDاودن لالستثمارات المالیة ( شركة قاسمھ )57
%100أOFHاوراسكوم المالیة القابضة58
%100أORASاوراسكوم كونستراكشون بي ال سي59
%100أOIHاوراسكوم لالستثمار القابضة60
%100أORHDاوراسكوم للتنمیة مصر61
%100أEFIHاي فاینانس لالستثمارات المالیة و الرقمیة62
%100أPHDCبالم ھیلز للتعمیر63 %100أPHDCبالم ھیلز للتعمیر63
%100أPRDCبایونیرز بروبرتیز للتنمیھ العمرانیھ ( ش منقسمھ )64
%100أPRMHبرایم القابضة لالستثمارات المالیة65
%100أBTFHبلتون المالیة القابضة66
%100أFAITبنك فیصل االسالمي المصري بالجنیة المصري67
%100أCIEBبنك كریدي اجریكول مصر68
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%100أBINVبي انفستمنتس القابضة69
%100أGDWAجدوي للتنمیھ الصناعیھ ( ش منقسمھ )70
%100أBLOCجالكسو سمیثكالین71
%100أSVCEجنوب الوادى لالسمنت72
%100أGOCOجولدن كوست السخنة لالستثمار السیاحى73
%100أAUTOجي بي اوتو74
%100أESRSحدید عز75
%100أDSCWدایس للمالبس الجاھزة76
%100أRTVCرمكو النشاء القرى السیاحیھ77
%100أROTOرواد السیاحة - رواد78
%100أREACریكاب لالستثمارات المالیة79 %100أREACریكاب لالستثمارات المالیة79
%100أZMIDزھراء المعادي لالستثمار والتعمیر80
%100أSPMDسبید میدیكال81
%100أSMFRسماد مصر (ایجیفرت)82
%100أCICHسي أى كابیتال القابضة83
%100أSKPCسیدى كریر للبتروكیماویات84
%100أSDTIشارم دریمز لالستثمار السیاحي85
%100أFWRYفوري لتكنولوجیا البنوك والمدفوعات االلكترونیھ86
%100أMCROماكرو جروب للمستحضرات الطبیھ ماكرو كابیتال87
%100أPORTمجموعة بورتو القابضة88
%100أTMGHمجموعة طلعت مصطفى القابضة89
%100أAMERمجموعة عامر القابضة90
%100أMNHDمدینة نصر لالسكان والتعمیر91
%100أCLHOمستشفى كلیوباترا ش . م . م92
%100أHELIمصر الجدیدة لالسكان والتعمیر93
%100أATQAمصر الوطنیة للصلب - عتاقة94
%100أMFPCمصر النتاج االسمدة - موبكو95
%100أMCQEمصر لالسمنت - قنا96
%100أEGALمصر لاللومنیوم97 %100أEGALمصر لاللومنیوم97
%100أMHOTمصر للفنادق98
%100أADIBمصرف ابو ظبي االسالمي99

%100أMENAمینا لالستثمار السیاحي والعقاري100
%100أUNIPیونیفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغلیف و الورق - یونیباك101
%80بALUMااللومنیوم العربیة102
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%80بMOILالخدمات المالحیة والبترولیة - ماریدیف103
%80بAALRالعامة الستصالح االراضي والتنمیة الزراعیة104
%80بOBRIالعبور لالستثمار العقارى105
%80بUASGالعربیة المتحدة للشحن والتفریغ106
%80بACAMDالعربیة الدارة و تطویر االصول107
%80بEEIIالعربیة للصناعات الھندسیة108
%80بSAUDبنك البركة مصر109
%80بCANAبنك قناة السویس110
%80بBIGPبى اى جى للتجارة واالستثمار111
%80بMILSمطاحن ومخابز شمال القاھرة112

إخالء المسئولیة:إخالء المسئولیة:
المعلومات التي تم االعتماد علیھا مأخوذة عن مصادر یعتقد في مصداقیتھا وقت إعداد ھذا التقریر و ال تعتبر أي بیانات بھذا التقریر توصیة بالشراء أو بالبیع بأي حال من األحوال
لألسھم الواردة بھذا التقریر و الشركة ال تتحمل أي مسئولیھ عن أي قرارات قد تتخذ بناء على المعلومات الواردة بھذا التقریر كما ال یحق نسخ أو طباعة أو إعادة نشر ھذا التقریر 

دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الشركة مع احتفاظ الشركة بكافة الحقوق األدبیة والقانونیة لھا.
عضو مجلس االدارة المنتدب

حامد محمد حامد
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