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 :EGX 30للبورصة المصرية  الرئيسلمؤشر نتائج المراجعة نصف السنوية ل

 EGX30التغير فى شركات مؤشر 

  من المؤشرخرجت التى الشركات  م  انضمت للمؤشر التى الشركات م

 جهينة للصناعات الغذائية  1 الحديد والصلب المصرية 1

 النساجون الشرقيون للسجاد 2 القاهرة للزيوت والصابون2

 بنك كريدي اجريكول مصر 3 دومتى-الصناعات الغذائية العربية3

 جنوب الوادى لالسمنت 4 العربية لالسمنت4

 العربية المتحدة للشحن والتفريغ  5 الكويتيةالقابضة المصرية  5

  

 :EGX20 Cappedنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية محدد األوزان 

دد األوزان  رية مح ة المص ر البورص هد مؤش روج  EGX20 Cappedش ن خ ركتان م ش

  شركتين جديدتين للمؤشر. وإنضمامللمؤشر، شركات المكونة ال

  

  EGX20 Cappedالتغير فى شركات مؤشر 

  الشركات التى خرجت من المؤشر م  الشركات التى انضمت للمؤشر م

 المصرية للمنتجعات السياحية 1  ايديتا للصناعات الغذائية 1

 مصر الجديدة لالسكان والتعمير 2 الحديد والصلب المصرية 2
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 :EGX50 EWIاألوزان  متساوىنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية 

رية  ة المص ر البورص هد مؤش اوىش روج  EGX50 EWIاألوزان  متس ركات 8خ ن  ش م

  .للمؤشرشركات المكونة ال

  EGX 50 EWIمؤشر التغير فى شركات 

  الشركات التى خرجت من المؤشر م  الشركات التى انضمت للمؤشر م

  للصوامع والتخزين العامة 1 اطلس الستصالح االراضى والتصنيع الزراعى 1

 كابو -النصر للمالبس والمنسوجات  2 المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية 2

 قنا -مصر لالسمنت  3 دومتى-الصناعات الغذائية العربية 3

 العبوات الطبية 4 مصر - اجواء للصناعات الغذائية  4

 ماريديف -والبترولية  الخدمات المالحية  5 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 5

 6 برايم القابضة لالستثمارات المالية 6
مجموعة جى . أم . سى لالستثمارات الصناعية و 

 التجارية المالية

 بلتون المالية القابضة 7 القاهرة لالستثمارات والتنمية 7

 الوادى لإلستثمار السياحى 8 شركة مستشفي كليوباترا 8
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 :70EGXشركة  70مؤشر البورصة المصرية ألنشط السنوية لنتائج المراجعة نصف 

ط  رية ألنش ة المص ر البورص هد مؤش روج  70ش ركة، خ ركة 15ش ة  ش ركات المكون ن الش م

  المقترح. EGX30 مؤشر البورصة المصريةإلى منها  شركات 5 تانضم، للمؤشر

  EGX 70التغير فى شركات مؤشر 

  من المؤشرخرجت التى الشركات  م  انضمت للمؤشر التى الشركات م

 القاهرة للزيوت والصابون 1 المنصورة للدواجن 1

 االسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2

 3 اسكوم-اسيك للتعدين  3
الورق لصناعة مواد التعبئة و التغليف ويونيفرسال 

 يونيباك -

 بوقير لالسمدة والصناعات الكيماويةأ 4 النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية 4

 مصر لصناعة الكيماويات 5 جهينة للصناعات الغذائية 5

 العبوات الدوائية المتطورة 6 النساجون الشرقيون للسجاد 6

 العربية لالسمنت 7 روبكس العالميه لتصنيع البالستيك واالكريلك 7

 العبوات الطبية 8 جنوب الوادى لالسمنت 8

 الحديد والصلب المصرية 9 الماكو -لصناعة المحوالت النصر  9

 10 العربية المتحدة للشحن والتفريغ10
مجموعة جى . أم . سى لالستثمارات الصناعية و 

 التجارية المالية

 القاهرة لالسكان والتعمير 11 سماد مصر (ايجيفرت)11

 الغربية االسالمية للتنمية العمرانية 12شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى (نيوداب)12

 القابضة المصرية الكويتية 13 بنك كريدي اجريكول مصر13

 جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى 14 الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي14

 الوادى لإلستثمار السياحى 15 شركة مستشفي كليوباترا15
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 :EGX 100شركة  100مؤشر البورصة المصرية ألنشط ل نتائج المراجعة نصف السنوية

ه شركة  11خروج  شركة 100ألنشط  شهد مؤشر البورصة المصرية ة ل ، من الشركات المكون

  كما يلى:

  EGX 100التغير فى شركات مؤشر 

  من المؤشرخرجت التى الشركات  م  انضمت للمؤشرالتى الشركات  م

 للغزل والنسيج (سبينالكس)االسكندرية  1 المنصورة للدواجن 1

لصناعة مواد التعبئة و التغليف يونيفرسال  2 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2
 يونيباك -الورق و

 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية 3 اسكوم  -اسيك للتعدين 3

 مصر لصناعة الكيماويات 4 دومتى-الصناعات الغذائية العربية 4

 العبوات الدوائية المتطورة 5 الحاصالت الزراعيةالنصر لتصنيع  5

 العبوات الطبية 6 روبكس العالميه لتصنيع البالستيك واالكريلك 6

مجموعة جى . أم . سى لالستثمارات الصناعية و  7 الماكو -النصر لصناعة المحوالت  7
 التجارية المالية

 القاهرة لالسكان والتعمير 8 سماد مصر (ايجيفرت) 8

شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى  9
 (نيوداب)

 الغربية االسالمية للتنمية العمرانية 9

 جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى10 الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي10

 الوادى لإلستثمار السياحى11 شركة مستشفي كليوباترا11
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 : Nile Index النيلنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر 

ر  هد مؤش لش ول Nile Index الني دة دخ دة جدي ركة واح ل،  ش ة  ليص ركات المدرج دد الش ع

ى  ر إل ـ  26بالمؤش ة ب ركة مقارن ركة 25ش ابقة ش ة الس رة المراجع الل فت ث  ،خ ترط تال حي ش

  له. عدد محدد من الشركات المكونةمؤشر النيل  ةمنهجي

  Nile Index النيلالتغير فى شركات مؤشر 

  الشركات التى خرجت من المؤشر م  الشركات التى انضمت للمؤشر م

 ال يوجد M.B  1أم بي للهندسة   1

  

  

 :S&P/EGX ESG Index  االستدامةنتائج المراجعة السنوية لمؤشر 

ة للمؤشر  8استبعاد  S&P/EGX ESGاالستدامة شهد مؤشر  ن الشركات المكون شركات م

  .شركات جديدة للمؤشر 7مقابل إنضمام 

 S&P/EGX ESGاالستدامة التغير فى شركات مؤشر 

  الشركات التى خرجت من المؤشر م  الشركات التى انضمت للمؤشر م

  المصرية للمنتجعات السياحية 1 إعمار مصر للتنمية 1

  المصريين في الخارج لالستثمار والتنمية 2 ليميتداوراسكوم كونستراكشون  2

  الحديد والصلب المصرية 3 االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 3

  ماريديف -الخدمات المالحية والبترولية  4  الملتقي العربي لالستثمارات 4

  القناة للتوكيالت المالحية 5  الجوهره - العز للسيراميك و البورسلين  5

  أورنج مصر لألتصاالت 6  ايديتا للصناعات الغذائية 6

  سكومأ -اسيك للتعدين 7  باكين -البويات والصناعات الكيماوية 7

  دلتا لالنشاء والتعمير 8  

  


