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 أعمال المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية

 :EGX 30للبورصة المصرية  الرئيسلمؤشر نتائج المراجعة نصف السنوية ل

 EGX30التغير فى شركات مؤشر 

 من المؤشرخرجت التى الشركات  م انضمت للمؤشر التى الشركات م

 القابضة المصرية الكويتية 1 النساجون الشرقيون للسجاد 1

 ايديتا للصناعات الغذائية 2 جهينة للصناعات الغذائية 2

العربية لالستثمارات والتنمية القابضه  3 سيدى كرير للبتروكيماويات 3
 نقدى-لالستثمارات مالية

الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري  4 بنك كريدي اجريكول مصر 4
SCCD 

 

 :EGX20 Cappedنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية محدد األوزان 

مههن  شههركات 3خههرو   EGX20 Cappedشهه د مؤشههر البورصههة المصههرية محههدد األوزان 

 للمؤشر.شركات جديدة  3 وانضمامللمؤشر، شركات المكونة ال

 

 EGX20 Cappedفى شركات مؤشر التغير 

 الشركات التى خرجت من المؤشر م الشركات التى انضمت للمؤشر م

 ايديتا للصناعات الغذائية 1 مصر الجديدة لالسكان والتعمير 1

العربية لالستثمارات والتنمية القابضه لالستثمارات  2 النساجون الشرقيون للسجاد 2
 نقدى-مالية

 الحديد والصلب المصرية 3 والصابونالقاهرة للزيوت  3
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 :EGX50 EWIاألوزان  متساوىنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية 

مههن  شههركات 5خههرو   EGX50 EWIاألوزان  متسههاوىشهه د مؤشههر البورصههة المصههرية 

 .للمؤشرشركات المكونة ال

 EGX 50 EWIمؤشر التغير فى شركات 

 الشركات التى خرجت من المؤشر م للمؤشرالشركات التى انضمت  م

 العقارى العامة للمقاوالت واالستثمار الجيزة 1 الصناعية المصريةالمالية و 1

 اطلس الستصالح االراضى والتصنيع الزراعى 2 الوادى لإلستثمار السياحى 2

 المصريين لالستثمار والتنمية العمرانية 3 العامة للصوامع والتخزين 3

 شارم دريمز لالستثمار السياحى 4 مصر -مصرف أبو ظبي األسالمي 4

 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 5 النعيم القابضة لالستثمارات 5
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 :70EGXشركة  70مؤشر البورصة المصرية ألنشط تائج المراجعة نصف السنوية لن

مههن الشههركات المكونههة  شههركة 16شههركة، خههرو   70شهه د مؤشههر البورصههة المصههرية ألنشههط 

 المقترح. EGX30 مؤشر البورصة المصريةإلى من ا  شركات 4 تانضم، للمؤشر

 EGX 70التغير فى شركات مؤشر 

 من المؤشرخرجت التى الشركات  م انضمت للمؤشر التى الشركات م

1 
العربية لالستثمارات والتنمية القابضه 

 نقدى-لالستثمارات مالية
 الغذائيةجهينة للصناعات  1

 المنصورة للدواجن 2 القابضة المصرية الكويتية 2

3 
الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري 

SCCD 
 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3

 سيدى كرير للبتروكيماويات 4 ايديتا للصناعات الغذائية 4

 5 الوادى لإلستثمار السياحى 5
EAC  االوراقالمصرية العربية )ثمار( لتداول 

 المالية

 بنك كريدي اجريكول مصر 6 عبور الند للصناعات الغذائية 6

 7 العبوات الطبية 7
 -الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء والتعمير 

 ايكون

 االسماعيلية مصر للدواجن 8 بنك فيصل االسالمي المصرية بالجنية 8

 القاهرة للدواجن 9 موبكو -مصر إلنتاج األسمدة  9

 الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 10 االسكندرية -العز الدخيلة للصلب  10

 اسكوم -اسيك للتعدين  11 جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى 11

 النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية 12 العرفة لالستثمارات واالستشارات 12

 الشرقيون للسجادالنساجون  13 الوطنية لمنتجات الذرة 13

14 
مجموعة جى . أم . سى لالستثمارات الصناعية 

 و التجارية المالية
 روبكس العالميه لتصنيع البالستيك واالكريلك 14

 البنك المصري لتنمية الصادرات 15 العبوات الدوائية المتطورة 15

 الماكو -النصر لصناعة المحوالت  16 الغربية االسالمية للتنمية العمرانية 16
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 :EGX 100شركة  100مؤشر البورصة المصرية ألنشط نتائج المراجعة نصف السنوية ل

، من الشهركات المكونهة له  شركة  12خرو   شركة 100ألنشط  ش د مؤشر البورصة المصرية

 كما يلى:

 EGX 100التغير فى شركات مؤشر 

 من المؤشرخرجت التى الشركات  م انضمت للمؤشرالتى الشركات  م

 المنصورة للدواجن 1 الوادى لإلستثمار السياحى 1

 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2 عبور الند للصناعات الغذائية 2

 3 العبوات الطبية 3
EAC ق المصرية العربية )ثمار( لتداول االورا

 المالية

 4 بنك فيصل االسالمي المصرية بالجنية 4
 -والتعمير  الصناعات الهندسية المعمارية لالنشاء

 ايكون

 االسماعيلية مصر للدواجن 5 موبكو -مصر إلنتاج األسمدة  5

 القاهرة للدواجن 6 االسكندرية -العز الدخيلة للصلب  6

 الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 7 جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى 7

 اسكوم -اسيك للتعدين  8 العرفة لالستثمارات واالستشارات 8

 النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية 9 الوطنية لمنتجات الذرة 9

10 
مجموعة جى . أم . سى لالستثمارات الصناعية 

 و التجارية المالية
 روبكس العالميه لتصنيع البالستيك واالكريلك 10

 البنك المصري لتنمية الصادرات 11 العبوات الدوائية المتطورة 11

 الماكو -النصر لصناعة المحوالت  12 الغربية االسالمية للتنمية العمرانية 12
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 : Nile Index النيلنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر 

، ، مقابل خرو  شركة واحهدةشركة واحدة جديدة دخول Nile Index النيلش د مؤشر 

مؤشهر النيهل  ةشهترط من جيهتال حيه   ،شهركة 26عدد الشهركات المدرجهة بالمؤشهر  ليظل

 ل . عدد محدد من الشركات المكونة

 Nile Index النيلالتغير فى شركات مؤشر 

 الشركات التى خرجت من المؤشر م الشركات التى انضمت للمؤشر م

 اميكو ميديكال للصناعات الطبية 1 الصخور العربية للصناعات البالستيكية 1

 


