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 البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق 

 وإضافة خمسة أخرين  EGX30شركات من مؤشر  5خروج 

  

اعتماد التعديالت التي أقرتها لجنة المؤشرات قررت إدارة البورصة، اليوم األحد، 
 .المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق 

المراجعة الدورية لمؤشرات إن د فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، األستاذ محمقال 
 فنيةبناء على المعايير ال لتعكس تطورات مؤشرات التداول،أتي والتعديالت، ت السوق 

 .المحددة لمكونات مختلف المؤشرات

 تلمراجعة كافة المؤشران إدارة البورصة لديها رؤية جادة وخطة طموحة أ ،دوتابع فري
 أفضل المعايير العالمية . لتتواكب معوالعمل على تحديثها  ،القطاعية

شهدت مؤشرات البورصة خالل فترة المراجعة الدورية عددًا من التغيرات، فقد خرج من 
خمس شركات في مقابل دخول  خمس EGX30المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 

 شركات جديدة. 

 في ،شركات 7استبعاد  EGX50 EWIاألوزان  كما شهد مؤشر البورصة متساوي 
إلى مؤشر  امنهشركات  5 تشركة، انضم 61خروج  EGX70حين شهد مؤشر 

EGX30،  أما مؤشرEGX100  شركة  66 انضماممقابل  ةشرك 66فقد شهد خروج
 جديدة للمؤشر.

عدد الشركات ليصل ، إنضمام شركة جديدة Nile Indexمؤشر النيل  شهدكما 
، حيث ال تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من شركة 77إلى المدرجة بالمؤشر 

 الشركات المكونة له.
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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

 النساجون الشرقيون للسجاد 1 مصر لاللومنيوم 1

 سيدى كرير للبتروكيماويات 2 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية 2

 دومتى-الصناعات الغذائية العربية 3 جى بى اوتو 3

 المالية و الصناعية المصرية 4 اوراسكوم كونستراكشون ليميتد 4

 للزيوت والصابون القاهرة  5 جهينة للصناعات الغذائية 5

 :EGX20 Cappedنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية محدد األوزان 
من الشركات  شركات 4خروج  EGX20 Cappedشهد مؤشر البورصة المصرية محدد األوزان 

 للمؤشر.شركات جديدة  4 وانضمامالمكونة للمؤشر، 
 EGX20 Cappedالتغير فى شركات مؤشر 

 الشركات التى خرجت من المؤشر م الشركات التى انضمت للمؤشر م

 سيدى كرير للبتروكيماويات 1 المصرية للمنتجعات السياحية 1

 العربية لالسمنت 2 بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة 2

 المصرية لالتصاالت 3 الحديد والصلب المصرية 3

 مصر للتنمية إعمار 4 كيما -الصناعات الكيماوية المصرية  4
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 :EGX50 EWIاألوزان  متساوى نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية 
شركات من الشركات  7خروج  EGX50 EWIشههد مؤشهر البورصهة المصهرية متسهاوى األوزان 

 المكونة للمؤشر.
 EGX 50 EWIالتغير فى شركات مؤشر 

 خرجت من المؤشرالشركات التى  م الشركات التى انضمت للمؤشر م

 القناة للتوكيالت المالحية 1 مصر لاللومنيوم 1

 راية القابضة لألستثمارات المالية 2 ابن سينا فارما 2

 الوطنية لمنتجات الذرة 3 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 3

 القاهرة للزيوت والصابون  4 المصريه لمدينة االنتاج االعالمى 4

 عبور الند للصناعات الغذائية 5 اسكوم  -اسيك للتعدين     5

 رمكو النشاء القرى السياحيه 1 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 1

 الوادى لإلستثمار السياحى 7 بلتون المالية القابضة 7

 

 :70EGXشركة  77مؤشر البورصة المصرية ألنشط نتائج المراجعة نصف السنوية ل
من الشهههركات المكونة  شهههركة 61شهههركة، خروج  77شههههد مؤشهههر البورصهههة المصهههرية ألنشهههط 

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

 EGX 70التغير فى شركات مؤشر 
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 الشركات التى خرجت من المؤشر م الشركات التى انضمت للمؤشر م

 ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية 1 سيدى كرير للبتروكيماويات 1

 جى بى اوتو 2 ابن سينا فارما 2

 جهينة للصناعات الغذائية 3 المالية و الصناعية المصرية 3

 سيراميكا ريماس -العربية للخزف  4 النساجون الشرقيون للسجاد 4

 الماكو -النصر لصناعة المحوالت  5 دومتى-الصناعات الغذائية العربية 5

 االهرام للطباعة و التغليف 6 المصريه لمدينة االنتاج االعالمى 6

 القاهرة للدواجن 7 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7

 بالدوالر -بنك فيصل االسالمي المصري  8 اسمنت بورتالند طرة المصرية 8

 النعيم القابضة لالستثمارات 9 بنك التعمير واالسكان 9

 10 العربيةااللومنيوم  10
مجموعة جى . أم . سى لالستثمارات 

 الصناعية و التجارية المالية

 الوطنية لمنتجات الذرة 11 الدلتا للسكر 11

 برايم القابضة لالستثمارات المالية 12 القاهرة للزيوت والصابون  12

 السويس لالسمنت 13 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 13
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 الشركات التى خرجت من المؤشر م الشركات التى انضمت للمؤشر م

14 
Raya Contact Center لخدمات راية 

 مراكز االتصاالت
 المتحدة لالسكان والتعمير 14

15 
االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية 

 )فوديكو(
 اوراسكوم كونستراكشون ليميتد 15

 مصر لاللومنيوم 16 راكتا -العامة لصناعة الورق  16

 

 :EGX 100شركة  677مؤشر البورصة المصرية ألنشط نتائج المراجعة نصف السنوية ل
، من الشركات المكونة له شهركة 66خروج  شهركة 677ألنشهط  شههد مؤشهر البورصهة المصهرية

 كما يلى:
 EGX 100التغير فى شركات مؤشر 

 من المؤشرخرجت التى الشركات  م انضمت للمؤشرالتى الشركات  م

 سيراميكا ريماس -العربية للخزف  1 ابن سينا فارما 1

 الماكو -النصر لصناعة المحوالت  2 االعالمىالمصريه لمدينة االنتاج  2

 االهرام للطباعة و التغليف 3 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3

 القاهرة للدواجن 4 اسمنت بورتالند طرة المصرية 4

 بالدوالر -بنك فيصل االسالمي المصري  5 بنك التعمير واالسكان 5

 القابضة لالستثماراتالنعيم  6 االلومنيوم العربية 6



6 
 

 من المؤشرخرجت التى الشركات  م انضمت للمؤشرالتى الشركات  م

 7 الدلتا للسكر 7
مجموعة جى . أم . سى لالستثمارات الصناعية 

 و التجارية المالية

 الوطنية لمنتجات الذرة 8 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 8

9 
  Raya Contact Center راية لخدمات

 مراكز االتصاالت
 برايم القابضة لالستثمارات المالية 9

10 
الوطنية للصناعات الغذائية االسماعيلية 

 )فوديكو(
 السويس لالسمنت 10

 المتحدة لالسكان والتعمير 11 راكتا -العامة لصناعة الورق  11

 

 : Nile Indexنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر النيل 

إنضمام شركة جديدة، ليصل عدد الشركات المدرجة  Nile Indexشهد مؤشر النيل 
شركة، حيث ال تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات  77بالمؤشر إلى 
 المكونة له.

 الشركات التى انضمت للمؤشر م

 االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية واالستثمار 1

 
 


