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  :EGX 30للبورصة المصرية  الرئيسلمؤشر نتائج المراجعة نصف السنوية ل
 

  EGX30التغير فى شركات مؤشر 
  الشركات التى خرجت من المؤشر م  الشركات التى انضمت للمؤشر م
 إلنتاج األسمدة   1 كو ‐م ه  1  م ر للتنم ت ثمارالسادس من ا ك ‐واالس   سود

ة العقاره  2 ثمار و التنم ة 2  القاهرە لإلس ديتا للصناعات الغذائ   ا

ال  3 د د م ة 3  س  للتنم   إعمار م

ة  4 ثمارات المال ضة لألس ة القا ة الصادرات 4  را ي لتنم   البنك الم

ة  5  من رمضان للصناعات الدوائ العا
ة ص شخ ات  دا‐والمستح   رام

ضة 5 ة القا   اوراسكوم المال

ة  6 اح ة للمنتجعات الس ضه 6  الم ثمار القا   اوراسكوم لالس

ة 7       ثمارات المال ضة لالس تال القا اب    اى 

  
  :EGX50 EWIاألوزان  متساوىنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية 
 

  EGX50 EWIمؤشر التغير فى شركات 
  الشركات التى خرجت من المؤشر  م  انضمت للمؤشر الشركات التى م
  المجموعه المصريه العقاريه  1  سبيد ميديكال  1
-االسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية  2

  شركة منقسمة
  المنصورة للدواجن  2

  اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية  3  اودن لالستثمارات المالية  3
  مصر -اجواء للصناعات الغذائية   4  رواد -رواد السياحة   4
  إعمار مصر للتنمية  5  الدلتا للسكر  5
الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري   6

SCCD  
  االسماعيلية مصر للدواجن  6

  جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى 7(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب  7
8    Raya Contact Center مراكز راية لخدمات 

االتصاالت
  القاهرة للدواجن 8

  المالية و الصناعية المصرية  9  االسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)  9
  كابو -النصر للمالبس والمنسوجات  10  الكابالت الكهربائية المصرية 10
  سى اى كابيتال القابضة لالستثمارات المالية 11  بى انفستمنتس القابضه 11
  ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية 12  موبكو -األسمدة مصر إلنتاج  12
  بنك كريدي اجريكول مصر 13  سيراميكا ريماس -العربية للخزف  13
  ايديتا للصناعات الغذائية 14  راية القابضة لألستثمارات المالية 14
  البنك المصري لتنمية الصادرات 15      

  
  
  



3 
 

  :EWI7EGX 0األوزان  متساوىلمؤشر البورصة المصرية نتائج المراجعة نصف السنوية 
 

  EWI  EGX70التغير فى شركات مؤشر
  الشركات التى خرجت من المؤشر  م  الشركات التى انضمت للمؤشر م
  سبيد ميديكال  1  اوراسكوم المالية القابضة  1
  المجموعه المصريه العقاريه  2  اوراسكوم لالستثمار القابضه  2
  العبوات الطبية  3  لالستثمار والتعميرزهراء المعادي   3
  المصرية للمنتجعات السياحية  4  الدلتا للسكر  4
  المنصورة للدواجن  5  االسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)  5
  اطلس لالستثمار والصناعات الغذائية  6  إعمار مصر للتنمية  6
  جهينة للصناعات الغذائية  7  بى انفستمنتس القابضه  7
  العربية للصناعات الهندسية  8  غاز مصر  8
  موبكو -مصر إلنتاج األسمدة   9  سيراميكا ريماس -العربية للخزف   9
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية  10  سى اى كابيتال القابضة لالستثمارات المالية 10

  راميدا-والمستحضرات تشخيصية
  لإلستثمار و التنمية العقاريهالقاهره  11  برايم القابضة لالستثمارات المالية 11
  جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى 12  ايديتا للصناعات الغذائية 12
  شمال الصعيد للتنمية واالنتاج الزراعى (نيوداب) 13  الملتقي العربي لالستثمارات 13
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و  14  البنك المصري لتنمية الصادرات 14

  يونيباك -الورق 
  العربية للمحابس 15  دلتا لالنشاء والتعمير 15
  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 16  راكتا -العامة لصناعة الورق  16
  الشمس لالسكان والتعمير 17  سوديك -السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار 17
  الجوهره -البورسلين العز للسيراميك و  18  القاهرة لالسكان والتعمير 18
  تنمية لالستثمار العقاري 19  بالدوالر -بنك فيصل االسالمي المصري  19
  االسكندرية -العز الدخيلة للصلب  20  باكين -البويات والصناعات الكيماوية  20
  مصر لصناعة الكيماويات 21  ريكاب  لالستثمارات المالية 21
  بنك فيصل االسالمي المصرية بالجنية 22  باندا" - العربية لمنتجات األلبان" آراب ديرى 22
  الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 23      
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  :EWI10EGX 0األوزان  متساوىنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية      

                     
  EWI  EGX100التغير فى شركات مؤشر

  الشركات التى خرجت من المؤشر  م  انضمت للمؤشرالشركات التى  م
  المجموعه المصريه العقاريه  1  زهراء المعادي لالستثمار والتعمير  1
  العبوات الطبية  2  الدلتا للسكر  2
  المنصورة للدواجن  3  االسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)  3
  الغذائيةاطلس لالستثمار والصناعات   4  بى انفستمنتس القابضه  4
  جهينة للصناعات الغذائية  5  غاز مصر  5
  العربية للصناعات الهندسية  6  سيراميكا ريماس -العربية للخزف   6
  جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى  7  راية القابضة لألستثمارات المالية  7
  الزراعى (نيوداب)شمال الصعيد للتنمية واالنتاج   8  برايم القابضة لالستثمارات المالية  8
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و   9  الملتقي العربي لالستثمارات  9

  يونيباك -الورق 
  العربية للمحابس 10  دلتا لالنشاء والتعمير 10
  العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 11  راكتا -العامة لصناعة الورق  11
  لالسكان والتعمير الشمس 12  القاهرة لالسكان والتعمير 12
  الجوهره -العز للسيراميك و البورسلين  13  بالدوالر -بنك فيصل االسالمي المصري  13
  تنمية لالستثمار العقاري 14  باكين -البويات والصناعات الكيماوية  14
  االسكندرية -العز الدخيلة للصلب  15  ريكاب  لالستثمارات المالية 15
  مصر لصناعة الكيماويات 16  باندا" -األلبان" آراب ديرى العربية لمنتجات  16
  بنك فيصل االسالمي المصرية بالجنية 17      
  الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العربي 18      

 




