
 

 

 0202 أغسطس – المراجعة الدورية لمؤشرات السوق المصري

 لمؤشرات السنوٌة نصف الدورٌة المراجعة إطار فى المنعقدة المؤشرات لجنة أقرتها التى التعدٌالت اعتماد البورصة، إدارة قررت

 .0202 أغسطس 4 الثالثاء بها العمل ٌتم أن على السوق،

 تغٌرات عدة   ،0202 عام خالل الثانٌة الدورٌة المراجعة فترة خالل شهدت المصرٌة البورصة مؤشرات أن للبورصة، بٌان وأوضح

 .جدٌدة شركات 5 دخول مقابل فً شركات 5" 02 إكس إٌجً" المصرٌة للبورصة الرئٌسً المؤشر من خرج حٌث

 EGX30 CAPPEDوكذا  EGX 30التغير في شركات 

 الشركات التي خرجت من المؤشر م الشركات التي انضمت للمؤشر م

 أوراسكوم كونستراكشون بً ال سً  1 الحدٌد والصلب المصرٌة  1

 اإلسكندرٌة للزٌوت المعدنٌة 0  النساجون الشرقٌون للسجاد 0

 المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌة 0 البنك المصري لتنمٌة الصادرات 0

 كٌما -الصناعات الكٌماوٌة المصرٌة  4 إٌدٌتا للصناعات الغذائٌة 4

 بورتو جروب –مجموعة بورتو القابضة  5 بلتون المالٌة القابضة  5

 EGX50 EWIالتغير في شركات مؤشر 

 شركات 9 وانضمام للمؤشر، المكونة الشركات من شركات 9 خروج EGX50 EWI األوزان متساوى المصرٌة البورصة مؤشر شهد

 فقط

 الشركات التي خرجت من المؤشر م الشركات التي انضمت للمؤشر م

   العربٌة لحلٌج األقطان 1 بلتون المالٌة القابضة 1

 المصرٌة للمشروعات السٌاحٌة العالمٌة 0 اإلسماعٌلٌة مصر للدواجن 0

 ام . ام جروب للصناعة والتجارة العالمٌة   0 رامٌدا -العاشر من رمضان للصناعات الدوائٌة  0

  القناة للتوكٌالت المالحٌة  4   اٌبٌكو -المصرٌة الدولٌة للصناعات الدوائٌة  4

 مصر لاللومنٌوم 5 مصر  –أجواء للصناعات الغذائٌة  5

   عبور الند للصناعات الغذائٌة   6 المجموعة المصرٌة العقارٌة  6

 مصر -مصرف أبو ظبً اإلسالمً  7  جولدن كوست السخنة لالستثمار  7

 المصرٌة لتطوٌر صناعة البناء )لٌفت سالب مصر (   8 دومتً  –ذائٌة العربٌة الصناعات الغ 8

 المالٌة والصناعٌة المصرٌة 9 أطلس لالستثمار والصناعات الغذائٌة  9



 

 

 

  EGX 70 EWI شرالتغير في شركات مؤ

شركات منها الً مؤشر  5 وانضم للمؤشر، المكونة الشركات من شركة  14 خروج شركة، 72ألنشط  المصرٌة البورصة مؤشر شهد

 .EGX30البورصة المصرٌة 

 الشركات التي خرجت من المؤشر م الشركات التي انضمت للمؤشر م

 المنصورة للدواجن  1 بورتو جروب   –مجموعة بورتو القابضة  1

 الدولٌة للمحاصٌل الزراعٌة  0 المصرٌة للمنتجعات السٌاحٌة    0

 زهراء المعادي لالستثمار والتعمٌر  0 اإلسماعٌلٌة مصر للدواجن    0

 شركة النصر لألعمال المدنٌة 4 اإلسكندرٌة للزٌوت المعدنٌة    4

 النصر لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة  5   كٌما  –الصناعات الكٌماوٌة المصرٌة  5

 المصرٌة لصناعة النشا والجلوكوز  6  أوراسكوم كونستراكشون بً ال سً 6

     إٌدٌتا للصناعات الغذائٌة 7   العربٌة للصناعات الهندسٌة  7

   النساجون الشرقٌون للسجاد  8   العقارٌة للبنوك الوطنٌة للتنمٌة  8

 بلتون المالٌة القابضة 9   العبوات الطبٌة  9

 ٌونٌباك -ٌونٌفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغلٌف والورق  12    مطاحن ومخابز اإلسكندرٌة  12

 الحدٌد والصلب المصرٌة 11    العامة لمنتجات الخزف والصٌنً 11

 البنك المصري لتنمٌة الصادرات 10   الزٌوت المستخلصة ومنتجاتها  10

 المصرٌة للمشروعات السٌاحٌة  Raya Contact Center  10راٌة لخدمات مراكز اإلتصاالت  10

شركة  –اإلسماعٌلٌة الجدٌدة للتطوٌر والتنمٌة العمرانٌة  14
 منقسمة

 ثروة كابٌتال القابضة لالستثمارات المالٌة  14

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 EGX 100 شرالتغير في شركات مؤ

  شركة. 9 وانضمام للمؤشر، المكونة الشركات من شركة  9 خروج شركة، 122ألنشط  المصرٌة البورصة مؤشر شهد

 الشركات التي خرجت من المؤشر م الشركات التي انضمت للمؤشر م

 المنصورة للدواجن  1   العربٌة للصناعات الهندسٌة   1

 الدولٌة للمحاصٌل الزراعٌة  0 العقارٌة للبنوك الوطنٌة للتنمٌة  0

 زهراء المعادي لالستثمار والتعمٌر 3 العبوات الطبٌة  3

 شركة النصر لألعمال المدنٌة  4   مطاحن ومخابز اإلسكندرٌة  4

 النصر لتصنٌع الحاصالت الزراعٌة  5 العامة لمنتجات الخزف والصٌنً 5

 المصرٌة لصناعة النشا والجلوكوز 6 الزٌوت المستخلصة ومنتجاتها  6

 ٌونٌباك -ٌونٌفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغلٌف والورق  Raya Contact Center 7راٌة لخدمات مراكز اإلتصاالت  7

 المصرٌة للمشروعات السٌاحٌة 8 شركة –اإلسماعٌلٌة الجدٌدة للتطوٌر والتنمٌة العمرانٌة  8

 المالٌة ثروة كابٌتال القابضة لالستثمارات 9 اإلسماعٌلٌة مصر للدواجن    9

 

 NILE INDEX شرالتغير في شركات مؤ

لٌصبح عدد الشركات المدرجة شركة واحدة إنضمام أي شركة فً حٌن تم إستبعاد   Nile Indexلمؤشر  النٌل بورصة مؤشر شهدلم ٌ

 شترط منهجٌة مؤشر النٌل عدد محدد من الشركات المكونة له تشركة حٌث ال  00بالمؤشر 

 الشركات التي خرجت من المؤشر م انضمت للمؤشرالشركات التي  م

 اإلخوة المتضامنٌن لإلستثمار العاقاري واألمن الغذائً  1 -- -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر منشركة برٌمٌٌر  أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة أٌةشركة برٌمٌٌر  تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكد
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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