بيان صحفي
أعمال المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية أغسطس 2019
في إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق ،أقرت لجنة
المؤشرات تعديالت مؤشرات السوق ،على أن يبدأ العمل بها يوم الخميس الموافق 1
أغسطس  ،2019كما أقرت اللجنة تعديل منهجية مؤشرات البورصة المصرية بحيث
يتم عرض موقف الشركات التي تم قبول إيداع عرض شراء عليها خالل فترة المراجعة
من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ،أو أعلن مقدم عرض الشراء عن عدم نيته في
االستمرار في القيد بجداول البورصة بعد تنفيذ عرض الشراء ،أو الشركات التي صدر
قرار من مجلس إدارتها بالموافقة على السير في إجراءات الشطب ،على لجنة
المؤشرات التخاذ ما تراه مناسبا ً تجاه انضمام الشركات للمؤشر.
وتجري إدارة البورصة مراجعتين دوريتين لمؤشرات البورصة كل عام ،األولى
تتم في شهر يناير ويتم العمل بها مطلع فبراير والمراجعة الثانية تتم خالل شهر يوليو
ويتم العمل بها مطلع أغسطس.
وفى هذا السياق ،شهد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية  EGX30وكذلك مؤشر
" EGX 30 CAPPEDالذي يضم نفس شركات مؤشر  ،"EGX30استبعاد  6شركات من
الشركات غير المؤهلة وفقا للمنهجية الحالية ،مقابل انضمام  6شركات جديدة للمؤشر.
كما شهد مؤشر البورصة متساوي األوزان
فى حين شهد مؤشر

EGX70

 ،EGX30أما مؤشر

EGX100

EGX50 EWI

استبعاد  9شركات.

خروج  18شركة ،انضمت  6شركات منها إلى مؤشر
فقد شهد خروج  14شركة مقابل انضمام  14شركة

جديدة للمؤشر.
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EGX 30
الشركات التي تم استبعادها من المؤشر
كود رويترز
اسم الشركة
GTHE.CA
جلوبال تيلكوم القابضة
AUTO.CA
جى بى اوتو
ACAMD.CA
الشركة العربية الدارة وتطوير االصول
SRWA.CA
ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية
ACGC.CA
العربية لحليج األقطان
AIH.CA
ارابيا انفستمنتس هولدنج

كود الترقيم الدولي
EGS74081C018
EGS673T1C012
EGS72AQ1C016
EGS738I1C018
EGS32221C011
EGS21351C019

الشركات التي انضمت إلى المؤشر
كود رويترز
اسم الشركة
ORAS.CA
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
CLHO.CA
شركة مستشفي كليوباترا
SKPC.CA
سيدى كرير للبتروكيماويات
ISPH.CA
ابن سينا فارما
ADIB.CA
مصرف أبو ظبي األسالمي -مصر
CIEB.CA
بنك كريدي اجريكول مصر

كود الترقيم الدولي
EGS95001C011
EGS729J1C018
EGS380S1C017
EGS512O1C012
EGS60111C019
EGS60041C018

الشركات التي انضمت إلى المؤشر
كود رويترز
اسم الشركة
DSCW.CA
دايس للمالبس الجاهزة
PHAR.CA
المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -ايبيكو
ADIB.CA
مصرف أبو ظبي األسالمي -مصر
COSG.CA
القاهرة للزيوت والصابون
OLFI.CA
عبور الند للصناعات الغذائية
EFID.CA
ايديتا للصناعات الغذائية
DOMT.CA
الصناعات الغذائية العربية-دومتى
ELEC.CA
الكابالت الكهربائية المصرية
RTVC.CA
رمكو النشاء القرى السياحيه

كود الترقيم الدولي
EGS33321C018
EGS38081C013
EGS60111C019
EGS30581C010
EGS30AL1C012
EGS305I1C011
EGS30031C016
EGS3G231C011
EGS70271C019

EGX 50
الشركات التي تم استبعادها من المؤشر
كود رويترز
اسم الشركة
GTHE.CA
جلوبال تيلكوم القابضة
HDBK.CA
بنك التعمير واالسكان
ACAMD.CA
الشركة العربية الدارة وتطوير االصول
UEGC.CA
الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري SCCD
AIVC.CA
العرفة لالستثمارات واالستشارات
MENA.CA
مينا لالستثمار السياحي والعقاري
GOCO.CA
جولدن كوست السخنة لالستثمار السياحى
ARCC.CA
العربية لالسمنت
SRWA.CA
ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية

كود الترقيم الدولي
EGS74081C018
EGS60301C016
EGS72AQ1C016
EGS21531C016
EGS672I2C014
EGS65441C015
EGS70GV1C015
EGS3C0O1C016
EGS738I1C018
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EGX 70
الشركات التي تم استبعادها من المؤشر
كود رويترز
اسم الشركة
TORA.CA
اسمنت بورتالند طرة المصرية
ORAS.CA
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
CLHO.CA
شركة مستشفي كليوباترا
ISPH.CA
ابن سينا فارما
SKPC.CA
سيدى كرير للبتروكيماويات
ADIB.CA
مصرف أبو ظبي األسالمي -مصر
CIEB.CA
بنك كريدي اجريكول مصر
ELNA.CA
النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية
GGCC.CA
الجيزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى
CERA.CA
العربية للخزف  -سيراميكا ريماس
RAYA.CA
راية القابضة لألستثمارات المالية
RREI.CA
االستثمار العقاري العربي  -اليكو
EGSA.CA
المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات)
RACC.CA
راية لخدمات مراكز االتصاالت
INFI.CA
االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
IRAX.CA
العز الدخيلة للصلب  -االسكندرية
AIVC.CA
العرفة لالستثمارات واالستشارات
EPPK.CA
االهرام للطباعة و التغليف

كود الترقيم الدولي
EGS3C311C015
EGS95001C011
EGS729J1C018
EGS512O1C012
EGS380S1C017
EGS60111C019
EGS60041C018
EGS300L1C011
EGS21541C015
EGS3C151C015
EGS690C1C010
EGS65011C016
EGS48022C015
EGS74191C015
EGS01041C010
EGS3D041C017
EGS672I2C014
EGS360A1C011

الشركات التي انضمت إلى المؤشر
Reuters code
اسم الشركة
ACGC.CA
العربية لحليج األقطان
AUTO.CA
جى بى اوتو
AIH.CA
ارابيا انفستمنتس هولدنج
SRWA.CA
ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات المالية
DSCW.CA
دايس للمالبس الجاهزة
PHAR.CA
المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -ايبيكو
EFID.CA
ايديتا للصناعات الغذائية
ELEC.CA
الكابالت الكهربائية المصرية
MICH.CA
مصر لصناعة الكيماويات
UNIT.CA
المتحدة لالسكان والتعمير
EITP.CA
المصرية للمشروعات السياحية العالمية
SCEM.CA
اسمنت سيناء
UNIP.CA
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق  -يونيباك
FAITA.CA
بنك فيصل االسالمي المصري  -بالدوالر
MCQE.CA
مصر لالسمنت  -قنا
PRCL.CA
العامة لمنتجات الخزف والصيني
AFMC.CA
مطاحن ومخابز االسكندرية
SUGR.CA
الدلتا للسكر
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ISIN CODE
EGS32221C011
EGS673T1C012
EGS21351C019
EGS738I1C018
EGS33321C018
EGS38081C013
EGS305I1C011
EGS3G231C011
EGS38211C016
EGS65061C011
EGS70011C019
EGS3C401C014
EGS38161C013
EGS60322C012
EGS3C391C017
EGS3C111C019
EGS30471C014
EGS30201C015

EGX 100
الشركات التي تم استبعادها من المؤشر
كود رويترز
اسم الشركة
GTHE.CA
جلوبال تيلكوم القابضة
ACAMD.CA
الشركة العربية الدارة وتطوير االصول
TORA.CA
اسمنت بورتالند طرة المصرية
EPPK.CA
االهرام للطباعة و التغليف
INFI.CA
االسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
GGCC.CA
الجيزةالعامة للمقاوالت واالستثمارالعقارى
AIVC.CA
العرفة لالستثمارات واالستشارات
RAYA.CA
راية القابضة لألستثمارات المالية
ELNA.CA
النصر لتصنيع الحاصالت الزراعية
CERA.CA
العربية للخزف  -سيراميكا ريماس
RREI.CA
االستثمار العقاري العربي  -اليكو
IRAX.CA
العز الدخيلة للصلب  -االسكندرية
EGSA.CA
المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات)
RACC.CA
راية لخدمات مراكز االتصاالت

كود الترقيم الدولي
EGS74081C018
EGS72AQ1C016
EGS3C311C015
EGS360A1C011
EGS01041C010
EGS21541C015
EGS672I2C014
EGS690C1C010
EGS300L1C011
EGS3C151C015
EGS65011C016
EGS3D041C017
EGS48022C015
EGS74191C015

الشركات التي انضمت إلى المؤشر
كود رويترز
اسم الشركة
DSCW.CA
دايس للمالبس الجاهزة
PHAR.CA
المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -ايبيكو
EFID.CA
ايديتا للصناعات الغذائية
ELEC.CA
الكابالت الكهربائية المصرية
MICH.CA
مصر لصناعة الكيماويات
UNIT.CA
المتحدة لالسكان والتعمير
EITP.CA
المصرية للمشروعات السياحية العالمية
SCEM.CA
اسمنت سيناء
UNIP.CA
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق  -يونيباك
FAITA.CA
بنك فيصل االسالمي المصري  -بالدوالر
MCQE.CA
مصر لالسمنت  -قنا
PRCL.CA
العامة لمنتجات الخزف والصيني
AFMC.CA
مطاحن ومخابز االسكندرية
SUGR.CA
الدلتا للسكر
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كود الترقيم الدولي
EGS33321C018
EGS38081C013
EGS305I1C011
EGS3G231C011
EGS38211C016
EGS65061C011
EGS70011C019
EGS3C401C014
EGS38161C013
EGS60322C012
EGS3C391C017
EGS3C111C019
EGS30471C014
EGS30201C015

