ديسمبر ٢٠١٦

أداء الســـوق

أنخفضت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر دسيمبر  2016حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر  112.1مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت 135.1مليون جنيه مصري خالل نوفمبر
 ،2016فيما لنخفضت أحجام التداوالت لتسجل  73.1مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  87.2مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما ارتفعت عدد العمليات املنفذه إلى حوالي  11.1الف
عملية مقارنة بـ  13.2الف عملية تداول منفذة خالل شهر نوفمبر .2016
واستحوذت شركتي املصرية لنظم التعليم احلديثة والصخور العربية للصناعات البالستيكية على ما يقارب من  92.5%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم
شركة الصخور العربية للصناعات البالستيكية على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
بينما بقي رأس املال السوقي لبورصة النيل في نفس معدالته وهي  1.4مليار جنيه.

أعـلـى قـيـم تـداوالت خـالل ديـســمـبـر (جنيه)

أداء الشـركـات املتـداولة خـالل شـهــر ديـســمـبـر
كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

الصخور العربية للصناعات البالستيكية
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
املصرية لنظم التعليم احلديثة
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
بى اى جى للتجارة واالستثمار
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون)
فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
الدولية لألسمدة والكيماويات
فرتيكا للبرمجيات
املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
البدر للبالستيك
بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
يونيفرت للصناعات الغذائية
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
جينيال تورز
أم بي للهندسة M. B.

قـيـمـة
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(جـنـيـه)

رأس املـال
السوقى
(جـنـيـه)

سعر اإلغالق
(باجلنيه)
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بى اى جى للتجارة
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يوتوبيا لالستثمار املصرية لنظم
العقارى والسياحى التعليم احلديثة

اراب للتنمية
واالستثمار
العقاري

الصخور العربية
للصناعات البالستيكية

أخـبـار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر ديـســمـبـر
املصرية لنظم التعليم احلديثة

الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد

•افادت الشركة أنها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم بشكل مبدئي مع إحدي اجملموعات العقارية
إلدارة عدد من  3إلى  6مدارس باملشروع القومي لبناء وتشغيل املدارس املتميزة لغات.

•افادت الشركة انها قد تعاقدت مع شركة يونيتد اجننيرينج للهندسة واملقاوالت  UECCعلى
أربعة عقود مبشروع هاسيندا باى مبنطقة الساحل الشمالى بقيمة اجمالية  1,761,375جنيه.

•قام العميل عاطف بهاء عبد اهلل متولي بشراء عدد  196500سهم من أسهم الشركة وبذلك
تصل نسبة مساهمته بعد العملية الى  6.03%من أسهم الشركة.

•قام العميل وائل حسني محروس إسماعيل بشراء عدد  26,685سهم من اسهم الشركة
وبذلك تصبح نسبة مساهمته بعد التنفيذ  10.27%من اسهم الشركة.

•قام العميل يحيي محسن عبد العزيز أحمد علي بشراء عدد 220600سهم من أسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة مساهمته بعد العملية الى  5.63%من أسهم الشركة.

مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون)

مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
افادت الهيئة العامة للرقابة املالية انه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر
الدعوة لقدامى املساهمني الكتتاب فى اسهم زيادة راس مال الشركة املصدر البالغ عددها
 31,948,790سهم لقدامى املساهمني بقيمة اسمية  20قرش للسهم وبقيمة اجمالية لالصدار
قدرها  6.389.758جنيه مع تداول حق االكتتاب منفصال عن السهم االصلى.
بى اى جى للتجارة واالستثمار
•قام العميل منصور فيصل البربري بشراء عدد  250,000سهم من اسهم الشركة وبذلك تصبح
نسبة مساهمته بعد التنفيذ  27.663%من اسهم الشركة.
•تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  143,311جنيه خالل الفترة من  01/01/2016الى
 30/09/2016مقارنة بصافي ربح قدره  2,048,273جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام
السابق.
قدمت الشركات التالية منوذج محدث عن بيانات الشركة:
•الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
•اراب للتنمية واالستثمار العقاري

وافقت جلنة القيد على نشر اعالن تقرير إفصاح الشركة على أن تلتزم الشركة بدعوة اجلمعية غير
العادية خالل اسبوع من نشر تقرير االفصاح على شاشات التداول بالبورصة وعلى ان يتم عقدها
خالل شهر من تاريخ نشر التقرير على شاشات التداول بالبورصة.
املصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا البريطانية توب نوتش)
وافقت جلنة القيد على نشر اعالن تقرير أعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسات احلوكمة.
العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
مت تأجيل النظر فى القضية املرفوعة من الشركة ضد الهيئة املصرية العامة للثروة املعدنية
إليقاف القرار الصادر من الهيئة واخلاص بالغاء عقد استغالل خام الفوسفات الصادر للشركة.
جينيال تورز
قررت الشركة زيادة رأس مالها من  3,000,000جنيه الى  4,749,647جنيه مموله من ارباح الشركة
املرحلة وموزعة على عدد  1,749,647سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها  1جنيه وتوزع االسهم
اجملانية بواقع  0.583215666سهم لكل سهم اصلي.
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

•الدولية للصناعات الطبية ايكمي
•مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون)

حكمت احملكمة اإلدارية العليا برفض الطعون املرفوعة من الهيئة العامة لإلستثمار ضد الشركة
بخصوص اإلعفاء الضريبي استلمت الشركة احلكم رسميا.

ام بى للهندسة
تقوم الشركة بتوزيع حق في التوزيع اجملاني وذلك بقيمة  2سهم مجاني لكل سهم أصلي.

ملعرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا
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