سـبتمـبر 2015

أداء الســـوق

انخفضت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر سبتمبر  2015حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر  40مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  56.9مليون جنيه مصري خالل اغسطس
املاضي ،فيما انخفضت أحجام التداوالت لتسجل  28.8مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  33.5مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما انخفضت عدد العمليات املنفذه إلى حوالي 6.6
الف عملية مقارنة بـ  9.3الف عملية تداول منفذة خالل شهراغسطس .2015
استحوذت شركتي بى اى جى للتجارة واالستثمار واملصرية لنظم التعليم احلديثة على ما يقارب من  %41من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم شركة مصر
جنوب افريقيا لالتصاالت على رأس االرتفاعات خالل الشهر .فيما ارتفع رأس املال السوقي لبورصة النيل في شهر سبتمبر ليصل الى  1.2مليار جنيه مقارنة ب 1.10مليار جنيه عن
الشهر السابق.

أداء الشركات املتداولة خالل شهر سبتمبر
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مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
املصرية لنظم التعليم احلديثة
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
اميكو ميديكال للصناعات الطبية
الدولية لألسمدة والكيماويات
مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
يونيفرت للصناعات الغذائية
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
البدر للبالستيك
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
بى اى جى للتجارة واالستثمار
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
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أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر سبتمبر
املصرية لنظم التعليم احلديثة
• وافقت جلنة القيد على نشر تقرير إفصاح الشركة بغرض السير في إجراءات زيادة رأس املال
املصدر من  8.893.234جنيه مصرى إلى  16.899.319جنيه مصرى بزياده قدرها 8.006.085
جنيه مصرى موزعه على  8.006.085سهم بقيمه أسميه  1جنيه للسهم الواحد مموله من
حساب ارباح العام بالقوائم املاليه فى  30/6/2015واالرباح املرحلة للسنوات السابقه  ,وذلك
بتوزيع أسهم مجانيه بواقع تسعة اسهم لكل عشرة أسهم أصليه.
• ارتفع صافي ربح الشركة ليحقق  4,006,367جنيه مصري عن الفترة من  01/07/2014الى
 30/06/2015مقارنة صافي ربح قدره  1,855,247جنيه مصري لنفس الفترة املقارنة.
جينيال تورز
وافقت جلنة القيد على نشر اعالن تقرير االفصاح بغرض الطرح للشركة.
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
• قام العميل أحمد فتحي عبد الرحمن محمود بشراء عدد  43,000سهم من اسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى .2.10%
• قامت العميلة هند احمد كامل محمود بشراء عدد  43500سهم من اسهم الشركة وبذلك
تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى  % 1.86من اسهم الشركة.
• قامت العميلة اسماء فتحى عبدالرحمن محمود بشراء عدد 16568سهم من اسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى  % 1.12من اسهم الشركة.
• ارتفع صافي ربح الشركة ليحقق  89,930جنيه مصري عن الفترة من  01/01/2015الى
 30/06/2015مقارنة صافي ربح قدره  43,010جنيه مصري لنفس الفترة املقارنة.
• اوضحت الشركة انه ال توجد احداث جوهرية غير معلنة قد ادت الى ارتفاع سعر سهم
الشركة كما افادت بأن مضاعف الربحية فى  16/09/2015قدره  324مرة.
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
• قامت الشركة بتعيني السيد هشام فوزي عز الدين صابر كعضو منتدب لشركتي اجملموعة
املتحدة إلنتاج ااملستلزمات الطبية (الفا مديكا) وشركة نيو الفا النتاج املستلزمات الطبية.
• تقرر تأجيل اجلمعية العامة غير العادية التى كان من املقرر إنعقادها بتاريخ 16/09/2015
لعدم اكتمال النصاب القانونى.
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
• اوضحت الشركة يفيد انه ال توجد احداث جوهرية غير معلنه وان مضاعف الربحية فى
 16/09/2015قدره  32.8مرة.
• وافقت جلنة القيد على نشر تقرير إفصاح الشركة بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال
الشركة املصدر من  26,500,000جنية الى  29,574,923جنية بزيادة قدرها 3,074,923
جنيه موزعة على  6,149,846سهم بقيمة اسمية  0.50جنيه للسهم عن طريق توزيع
 0.1160سهم مجانى بواقع  11.6سهم مجانى لكل  100سهم أصلى باجمالى مبلغ
 3,074,923جنيه مصرى ممولة من االرباح املرحلة وارباح العام املنتهى فى .31/12/2014

مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
• قامت الشركة بارسال إفصاحات متعدده منها القوائم املالية ،تقرير القيمة العادلة ،اجلمعيات،
وتقرير االفصاح بغرض الطرح.
• اعلنت الشركة انه مت جتديد العقد مع شركة فودافون ملدة سنة كاملة لعام 2015/2016
ويشمل العقد أعمال تركيب وصيانة شبكات فودافون مصر
بى اى جى للتجارة واالستثمار
• قام العميل منصور فيصل البربرى ببيع عدد 1500000سهم من اسهم الشركة وبذلك
تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى % 19.71من اسهم الشركة.
• مت تغيير املدير املالى للشركة ليصبح االستاذ /احمد محمد على البدرى بدال ً من االستاذ/
عبدالوهاب ابو الفتوح قنديل.
يونيفرت للصناعات الغذائية
• اوضحت الشركة بنموذج اإلفصاح نصف السنوي عن استخدام متحصالت اكتتاب زيادة رأس
املال.
• تقوم الشركة بدعوة قدامى املساهمني لالكتتاب في زيادة راس املال وسعر االكتتاب هو
 1.025جنيهات.

اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
قام العميل تامر فؤاد عثمان محمد عثمان ببيع عدد  200000سهم من اسهم الشركة وبذلك
تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى % 31.97من اسهم الشركة.
اميكو ميديكال للصناعات الطبية
تقدمت شركة تى فى ام هيلثكير اكويزيشن 3املالكة لنسبة  57.95%من الشركة بعرض شراء
اجبارى على باقي اسهم الشركة.
ارسلت الشركات االتيه محضر محضر إجتماع اجلمعية العامة
• مينا فارم لألدوية و الصناعات الكيماوية
• يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
• اميكو ميديكال للصناعات الطبية
• ريفا فارما
• الدولية للصناعات الطبية ايكمي
• فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
• فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
• املصرية لنظم التعليم احلديثة
• جينيال تورز
• يونيفرت للصناعات الغذائية

ملعرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا

www.nilex.com.eg
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اميكو ميديكال االولي لالستثمار
للصناعات الطبية
والتنمية
العقارية

9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

0

