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أداء الســـوق

انخفضت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر سبتمبر  2016حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر  61.2مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  77مليون جنيه مصري خالل اغسطس
 ،2016فيما انخفضت أحجام التداوالت لتسجل  38.6مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  59.5مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما انخفضت عدد العمليات املنفذه إلى حوالي  7.4الف
عملية مقارنة بـ  12.9الف عملية تداول منفذة خالل شهر أغسطس .2016
واستحوذت شركتي املصرية لنظم التعليم احلديثة ومصر جنوب افريقيا لالتصاالت على ما يقارب من  67%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم شركة
يونيفرت للصناعات الغذائية على رأس االرتفاعات خالل الشهر .بينما انخفض رأس املال السوقي لبورصة النيل خالل شهر سبتمبر  2016ليصل الى  1.2مليار جنيه مقارنة ب 1.3مليار
جنيه للشهر السابق.
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أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر سبتمبر
اكسبريس للحلول املتكاملة

مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
• قام العميل محمد السيد محمد عبد القادر ببيع عدد  404،281سهم من أسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى  0.38%من أسهم الشركة.
• قام العميل أحمد على زين العابدين محمد حسني بشراء عدد  34,000سهم من أسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى  15.01%من أسهم الشركة
• قام العميل محمد السيد محمد عبد القادر ببيع عدد  122,875سهم من أسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى صفر  %من اسهم الشركة.
• قامت العميلة هبه اهلل هشام السيد محمد ببيع عدد  1,845,200سهم من أسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى صفر %من اسهم الشركة.
• قام العميل شيرين محمد عبد اهلل محمد ببيع عدد  1،031،925سهم من أسهم وبذلك تصل
نسبة املساهمة بعد العملية الى  1.72%من أسهم الشركة.
• قام العميل يوسف هشام حمدى بدوى بشراء عدد  3,050,010سهم من أسهم الشركة وبذلك
تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى  20.51%من أسهم الشركة.
• قام العميل على هشام السيد محمد عبد القادر ببيع عدد  1،070،125سهم من أسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى  5.89%من أسهم الشركة.
• قام العميل السيد محمد عبد القادر أبو احلسن ببيع عدد  955،469سهم من أسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى  5.26%من اسهم الشركة.
• ردا على طلب الهيئة بإعداد دراسة قيمة عادلة ألسهم الشركة ،تلقت الهيئة دراسة القيم
العادلة املقدمة من الشركة وأنه جاري النظر فيها متهيدا لنشر ملخص الدراسة.

قررت جلنة قيد االوراق املالية املوافقة على إعتبار قيد أسهم شركة /اكسبريس للحلول املتكاملة
كأن لم يكن.
أم بي للهندسة
قررت جلنة القيد التنبيه على الشركة مبراعاة املادة  31من قواعد القيد واملادة  45من اإلجراءات
التنفيذية مستقبالً.
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
• ارتفعت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 567,800
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  17,993جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
• افادت الشركة أنه قد مت التعاقد مع شركة أبناء مصر للتعمير (أبناء حسن محمد عالم) على
أعمال املباني  -طوب أسمنتي ومصمت وطفلي  -مبشروع سوان ليك الساحل الشمالي بقيمة
تسعمائة وواحد وثمانون ألف جنيها.
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 1,438,482
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  1,878,277جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات

اراب للتنمية واالستثمار العقاري
• ردا على طلب الهيئة بإعداد دراسة قيمة عادلة ألسهم الشركة ،تلقت الهيئة دراسة القيم
العادلة املقدمة من الشركة وأنه جاري النظر فيها متهيدا لنشر ملخص الدراسة.
• قررت جلنة القيد التنبيه على الشركة مبراعاة أحكام املادة ( )46من قواعد قيد وشطب األوراق
املالية واملادة ( )64من اإلجراءات التنفيذية مستقبالً.

ارتفعت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق  5,236,020جنيه
مقارنة بصافي ارباح قدرها  598,915جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
يونيفرت للصناعات الغذائية
ارسلت الشركة بيان محدث عن بيناتها.

الدولية للصناعات الطبية ايكمي
• ردا على طلب الهيئة بإعداد دراسة قيمة عادلة ألسهم الشركة ،تلقت الهيئة دراسة القيم
العادلة املقدمة من الشركة وأنه جاري النظر فيها متهيدا لنشر ملخص الدراسة.
• قامت الهيئة العامة للرقابة املالية مبخاطبة الشركة إلعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة
افادت لشركة أنها قد قامت بالتعاقد مع شركة ركويزا لإلستشارات املالية إلعداد الدراسة.
اميكو ميديكال للصناعات الطبية
افادت الهيئة العامة للرقابة املالية أن شركة تى فى ام هيلثكير اكويزيشن  3ليمتد اعلنت للسادة
مساهمى الشركة عن إستكمال عرض الشراء املقدم من الشركة بخصوص شراء الكمية املتبقية
من أسهم شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية ش.م.م.
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2

الدولية لألسمدة والكيماويات
• انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 667,071
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  1,702,476جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
• افادت الشركة انها سوف تقوم مبوافاة الهيئة بالقوائم املالية معتمدة من مراقب حسابات
الشركة اجلديد وذلك في ضوء قرار مجلس ادارة الهيئة بشطب مراقب احلسابات السيد احملاسب/
عبداهلل احمد عبدالرحمن عناني.
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
اوضحت الشركة مدى تأثر املركز املالى للشركة فى ضوء ما ورد بالتعليمات التفسيرية التى
اصدرتها مصلحة الضرائب باعتبار الضريبة االضافية  5%من التكاليف واجبة اخلصم عند حساب
وعاء الدخل عام .2014

ارسلت الشركة بيان محدث عن بيناتها.
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