اكتوبر 2014

أداء الســـوق

انخفضت قيم تداوالت بورصة النيل خالل اكتوبر  2014حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر  41.9مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  53.4مليون جنيه مصري خالل سبتمبر املاضي ،فيما
انخفضت أحجام التداوالت لتسجل  13.3مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  20.9مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما سجلت عدد العمليات املنفذة حوالي  6.5االف عملية مقارنة بـ 9
الف عملية تداول منفذة خالل شهر سبتمبر.
واستحوذت شركتي املصرية لنظم التعليم احلديثة ويونيفرت للصناعات الغذائية على ما يقارب نحو  %49من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم شركة الدولية
لألسمدة والكيماويات وفيركيم مصر لالسمدة والكيماويات على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
وقد سجل رأس املال السوقي لبورصة النيل حوالي  1.14مليار جنيه مصري بنهاية شهر اكتوبر مقارنة ب 1.17مليار جنيه مصري خالل الشهر املاضي.

أعلى قيم تداوالت خالل اكتوبر (جنيه)

أداء الشركات املتداولة خالل شهر اكتوبر
كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

الدولية لألسمدة والكيماويات
فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
املصرية لنظم التعليم احلديثة
اميكو ميديكال للصناعات الطبية
مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
فرتيكا للبرمجيات
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
البدر للبالستيك
فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
بى اى جى للتجارة واالستثمار
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
(مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
يونيفرت للصناعات الغذائية
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قـيـمـة
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أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر اكتوبر
  البدر للبالستيك
•وافقت هيئة الرقابة املالية موافقه مبدئية على قيام الشركة بنشر دعوة لقدامى املساهمني
لالكتتاب في األسهم املتبقية البالغ عددها  483823سهم بقيمة إسمية قدرها  1جنية
للسهم باإلضافة الى مصاريف إصدار قدرها  2.5قرش لكل سهم.
الدولية لألسمدة والكيماويات
•اعلنت الشركة انه تقرر زيادة رأس مال الشركة من  20مليون جنيه الى  30مليون جنيه بزيادة
قدرها  10مليون جنيه ممولة من االرباح املرحلة وراباح العام وموزعة على  5مليون سهم مجاني
بقيمة  2جنيه للسهم.
•اعلنت الشركة عن توزيع أسهم مجانية بقيمة  0.5سهم مجاني لكل  1سهم أصلى.
•افادت لشركة انه ال توجد احداث جوهرية غير معلنة .وان مضاعف الربحية في في 19/10/2014
قدره  11.24وذلك طبقا للقوائم املالية عن السنة املالية املنتهية فى .31/12/2013
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
•اارسلت الشركة القوائم املالية عن  31/8/2014وكذلك دراسة اجلدوى اإلقتصادية لدراسة
زيادة رأس املال.
•افادت الشركة بتفاصيل زيادة رأس املال املصدر ليصبح  12مليون جنيه بزيادة قدرها  6.4مليون
جنيه موزعة على  6.4مليون سهم.
•قدمت الشركة تقرير افصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس املال املصدر (زيادة نقدية) متول من
االرصدة الدائنه واكتتاب نقدى لقدامى املساهمني اعماال حلقوق االولوية وذلك بنفس نسبة مساهمة
كل مساهم من رأس املال املصدر لقدامى املساهمني ،وذلك طبقا لقرار مجلس ادارة الشركة.
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
اكدت الشركة سالمة موفقها القانوني واحقيتها في تراخيص مشروع العز مبحافظة اسيوط ربناءا
على فتوى جهاز التفتيش الفني.
املصرية لنظم التعليم احلديثة
افادت الشركة أنه ال توجد أحداث جوهرية غير معلنه لدى الشركة وان مضاعف الربحية عن عام
 2012قدره  36مره وعن عام  2013قدره  27مره وعن عام 2014قدره 43.66مره و وأن مضاعف
الربحية فى 01/10/2014قدره 74.97مره وذلك على مسئولية الشركة.
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
افادت الشركة انه ال توجد احداث جوهرية غير معلنة تؤثر على ارتفاع سعر سهم الشركة ،كما
افادت ان مضاعف الربحية عن عام 2011قدره  269.23مره وانه ال يوجد مضاعف ربحية لعامي
 2012و  2013نظرا لتكبد الشركة خسائر وبناء عليه ال يوجد مضاعف ربحية في .01/10/2014
يونيفرت للصناعات الغذائية
اعلنت الشركة عن حق االكتتاب الذي يبدأ بتاريخ  26/10/2014ويغلق بتاريخ 24/11/2014
لعدد اسهم الزيادة وهي  20,400,000سهم.

شــركـــــــات
قـــــيــــــدت
فــى شــهـــر
أكـــتـــوبــــر
البورصة املصرية
ترحب بالشركات
اجلديدة

ورد منوذج تقرير إفصاح من كل من:
 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية. الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو . 2 املصرية للبطاقات. فرتيكا للبرمجيات. بى اى جى للتجارة واالستثمار. الدولية لألسمدة والكيماويات. اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية. يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى. اراب للتنمية واالستثمار العقاري. املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات. االولي لالستثمار والتنمية العقارية. البدر للبالستيك. الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد. الدولية للصناعات الطبية ايكمي. فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات. االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي. مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون). فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت. املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة. العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات. بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت. مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى. املصرية لنظم التعليم احلديثة. اميكو ميديكال للصناعات الطبية.يونيفرت للصناعات الغذائية.ارسلت منوذج محدث من بياناتها كل من الشركات االتية:
 بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت. الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو .2 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية. االولي لالستثمار والتنمية العقارية. يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى. يونيفرت للصناعات الغذائية. االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي.-مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون).

شركة اللـدائـن احلديثة
مت قيد أسهم شـركـة اللـدائـن احلديثة برأس مال مصدر قدرة  17مليون جنيه موزع على  17مليون سهم بقيمة اسمية
قدرها  1جنية للسهم الواحد ممثال في أربع اصدارات فى جدول قيد االوراق املالية املصرية.

شركة اكسبريس للحلول املتكاملة
مت قيد أسهم شركة اكسبريس للحلول املتكاملة برأس مال مصدر قدره  2مليون جنيه موزع على  2مليون سهم بقيمة
اسمية قدرها  1جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدارين بجدول قيد األوراق املالية املصرية
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