إبريــل 2015

أداء الســـوق

إنخفضت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر ابريل  2015حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر  32.7مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  51.8مليون جنيه مصري خالل مارس املاضي ،فيما
انخفضت أحجام التداوالت لتسجل  24.8مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  33.2مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما انخفض عدد العمليات املنفذة إلى حوالي  5.3االف عملية مقارنة بـ
 6.5الف عملية تداول منفذة خالل شهر مارس.
واستحوذت يونيفرت للصناعات الغذائية وبى اى جى للتجارة واالستثمار على ما يقارب نحو  49%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم شركة اجملموعة املتكاملة
لألعمال الهندسية على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
فيما بقي رأس املال السوقي لبورصة النيل في نفس معدالته التي تبلغ حوالي  1.3مليار جنيه.
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أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر إبريل
املصرية لنظم التعليم احلديثة
قامت العميله دعاء يوسف حسن محمد ببيع عدد  14.133سهم من اسهم الشركة وبذلك
تصبح نسبة مساهمتها بعد التنفيذ  14.8%من اسهم الشركة.

اجملموعة الدولية لالنشاءات واالستثمار العقاري-أمياك
اوضحت الشركة انها وقعت عقد اتفاق مع شركة املقاوالت املصرية (مختار إبراهيم) لتنفيذ
جميع أعمال التوريدات مبدينة توشكى وتبلغ قيمة األعمال  3120000جنيه مصري.

اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
•قامت العميله إميان أحمد مصطفى العوضي ببيع عدد  300,000سهم من اسهم الشركة
وبذلك تصبح نسبة مساهمتها بعد التنفيذ  0%من أسهم الشركة.

الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
قام العميل عاطف محمود عيسى محمد ببيع عدد  154.700سهم من أسهم الشركة وبذلك
تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ  10.09%من أسهم الشركة.

الدولية للصناعات الطبية ايكمي
•افادت الهيئة العامة للرقابة املالية انه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر
دعوة قدامى املساهمني لالكتتاب فى االسهم املتبقية البالغ عددها  830343سهم بقيمة
اسمية قدرها  1جنيه للسهم باإلضافة إلى مصاريف إصدار قدرها  2.5قرش لكل سهم وبذات
شروط االكتتاب الواردة باالعالن السابق.
•اوضحت الشركة ان نسبة تغطية االكتتاب في املرحلة األولى في أسهم زيادة رأس املال املصدر
.87.025%

بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
تقرر تأجيل إنعقاد اجلمعية العامة العادية الى يوم  08/04/2015لعدم اكتمال النصاب القانونى
ألنعقادها في .07/04/2015

فرتيكا للبرمجيات
افادت الهيئة العامة للرقابة املالية انه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر
دعوة قدامى املساهمني لالكتتاب فى االسهم املتبقية البالغ عددها 57058سهم بقيمة اسمية
قدرها 1جنيه للسهم باالضافة الى مصاريف اصدار قدرها  2قرش لكل سهم وبذات شروط الواردة
باالعالن السابق.
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
•اوضحت الشركة انه ال توجد احداث جوهرية غير معلنه لدى الشركة وان مضاعف الربحية فى
 28/04/2015قدره  20.52مرة.
•قام العميل على نصر زكي سيد خليل ببيع عدد  70.000سهم من اسهم الشركة وبذلك
تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ  0%من اسهم الشركة.
••	 قام العميل يوسف تامر فؤاد عثمان محمد عثمان ببيع عدد  2.865.000سهم من اسهم
الشركة وبذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ  6%من اسهم الشركة.
ريفا فارما
•قررت جلنة القيد انه على الشركة االلتزام بإرسال تقارير االفصاح توضح هيكل املساهمني وهيكل
مجلس االدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترات املالية املنتهية في ,30/09/2014
 31/3/2015 , 31/12/2014قبل اعادة التعامل على اسهمها.
اللدائن احلديثة
انخفضت ارباح الشركة لتحقق  515,875جنيه عن عام  2014مقارنة بارباح قدرها 2,208,605
جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
بى اى جى للتجارة واالستثمار
قام العميل منصور فيصل البربري بشراء عدد  130000سهم من اسهم الشركة وبذلك تصل
نسبة املساهمة بعد العملية الى .24.20%

اراب للتنمية واالستثمار العقاري
قامت الشركة بشراء قطعة أرض مساحتها  510م 2بقيمة  3,541,403جنيه مصري كما انها
تستهدف شراء  3000متر خالل الفترة القادمة وان مبلغ  10مليون جنيه املذكور في احدى اجلرائد
اخلاص بإجمالي قيمة قطعة األرض التى تنتوي الشركة شرائها ليس له أساس من الصحة.
أي.تي سينرجي لنظم املعلومات
ارتفعت ارباح الشركة لتصل الى  2,821,669جنيه خالل عام  2014مقارنة بصافي ارباح قدرها
 1,748,419جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
قامت الشركة بتعديل في تشكيل مجلس إدارتها.
أرسلت كل من الشركات االتيه منوذج اإلفصاح:
•الدولية لألسمدة والكيماويات
•فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
•املصرية للبطاقات
•الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
•اميكو ميديكال للصناعات الطبية
•انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
•املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
•االولي لالستثمار والتنمية العقارية
•اراب للتنمية واالستثمار العقاري
•الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
•البدر للبالستيك
•مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون)
•املصرية لنظم التعليم احلديثة
•يونيفرت للصناعات الغذائية
•العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
•أي.تي سينرجي لنظم املعلومات
•اكسبريس للحلول املتكاملة
•اجملموعة الدولية لالنشاءات واالستثمار العقاري-أمياك

ملعرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا
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