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أداء الســـوق

ارتفعت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر ابريل  2016حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر127.2مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  44.5مليون جنيه مصري خالل مارس
 ،2016فيما ارتفعت أحجام التداوالت لتسجل  58.3مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  28.8مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما ارتفعت عدد العمليات املنفذه إلى حوالي 13.3
الف عملية مقارنة بـ  7.3الف عملية تداول منفذة خالل شهر مارس .2016
واستحوذت شركتي أم بي للهندسة M.Bواملصرية لنظم التعليم احلديثة على ما يقارب من  66.2%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم شركة أم بي
للهندسة M.Bعلى رأس االرتفاعات خالل الشهر .بينما ارتفع رأس املال السوقي لبورصة النيل خالل شهر مارس  2016ليصل الى  1.2مليار جنيه مقارنة ب 1.1مليون جنيه خالل الشهر
السابق.

أداء الشركات املتداولة خالل شهر ابريل
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مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
بى اى جى للتجارة واالستثمار
فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
يونيفرت للصناعات الغذائية
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املصرية لنظم التعليم احلديثة
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
البدر للبالستيك
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
(مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون
اميكو ميديكال للصناعات الطبية
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
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فاروتك النظمة بى اى جى للتجارة
التحكم واالتصاالت واالستثمار

الدولية للصناعات مصر جنوب
الطبية ايكمي افريقيا لالتصاالت

أم بي للهندسة
M.B

إجماليات التداول خالل شهر ابريل
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أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر ابريل
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
• قامت العميلة فاتن عبداهلل محمد عبداهلل السبع ببيع عدد  140,000سهم من اسهم
الشركة وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى  28.445%من اسهم الشركة.
• قامت العميلة فاتن عبداهلل محمد عبداهلل السبع ببيع عدد  122,200سهم من أسهم
الشركة وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى  31.945%من أسهم الشركة.
• قيامت العميلة فاتن عبد اهلل محمد عبداهلل السبع ببيع عدد  145,796سهم من أسهم
الشركة وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى  3%من أسهم الشركة
• قررت جلنة القيد التنبيه على الشركة مبراعاة أحكام مادة  46من االجراءات التنفيذية لقواعد
قيد وشطب األوراق املالية بالبورصة مستقبال ً.
• تقوم الشركة بتوزيع نقدي بقيمة  0.048جنيه للكوبون بتاريخ توزيع .05/05/2016
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
اوضحت الشركة عن موقف مشروع العز مبحافظة اسيوط ومستجدات النزاع القائم بني الشركة
ومحافظة أسيوط واملنظور أمام اللجنة الوزارية لفض منازعات اإلستثمار.
مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
أرسلت الشركة بيان محدث عن بيانات الشركة.
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
• أسندت شركة اوراسكم لالنشاء أعمال تركيب املنشات املعدنية بالعاصمة اإلدارية اجلديدة الى
الشركة بقيمة  9مليون و  750ألف جنيه مصري على أن يبدأ املشروع منتصف مايو 2016
وينتهي في أكتوبر .2016
• أوضحت الشركة ان االكتتاب فى املرحلة الثانية للجزء الغير مغطى من زيادة راس مال الشركة
من  3مليون الى  12مليون قد مت تغطيته  28مره.
البدر للبالستيك
• قام العميل محمد محمد بهى عباس اخلولى ببيع عدد  382696سهم من اسهم شركة البدر
للبالستيك وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى صفر  %من اسهم الشركة.
• أرسلت الشركة منوذج تقرير االإفصاح عن مجلس اإلدارة وهيكل املساهمني
يونيفرت للصناعات الغذائية
• أرسلت الشركة بيان محدث عن بيانات الشركة.
• اوضحت الشركة أنه ال توجد احداث جوهرية غير معلنه لدى الشركة.
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
ارسلت الشركة منوذج تقرير اإلفصاح عن مجلس اإلدارة وهيكل املساهمني عن الفترة املنتهية فى
31/03/2016
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة ابناء مصر للتعمير (أبناء حسن محمد عالم) على أعمال املباني
 الطوب األسمنتي املصمت  -مبشروع هسيندا باي بالساحل الشمالي بقيمة ( 3,380,000فقطثالثة مليون وثالثمائة وثمانون ألف جنيها ً مصريا ً ال غير.

الدولية لألسمدة والكيماويات
• قام العميل مصطفى عبد السالم مصطفى اجلبلي ببيع عدد  810,000سهم من أسهم
الشركة ،وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى صفر .%
• قامت العميلة هبة مصطفى عبد السالم اجلبلي بشراء عدد  540,000سهم من أسهم
الشركة وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى .3.6%
• قام العميل مصطفى عبد السالم مصطفى اجلبلي ببيع عدد  810,000سهم من أسهم
الشركة وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية الى صفر .%
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
قامت الشركة بتعيني املهندس /عيسى نظير سيدهم ابراهيم للعمل بالشركة كمستشار فنى
وهندسى جمللس االدارة.
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
• أفادت الهيئة العامة للرقابة املالية انه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر
الدعوة لقدامى املساهمني لالكتتاب فى االسهم املتبقية البالغ عددها  9,904,704سهم
بقيمة اسمية قدرها  20قرش للسهم.
• قامت الشركة بعمل تعديل في تشكيل مجلس اإلدارة
• بلغت نسبة تغطية االكتتاب فى املرحلة األولى فى أسهم زيادة رأس املال املصدر الشركة
.77.99%
بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
قامت الشركة بتوقيع عقد تشغيل وإدارة مع شركة الشيماء لإلستيراد والتصدير.
ورد منوذج تقرير إفصاح الشركات التالية:
• الدولية لألسمدة والكيماويات
• فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
• مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
• مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
• فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
• اراب للتنمية واالستثمار العقاري
• البدر للبالستيك
• الدولية لألسمدة والكيماويات
• فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
• يونيفرت للصناعات الغذائية
• مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام
• فرتيكا للبرمجيات
• املصرية لنظم التعليم احلديثة
• اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
• بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
• مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
• اميكو ميديكال للصناعات الطبية
• املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات

ملعرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا
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