أغـسـطــس 2016

أداء الســـوق

انخفضت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر اغسطس  2016حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر  77مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  104.9مليون جنيه مصري خالل يونيو
 ،2016فيما انخفضت أحجام التداوالت لتسجل  59.5مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  66.5مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما انخفضت عدد العمليات املنفذه إلى حوالي 12.9
الف عملية مقارنة بـ 13الف عملية تداول منفذة خالل شهر يوليو .2016
واستحوذت شركتي املصرية لنظم التعليم احلديثة ومصر جنوب افريقيا لالتصاالت على ما يقارب من  55%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 اغسطس  2016ليصل الى  1.3مليار جنيه مقارنة ب 1.2مليار جنيه للشهر
السابق.
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أم بي للهندسة
M.B

أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر أغـسـطـس
الدولية للصناعات الطبية ايكمي

• افادت الشركة بقرار مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية يفيد مخالفة
الشركة ملادة من قانون حماية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية ،والشركة بصدد دراسة
موقفها القانونى للرد على قرار اجلهاز.
• ارسلت الشركة منوذج محدث عن بياناتها.
• انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 667,071
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  1,650,756جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
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
مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون)
• 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
• تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  566,085جنيه عن الفترة من  01/01/2016الى 30/06/2016
مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
• ردت الشركة على ما مت نشره بإحدى الصحف حتت عنوان “مرسيليا تستهدف مليار جنيه مبيعات
خالل  ”2016بان القيمة االستثمارية ملشاريع الشركة التى ذكرت فى اخلبر مستهدفة من الشركة
وليس لها عالقة بالبيانات املالية الفعلية لهذا العام التى لم يتم االنتهاء منها حتى تاريخه.
• 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
• مت منح الشركة مهله إلرسال القوائم املالية خالل  15يوم بوذلك بعد عدم التزام الشركه مبوافاة
إدارة البورصة بالقوائم املالية عن الفترتني املاليتني املتتاليتني وهما الفترة املالية املنتهية فى
 31/03/2016وكذلك الفترة املالية املنتهية فى  30/06/2016حتى تاريخه.

• قامت الهيئة العامة للرقابة املالية مبخاطبة الشركة إلعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة.
• ارتفعت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق  211,319جنيه
مقارنة بصافي ارباح قدرها  164,089جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
• قامت الهيئة العامة للرقابة املالية مبخاطبة الشركة إلعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة.
• انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 291,022
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  323,447جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
املصرية لنظم التعليم احلديثة
وقعت جلنة القيد التزام مالى على الشركة قدره  10000جنيه على ان يتم السداد خالل  15يوم من
تاريخ اخطار الشركة بقرار اللجنة القيد وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على جلنة القيد فى
حالة عدم التزامها بنهاية املهلة احملدد.
بى اى جى للتجارة و االستثمار
انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 242,440
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  1,199,616جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
أم بي للهندسة
• ارتفعت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 5,017,210
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  3,600,174جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
• ارسلت الشركة منوذج تقرير إفصاح الشركة
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 199,567
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  329,747جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
البدر للبالستيك

بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  43,926جنيه عن عن الفترة من  01/01/2016الى .30/06/2016

تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  199,811جنيه عن الفترة من  01/01/2016الى 30/06/2016
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي

يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
• 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
• انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 740,761
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  4,966,396جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
• وقعت جلنة القيد التزام مالى على الشركة قدره  10,000جنيه على ان يتم السداد خالل  15يوم
من تاريخ اخطار الشركة بقرار اجلنة القيد.
• اوضحت الشركة ان القوائم مت اصدارها من مجلس إدارة الشركة وان الشركة سوف تقوم تعيني
مراقب حسابات ملراجعه القوائم املالية وذلك في ضوء قرارا مجلس ادارة الهيئة بشطب مراقب
احلسابات السيد احملاسب  /عبداهلل احمد عبدالرحمن عناني.
• ارتفعت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق  567,800جنيه
مقارنة بصافي ارباح قدرها  17,993جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
اميكو ميديكال للصناعات الطبية
• قررت الشركة توزيع الكوبون رقم ( )12بواقع  0.450جنيه للسهم الواحد وذلك على أربعة أقساط،
القسط االول  0.1125جنيه ويتم الصرف إعتبارا ً من 29/12/2016القسط الثانى  0.1125جنيه
ويتم الصرف إعتبارا ً من 30/03/2017و القسط الثالث  0.1125جنيه ويتم الصرف إعتبارا ً من
 28/06/2017والقسط الرابع 0.1125جنيه ويتم الصرف إعتبارا ً من  28/09/2017و بالتالي ينتقل
احلق في التوزيع ملشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم االثنني 26/12/2016
• ارتفعت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 4,624,156
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  3,614,486جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.

• ارتفعت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 5,017,210
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  154,338جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
• ارسلت الشركة منوذج محدث عن بيانات الشركة.
فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 204,465
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  410,515جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
فرتيكا للبرمجيات
تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  418,878جنيه عن الفترة من  01/01/2016الى 30/06/2016
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 1,608,241
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  1,650,756جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  79,418جنيه عن الفترة من  01/01/2016الى .30/06/2016
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  281,695جنيه عن الفترة من  01/01/2016الى 30/06/2016
فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  5,236,020جنيه عن الفترة من  01/01/2016الى .30/06/2016

جينيال تورز
انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق  281,711جنيه
مقارنة بصافي ارباح قدرها  481,311جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
• قامت الهيئة العامة للرقابة املالية مبخاطبة الشركة إلعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة.
• قررت جلنة القيد فرض التزام مالى على الشركة قدره  25,000جنيه خملالفة احكام قواعد قيد
وشطب األوراق املالية يسدد خالل  15يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار جلنة القيد.
• ردت الشركة على إستفسارات البورصة بخصوص قطعة أرض التجمع اخلامس بأنه التي مت فسخ
عقدها هى قطعة األرض مبساحة  520متر وليست قطعة األرض مبساحة  510متر والتى مت
إستخراج تراخيصها وبداية العمل بها مع حجز بعض وحداتها.
• وقعت الشركة عقد مقاوالت مع اجلمعية التعاونية اإلنتاجية لإلنشاء والتعمير بالقوصية
بقيمة  29,426,050جنيه مصري وذلك مبشروع اإلسكان اإلجتماعي بالعبور واملسند من الهيئة
الهندسية للقوات املسلحة إدارة املشروعات على أن تقوم الشركة بعملية إنشاء وتشطيب عدد
عشرة عمارات سكنية.

العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  474,250جنيه عن الفترة من  01/01/2016الى .30/06/2016
يونيفرت للصناعات الغذائية
• اوضحت الشركة بنموذج اإلفصاح نصف السنوي عن ما مت فيه استخدام متحصالت اكتتاب
زيادة رأس املال.
• انخفضت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق 1,399,105
جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  1,565,370جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
• ارتفعت صافي أرباح الشركة عن الفترة من  01/01/2016الى  30/06/2016لتحقق  226,960جنيه
مقارنة بصافي ارباح قدرها  221,000جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام السابق.

• افادت الشركة انها بصدد توقيع عقد مقاوالت مع إحدى جمعيات اإلسكان والتعمير بشأن بناء
وإنشاء وتشطيب عدد  10عمارات سكنية مبشروع إسكان إجتماعي العبور وتقدر قيمة املقاوالت
في حدود  29,000,000جنيه.

ملعرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا
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10

رأس املـال السـوقـى
(جنيه)

الدولية لألسمدة والكيماويات
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إجـمـاليـات التـداول خـالل شـهـر أغـسـطـس
قـيـمـة التــداول
(جنيه)
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عــدد
العـمـليـات

30,000,000

www.nilex.com.eg
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