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أداء الســـوق

ارتفعت قيم تداوالت بورصة النيل خالل ديسمبر  2014حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر نحو  88.3مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  38.3مليون جنيه مصري خالل نوفمبر املاضي ،فيما
ارتفعت أحجام التداوالت لتسجل  38.8مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  16.1مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق؛ بينما ارتفعت عدد العمليات املنفذة إلى  8.2ألف عملية مقارنة بـ  6.7ألف
عملية تداول منفذة خالل شهر نوفمبر.
واستحوذت شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية وشركة بى اى جى للتجارة واالستثمار على ما يقارب من  72%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهمي شركة
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد وشركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
فيما انخفض رأس املال السوقي لبورصة النيل ليصل الى  1.1مليار جنيه مصري بنهاية شهر ديسمبر  2014مقارنة  1.13مليار جنيه مصري خالل شهر نوفبر .2014

أعلى قيم تداوالت خالل ديسمبر (جنيه)

أداء الشركات املتداولة خالل شهر ديسمبر
كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
اميكو ميديكال للصناعات الطبية
مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام (ايجى ستون)
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
املصرية لنظم التعليم احلديثة
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
يونيفرت للصناعات الغذائية
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
الدولية لألسمدة والكيماويات
بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
البدر للبالستيك
بى اى جى للتجارة واالستثمار
فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
فرتيكا للبرمجيات
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قـيـمـة
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قيد اسهم شركة مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
مت قيد اسهم شركة اجملموعة الدولية لالنشاءات – امياك برأس مال مصدر قدرة  10مليون جنيه موزع على  10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  1جنيه
للسهم الواحد ممثال في إصدارين بجدول قيد األوراق املالية املصرية.

شركة اجملموعة الدولية لالنشاءات– امياك

شركة اى تى سينرجى لنظم املعلومات

مت قيد اسهم شركة اجملموعة الدولية لالنشاءات – امياك برأس مال مصدر
قدرة  10مليون جنيه موزع على  10مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1
جنيه للسهم الواحد ممثال في إصدارين بجدول قيد األوراق املالية املصرية.

مت قيد اسهم شركة اى تى سينرجى لنظم املعلومات برأس مال مصدر
قدرة  5مليون جنيه موزع على  1مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5
جنيه للسهم الواحد ممثال في اصدارين بجدول قيد االوراق املالية املصرية.

انـشـطــة بـورصـــة النـيــل
البورصـة املصـريـة تشـارك في اجتـمـاع جمعـيـة رجــال
األعــمــال بالعـاشـــر من رمـضـــــان

اجـتـمـاع اعـضــاء جمعـيـة شــبــاب رجــال
االعــمــــال

استضافت جمعية رجال األعمال
بالعاشر من رمضان يوم  8ديسمبر
 2014وفد من البورصة املصرية.
استهدف اللقاء التوعية بدور بورصة
النيل كوسيلة لتمويل الشركات
املتوسطة والصغيرة وكذلك املزايا
األخرى للقيد من وجود تقييم عادل
للشركة وإتاحة إستراتيجية أفضل
للنجاح وحتسني للقيمة السوقية
للشركة .وحضر اللقاء العديد من
رجال األعمال من أعضاء اجلمعية

استضافت جمعية شباب رجال
األعمال  EJBالبورصة املصرية في
ندوة لتوعية اعضاء اجلمعية بدور
البورصة املصرية كوسيلة لتمويل
الشركات من خالل قاعدة ضخمة
من املستثمرين األفراد واملؤسسات
املصريني واألجانب ،واستعرض
اللقاء مزايا القيد وما يتضمنه من
وجود تقييم عادل للشركة وإتاحة
إستراتيجية افضل للنجاح وحتسني
للقيمة السوقية للشركة .وعبر

رئيس البورصة عن تفاؤله بارتفاع
معدالت النمو مع إطالق مشروعات
البنية التحتية واملشروعات القومية
باإلضافة إلى ميزة التنوع واحلجم
الكبير للسوق.

أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر ديسمبر
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
قامت الشركة بقبول استقالة األستاذ عبده احمد عبده عن منصب املدير املالي وتعيني االستاذ
محمد ربيع حسن.

فرتيكا للبرمجيات
قامت الشركة بدعوة قدامى املساهمني لالكتتاب في اسهم زيادة رأس املال لعدد 1,176,500
سهم بقيمة  1.025جنيهات.

البدر للبالستيك
قامت الشركة بقيد أسهم زيادة رأس املال املصدر واملقيد للشركة من  2.55مليون جنيه الى
 7.65مليون جنيه بزيادة قدرها  5.1مليون جنية موزعة على عدد  5.1مليون سهم بقيمة
اسمية قدرها  1جنية للسهم ،والزيادة مسددة نقدا حق اكتتاب لقدامى املساهمني.

اميكو ميديكال للصناعات الطبيه
مت تنفيذ عرض شراء علي 1,910,025سهم بقيمة  17جم/سهم.

االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
قامت الشركة بتعديل مجلس االدارة حيث مت تعيني االستاذ رافت شنوده شحاته واالستاذ مراد
شفيق متى كاعضاء مستقلني مبجلس ادارة الشركة.
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
قامت الشركة بتعديل مجلس االدارة حيث مت تعيني االستاذ عاصم فريد السيد واالستاذ كامل
محمد كامل كاعضاء مستقلني مبجلس ادارة الشركة.
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
قامت الشركة بتعديل مجلس االدارة حيث مت تعيني االستاذ وليد فؤاد احلوشي واالستاذ طارق
احمد حسن كاعضاء مستقلني مبجلس ادارة الشركة.
يونيفرت للصناعات الغذائية
•بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية ،قامت الشركة بنشر دعوة قدامى املساهمني
لالكتتاب في األسهم املتبقية البالغ عددها 1,128,011سهم بقيمة اسمية قدرها  1جنيه
للسهم باإلضافة إلى مصاريف إصدار قدرها  2.5قرش لكل سهم وبذات شروط االكتتاب.

الدولية للصناعات الطبية ايكمي
أوضحت الشركة انه ال توجد أحداث جوهرية غير معلنة بخصوص إرتفاع سعر سهم الشركة،
كما افادت بأن مضاعف الربحية عن عام  2013قدره  95.78مرة وان مضاعف الربحية
فى  08/12/2014قدره  94.063مرة طبقا للقوائم املالية عن السنة املالية املنتهية فى
.31/12/2013
بى اى جى للتجارة واالستثمار
أوضحت الشركة تفيد فيه انه ال توجد احداث جوهرية غير معلنة بخصوص إنخفاض
سعر سهم الشركة ,كما افادت بأن مضاعف الربحية عن عام  2011قدره  67.95مرة و
عن عام  2012قدره  83.75مرة وعن عام  2013قدره  197.78مرة وان مضاعف الربحية
فى  04/12/2014قدره  258مرة طبقا للقوائم املالية عن السنة املالية املنتهية فى
.31/12/2013
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
قامت الشركة باللجوء الى القضاء للمطالبة بالغاء املهلة املمنوحة للشركة لبناء الفيالت
واملنطقة.

•مت تغطية االكتتاب في اسهم الشركة بالكامل فى عدد  20,400,000سهم بقيمه
 20,400,000جم.

ملعرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا
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