ديسمبر 2017

أداء الســـوق

ارتفعت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر ديسمبر  2017حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر 61.7مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  46.22مليون جنيه مصري خالل نوفمبر
 ،2017فيما ارتفعت أحجام التداوالت لتسجل  58.2مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  52.2مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما زاد عدد العمليات المنفذه إلى حوالي  7.7الف عملية
مقارنة بـ  6.3الف عملية تداول منفذة خالل شهر نوفمبر .2017
واستحوذت شركتي الدولية للصناعات الطبية ايكمي والمصرية لنظم التعليم الحديثة على ما يقارب من  60%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم فيركيم
مصر لالسمدة والكيماويات على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
بينما تقدم رأس المال السوقي لبورصة النيل ليسجل  1.2مليار جنيه مقارنة ب 1.19مليار جنيه عن شهر نوفمبر .2017

أعـلـى قـيـم تـداوالت خـالل ديـسـمـبـر (جنيه)

أداء الشركات المتداولة خالل شهر ديسمبر
كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

رأس املـال
السوقى
(جـنـيـه)

قـيـمـة
التـداول
(جـنـيـه)

سعر اإلغالق
(باجلنيه)

مـقـدار
التغـيير
()%

فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات

37,081

161,540.46

86,872,500.00

4.95

25.32

االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية واالستثمار

1,218,825

5,678,676.97

68,033,772.00

4.98

22.96

الصخور العربية للصناعات البالستيكية

23,756,295

7,325,008.85

32,000,000.00

0.32

14.29

المصرية لنظم التعليم الحديثة

5,203,209

17,206,828.68

52,987,254.54

3.31

9.60

المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية

9,093,690

3,324,239.92

22,800,000.00

0.38

5.56

انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية

5,307

14,647.32

13,435,680.00

2.76

4.94

فرتيكا للبرمجيات

2,501

4,876.93

4,776,590.00

2.03

.00

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

24,300

8,533.70

3,572,650.08

0.36

.00

الدولية للثلج الجاف  -ديفكو 2

12,580

18,018.80

10,220,000.00

1.46

.00

البدر للبالستيك

36,250

20,672.50

4,513,500.00

0.59

.00

مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارى

27,114

68,758.90

155,400,000.00

2.59

.00

يونيفرت للصناعات الغذائية

1,801,569

1,549,000.40

75,437,184.48

0.84

-1.18

اراب للتنمية واالستثمار العقاري

2,531,688

1,252,518.16

28,983,424.54

0.49

-2.00

388,567

376,260.62

64,680,000.00

0.98

-2.00

بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت

14,510

13,744.50

3,800,000.00

0.95

-2.06

بى اى جى للتجارة واالستثمار

860,867

400,198.82

14,177,114.78

0.47

-4.08

جينيال تورز

264,899

746,696.21

12,966,536.31

2.73

-4.55

يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى

6,575

47,742.34

20,880,000.00

6.96

-5.31

الدولية لألسمدة والكيماويات

2,086,133

2,323,384.97

24,075,000.00

1.07

-7.76

الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد

158,366

165,457.91

8,000,000.00

1.00

-11.50

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

10,098,227

19,578,222.79

21,840,000.00

1.82

-16.13

االخوة المتضامنين لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي

602,641

1,454,936.30

6,880,000.00

1.72

-40.07

 .M.Bأم بي للهندسة

قـيـمـة التــداول
(جنيه)
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مـقـدار التـغــيـر خـالل ديـســمـبــر
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رأس المـال السـوقـى
(جنيه)

14.29

الدولية للصناعات الطبية ايكمي
• أوضحت الشركة انها قامت الشركة بشراء المخزن بعد إقرار الجمعية العمومية للشركة.
• أفادت الشركة اعتذار السيد مراقب الحسابات عن استمراره في العمل كمراقب حسابات للشركة
عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
• افادت الهيئة العامة للرقابة المالية انه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة
لقدامى المساهمين لالكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر.
• وافقت لجنة قيد االوراق المالية على قيد حق االكتتاب للشركة لعدد  30,148,815حق منفصال
والناتج عن زيادة راس المال المصدر من  12,000,000جنيه مصرى الى  42,148,815جنيه
مصرى بزيادة قدرها  30,148,815جنيه مصرى موزعا على عدد  30,148,815سهم بقيمة
اسمية قدرها  1جنيه مصرى للسهم مضافا اليها مصاريف اصدار بواقع  0.025جنيه مصري
لكل سهم .
مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
فرضت لجنة القيد على الشركة التزام مالي قدره  25,000ألف جنيه يسدد خالل  15يوم من تاريخ
اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم
االلتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
أفادت الشركة بخصوص القضية المرفوعة من الشركة ضد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
انه تم تأجيل القضية الي جلسة .27/02/2018
االخوه المتضامنين لالستثمار العقاري واالمن الغذائي
• وافقت لجنة قيد االوراق المالية على قيد حق االكتتاب لشركة االخوه المتضامنين لالستثمار
العقاري واالمن الغذائي لعدد  6,000,000حق منفصال والناتج عن زيادة راس المال المصدر
من  4,000,000جنيه مصرى الى  10,000,000جنيه مصرى بزيادة قدرها 6,000,000
جنيه مصرى موزعا على عدد  6,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها  1جنيه مصرى للسهم
مضافا اليها مصاريف اصدار بواقع  0.025جنيه مصري لكل سهم .
• قام العميل فرج عبد ربه فرج قلدس بشراء عدد  76,570سهم من اسهم الشركة وبذلك تصل نسبة
المساهمة بعد العملية الى  % 10.14من اسهم.
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اجملموعة املتكاملة
لألعمال الهندسية

5

املصرية لنظم
التعليم احلديثة

1,219,767,967.93

الصخور العربية
للصناعات
البالستيكية

االحتاد الصيدلي فيركيم مصر لالسمدة
والكيماويات
للخدمات الطبية
واالستثمار

المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية
قام العميل احمد محمد احمد االجدر بشراء عدد  336,228سهم من اسهم الشركة وبذلك تصل
نسبة المساهمة بعد العملية الى  5%من اسهم الشركة.
أرسلت الشركة بيان محدث لبياناتها واطارها التنظيمي
• االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية واالستثمار
• مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارى
• فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
• المصرية لنظم التعليم الحديثة
• جينيال تورز
فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
• فرضت لجنة القيد على الشركة التزام مالي على الشركة  5,000جنيه يسدد خالل  15يوم من
تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى
حالة عدم االلتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
• أوضحت الشركة ان االحكام القضائية الصادرة هي ضد رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه.
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت
فرضت لجنة القيد على الشركة التزام مالي على الشركة  5,000جنيه يسدد خالل  15يوم من
تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى
حالة عدم االلتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
أوضحت الشركة بأن هيئة المحكمه اصدرت حكمها برفض الدعوي شكال وموضوعا في الدعوي
القضائية ضد رئيس مجلس ادارة الشركة بصفته.
مصر لالسمدة والكيماويات
أوضحت الشركة ان ارتفاع األرباح في  30-9-2017مقارنة بنفس الفترة من عام  2016يرجع
الى زيادة كمية المبيعات واإلنتاج للمنتج الرئيسي للشركة.

لمعرفة المزيد برجاء زيارة موقعنا
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أخـــبار الشــركـات المقـيـدة خالل شـهـر ديـســمـبـر
المصرية لنظم التعليم الحديثة
• قام العميل  /احمد محمد حسن ابراهيم بشراء عدد  1.6مليون سهم من اسهم الشركة وبذلك تصل
نسبة المساهمة بعد العملية الى  10%من اسهم الشركة.
• وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير االفصاح بغرض السير فى اجراءات زيادة
راس المال المصدر للشركة من  16,008,234جنيه الى  50,100,000جنيه بزيادة قدرها
 34,091,766جنيه بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم تمهيدا للدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية.
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إجماليات التداول خالل شهر دـيـســمـبـر
حـجــم
التــداول

19,578,223
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