يـولـيـــو 2017

أداء الســـوق

ارتفعت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر يوليو  2017حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر 45مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  27مليون جنيه مصري خالل يونيو  ،2017فيما
صعدت أحجام التداوالت لتسجل  39.5مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  32.6مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما ارتفعت عدد العمليات المنفذه إلى حوالي  4.9الف عملية مقارنة بـ
 3.7الف عملية تداول منفذة خالل شهر يونيو .2017
واستحوذت شركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة والدولية للصناعات الطبية ايكمي على ما يقارب من  65%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم شركة
االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية واالستثمارعلى رأس االرتفاعات خالل الشهر.
بينما تقدم رأس المال السوقي لبورصة النيل ليسجل  1.16مليار جنيه مقارنة ب 1.12مليار جنيه عن شهر يونيو .2017

أداء الشركات المتداولة خالل شهر يـولـيـــو
كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية واالستثمار
جينيال تورز
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية
يونيفرت للصناعات الغذائية
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارى
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون)
فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
الدولية للثلج الجاف  -ديفكو 2
فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
أم بي للهندسة B.M
المصرية لنظم التعليم الحديثة
بى اى جى للتجارة واالستثمار
الدولية لألسمدة والكيماويات
الصخور العربية للصناعات البالستيكية
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
االخوة المتضامنين لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
البدر للبالستيك
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
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اراب للتنمية
الدولية للصناعات
اجملموعة املتكاملة الصخور العربية
لألعمال الهندسية للصناعات البالستيكية واالستثمار العقاري الطبية ايكمي
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اجملموعة املتكاملة يوتوبيا لالستثمار
لألعمال الهندسية العقارى والسياحى

جينيال تورز

االحتاد الصيدلي
للخدمات الطبية
واالستثمار

أخـــبار الشــركـات المقـيـدة خالل شـهـر يـولـيـــو
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
• اوضحت الشركة انه ال توجد احداث جوهرية ادت الى ارتفاع سعر السهم.
• قام العميل سليم محمد فؤاد بشراء عدد  49,880سهم من أسهم الشركة وبذلك تصل نسبة المساهمة
بعد العملية إلى  4.46%من أسهم الشركة .
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت
• حققت الشركة صافي ارباح الشركة تصل الى  11.2الف جنيه عن النصف االول من عام 2016
مقارنة بصافي خسائر قدرها  43.9الف جنيه عن نفس الفترة المقارنة في العام السابق.
أم بي للهندسة M.B
ارسلت الشركة بيان محدث بخصوص االطار التنظيمى للشركة.
مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
• ارسلت الشركة بيان محدث بخصوص االطار التنظيمى للشركة.
• اوضحت الشركة انه لم يتم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
 24/07/2017الساعة .3:00
• تكبدت الشركة خسائر تصل الى  373.3الف جنيه عن الربع االول من عام  2017مقارنة بصافي
ارباح قدره  60.4الف جنيه عن نفس الفترة المقارنة في العام لسابق.
• اعتذر مكتب د .زهرة المدني للمحاماه واالستشارات القانونية عن االوراق المالية عن اتمام
المهمه التي اسندت اليهم بموجب محضر مجلس االدارة.
البدر للبالستيك
قامت الشركة بتغيير مسئول عالقات المستثمرين ليكون االستاذ احمد صالح احمد.
مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارى
نفت الشركة الخبر المنشور بإحدى الصحف بعنوان “ مارسيليا تتفاوض مع عمر افندي القامة
مشروع بالمشاركة علي مساحة  26.6الف متر “
المجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية
قام العميل امين مصطفى محمد امين علوة بشراء عدد  449,110سهم من اسهم الشركة وبذلك
تصل نسبة المساهمة بعد العملية الى  % 20.43من اسهم الشركة.
المصرية لنظم التعليم الحديثة
بمراجعه تقرير التقييم العقاري المعد بواسطه شركه اركون لالستشارات الهندسية بتكليف من
شركة ايجي تراند لالستشارات المالية من قبل االدارة المختصة الهيئة العامة للرقابة المالية ،تبين
ان التقرير غير مطابق لمتطلبات المعايير المصرية للتقييم،حيث يفتقر الي العديد من المقومات
األساسية لمعايير التقييم باالضافة الي تجاهله للعديد من العناصر بالمعايير المشار اليها والتي قد
تؤثر علي القيمة النهائية وسيتم اتخاذ االجراءات الالزمه حيال ذلك.

ارسلت الشركات التالية نموذج تقرير إفصاح للشركة عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين:
• فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
• المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
• جينيال تورز
• الصخور العربية للصناعات البالستيكية
• أم بي للهندسة M.B
• الدولية للثلج الجاف
• العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
• البدر للبالستيك
• يوتوبيا لالستثمار العقاري والسياحي
• االولي لالستثمار والنمية العقارية
• الدولية لالسمدة والكيماويات
• بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت
• فيركيم مصر لالسمدة والكيماويات
• المجموعة المتكاملة لالعمال الهندسية
• يونيفرت للصناعات الغذائية
• مرسيليا المصرية الخليجية لالستثمار العقارى
• فيرتيكا للبرمجيات
• انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
• اراب للتنمية واالسثمار العقاري
• مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون)
• الدولية للصناعات الطبية ايكمي
• المصرية الكويتية لالستثمار والتجارة
• المصرية لنظم التعليم الحديثة
االتحاد الصيدلي للخدمات الطبية واالستثمار
قدمت الشركة المستندات التالية:
• تحديث دراسة القيمة العادلة
• قوائم مالية لعام  2016والربع االول من عام 2017
• محضر الجمعية العامة لشهر ابريل 2017
• محضر مجلس االدارة لشهر مايو 2017
• مستندات نشاط االستثمار العقاري
• تقرير الحقائق المكتشفة للشركة

لمعرفة المزيد برجاء زيارة موقعنا
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إجماليات التداول خالل شهر يـولـيـــو
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