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أداء الســـوق

ارتفعت قيم تداوالت بورصة النيل خالل شهر يونيو  2016حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر  63مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  58مليون جنيه مصري خالل مايو ،2016
فيما انخفضت أحجام التداوالت لتسجل  36.7مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  41.8مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما انخفضت عدد العمليات املنفذه إلى حوالي  8الف عملية
مقارنة بـ  9.2الف عملية تداول منفذة خالل شهر مايو .2016
واستحوذت شركتي املصرية لنظم التعليم احلديثة ومرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى على ما يقارب من  49%من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما
جاء سهم شركة مصر جنوب افريقيا لالتصاالت على رأس االرتفاعات خالل الشهر .بينما بقي رأس املال السوقي لبورصة النيل خالل شهر يونيو  2016في نفس معدالته وهي 1.2مليون
جنيه خالل الشهر السابق.

أداء الشركات املتداولة خالل شهر يونيو
كـمـيــة
التــداول

اســم الورقــة

مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
يونيفرت للصناعات الغذائية
مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
فاروتك النظمة التحكم واالتصاالت
جينيال تورز
اراب للتنمية واالستثمار العقاري
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
البدر للبالستيك
الدولية لألسمدة والكيماويات
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
بى اى جى للتجارة واالستثمار
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
أم بي للهندسة B.M
املصرية لنظم التعليم احلديثة
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1,198,364,764.78

أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر يونيو
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
قامت الشركة بتعديل في تشكيل مجلس اإلدارة ليضم أعضاء مجلس إدارة مستقلني طبقا لقرار
هيئة الرقابة املالية.
املصرية لنظم التعليم احلديثة
قام االستاذ عمرو محمد على لطفى بشراء عدد  85000سهم من أسهم الشركة وبذلك تصل
نسبة املساهمة بعد العملية الى .5.83%
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
رفضت الهيئة العامة لإلستثمار إستالم محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لعدم توافق احملضر
مع املادة اخلاصة بتعيني أعضاء محلس إدارة.

اراب للتنمية واالستثمار العقاري
أوضحت الشركة انه بخصوص ما مت نشره بإحدى الصحف حتت عنوان “أراب للتنمية تبدأ إنشاء
عمارتني باالتجمع اخلامس الربع الثالث  ”2016ان الشركة قد استخرجت تراخيص قطعتي ارض
الشركة بالتجمع اخلامس.
االولي لالستثمار والتنمية العقارية
• قامت العميلة هند احمد كامل محمود بشراء عدد  13,150سهم من أسهم الشركة وبذلك
تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى  2.38%من أسهم الشركة.
• ارتفعت صافي أرباح الشركة خالل الفترة من  01/01/2016الى  31/03/2016لتحقق
 208,908جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  69,999جنيه عن نفس الفترة املقارنة من العام
السابق.

مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
قام العميل أحمد على زين العابدين محمد حسني بشراء عدد  43،298سهم من أسهم الشركة
وبذلك تصل نسبة املساهمة بعد العملية إلى  5.18%من أسهم الشركة.

يونيفرت للصناعات الغذائية
• قام العميل شركة املستقبل للتجارة والصناعة بشراء عدد  5،000،000سهم من أسهم
وبذلك تصبح نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ  5.56%من أسهم الشركة.

مصر انتركوننتال لصناعة اجلرانيت والرخام
قامت الشركة بتعيني أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني وفقا حملضر مجلس إدارة الشركة املنعقد
بتاريخ .07/06/2016

• قام العميل أمني عبد اخلالق حسن ببيع عدد  5,000,000سهم من أسهم الشركة وبذلك
تصبح نسبة األسهم بعد التنفيذ  5.82%من أسهم الشركة.

تقدمت شركة االحتاد الصيدلى للخدمات الطبية واالستثمار بطلب قيد عدد  13.661.400سهم
بقيمة اسمية  1جنيه
مصر جنوب افريقيا لالتصاالت
• قررت جلنة القيد مخاطبة الشركة مبراعاة أحكام املادة  31من قواعد قيد وشطب األوراق املالية
بالبورصة املصرية واملادة  45من االجراءات التنفيذية مستقبال ً.
• قررت جلنة املوافقة على نشر إعالن تقرير إفصاح الشركةبغرض دعوة اجلمعية العامة غير
العادية للسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة املرخص به من  10مليون جنيه إلى  20مليون
جنيه وزيادة أسهم رأس مال الشركة املصدر من  6,389,758جنيه إلى  12,779,516جنيه بزيادة
نقدية مببلغ  6,389,758جنيه موزعة على عدد  31,948,790سهم بقيمة اسمية قدرها 20
قرش للسهم الواحد ،زيادة نقدية حق اكتتاب لقدامى املساهمني.
•
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
تقوم الشركة بتوزيع أسهم مجانية حيث تكون قيمة التوزيع  0.217سهم مجاني لكل سهم
أصلي.
مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
• قام العميل سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرؤوف ببيع عدد  2,500,000سهم من أسهم
الشركة وبذلك تصبح نسبة االسهم بعد التنفيذ  29.72%من أسهم الشركة.
• أرسلت الشركة بيان احلاقي من الشركة بشأن القوائم املالية عن السنة املالية املنتهيه في
.31/12/2015

أم بي للهندسة
• قامت الشركة بتقدمي تعليقً ا على نتائج أعمال الربع األول من عام .2016
• انخفضت صافي أرباح الشركة خالل الفترة من  01/01/2016الى  31/03/2016لتحقق
 890,365جنيه مقارنة بصافي ارباح قدرها  1,577,325جنيه عن نفس الفترة املقارنة من
العام السابق.
بى اى جى للتجارة واالستثمار
تكبدت الشركة صافي خسارة خالل الفترة من  01/01/2016الى  31/03/2016قدرها
 100,003جنيه.
أرسلت الشكات التالية منوذج محدث عن بيانات الشركة:
 الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد أم بي للهندسة املصرية لنظم التعليم احلديثة يونيفرت للصناعات الغذائية الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد مصر جنوب افريقيا لالتصاالت -االولي لالستثمار والتنمية العقارية

ملعرفة املزيد برجاء زيارة موقعنا

www.nilex.com.eg
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إجماليات التداول خالل شهر يونيو
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