سبتمبر 2014

أداء الســـوق

ارتفعت قيم تداوالت بورصة النيل خالل سبتمبر  2014حيث بلغت قيمة التداول خالل الشهر  53.4مليون جنيه مقارنة بقيم تداوالت بلغت  52.5مليون جنيه مصري خالل اغسطس املاضي ،فيما
ارتفعت أحجام التداوالت لتسجل  20.9مليون ورقة مالية مقارنة بنحو  18.2مليون ورقة مالية خالل الشهر السابق فيما ارتفعت عدد العمليات املنفذة إلى حوالي  9االف عملية مقارنة بـ 7.5
الف عملية تداول منفذة خالل شهر اغسطس.
واستحوذت شركتي املصرية لنظم التعليم احلديثة ومرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى على ما يقارب نحو  %40.8من إجمالي قيم تداوالت بورصة النيل خالل الشهر ،بينما جاء سهم
شركة املصرية لنظم التعليم احلديثة وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية على رأس االرتفاعات خالل الشهر.
فيما انخفض رأس املال السوقي لبورصة النيل ليسجل حوالي 1.17مليار جنيه مصري بنهاية شهر سبتمبر مقارنة ب 1.08مليار جنيه مصري خالل الشهر املاضي.

أعلى قيم تداوالت خالل سبتمبر (جنيه)

أداء الشركات املتداولة خالل شهر سبتمبر
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انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
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أراب للتنمية واالستثمار العقاري
قيد أسهم شركة /أراب للتنمية واالستثمار العقاري برأس مال مصدر قدره  26.5مليون جنيه موزع على  53مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  50قرش
للسهم الواحد ممثال ً في أربع اصدارات فى جدول قيد األوراق املالية املصرية.

أخـــبار الشــركـات املقـيـدة خالل شـهـر سبتمبر
  البدر للبالستيك
• قامت الشركة باالكتتاب النقدي في زيادة رأس مال الشركة بدعوة قدامى املساهمني لالكتتاب
في عدد  4,611,377باجمالي مبلغ  4.726,661جنيه مصري وبذلك يصبح تغطية االكتتاب
النقدي بنسبة  90.41%وقد قررت الشركة التقدم للهيئة العامة للرقابة املالية بفتح باب
االكتتاب للمرحلة الثانية لتغطية النسبة املتبقية.
•أعلنت الشركة عن حدوث حريق باخملزن الفرعي للمخزن الرئيسي للشركة وان قيمة التالق
للمنتجات واخلامات يقدر بحوالي  112الف جنيه مصري.
املصرية لنظم التعليم احلديثة
•ارتفعت ارباح الشركة لتحقق على صافي ربح قدره  1,855,247جنيه عن الفترة :من
 01/01/2014الى  30/06/2014مقارنة بصافي ربح قدره  1,711,284جنيه لنفس الفترة
املقارنة في العام املاضي.
•اعلنت الشركة ان مضاعف الربحية عن عام  2011قدره  166.15مره وعن عام  2012قدره 36
مره وعن عام  2013قدره  27مره وأن مضاعف الربحية في  31/08/2014قدره .59.9
الفنار للمقاوالت العمومية واإلنشاءات والتجارة واالستيراد
•اعلنت الشركة ان مضاعف الربحية عن عام  2013قدره  325مره وان مضاعف الربحية فى
 24/09/2014قدره  210.71مره.
•قامت الشركة بامتام عملية تعاقد الشركة مع شركة ايه بي بي اراب مبشروع محطة كهرباء
باسوس بقيمة  2,000,000جنية مصري وشركة أوراسكوم مبشروع اعمار مراسي الساحل
بقيمة  2,600,000جنيه مصري.
الدولية لألسمدة والكيماويات
قامت الشركة بتوزيع الكوبون رقم ( )2بواقع  0.20جنيه للسهم الواحد وذلك.
االخوة املتضامنني لإلستثمار العقاري واألمن الغذائي
اعلنت الشركة ان مضاعف الربحية عن عام  2013قدره  79.29مره و ان مضاعف الربحية فى
 24/09/2014قدره  47.85مره.
اجملموعة املتكاملة لألعمال الهندسية
قامت الشركة بتعديل في مجلس االدارة حيث مت تعيني االستاذ عماد محمد صفوت كعضو مجلس
ادارة مستقل باجمللس.
ريفا فارما
مت إعادة عرض موقف الشركة من عدم التزام الشركه مبوافاة إدارة البورصة بالقوائم املالية عن
فترتني ماليتني متتاليتني وهما الفترة املالية املنتهية فى  31/03/2014وكذلك الفترة املالية
املنتهية فى  30/06/2014حتى تاريخه على جلنة القيد ،والتي قررت توقيع التزام مالي قدره
 25000جنيه على أن تلتزم الشركة بقرار جلنة القيد وسداد اإللتزام املالي خالل  15يوم من تاريخ
إخطارها بقرار جلنة القيد لسداد اإللتزام على أن يعاد عرض موقف الشركة على جلنة القيد فى
حالة عدم إلتزامها بنهاية املهلة املمنوحة باإلضافة إلى إعادة منح الشركة مهلة قدرها  15يوم
إلزالة اخملالفة وسداد االلتزام املالي.
بورسعيد للتنمية الزراعية واملقاوالت
اعلنت الشركة ان مضاعف الربحية عن عام  2012قدره  1170مره وعن عام  2013قدره 518.33
مره وأن مضاعف الربحية فى  21/09/2014قدره .355

املؤشر للبرمجيات ونشر املعلومات
اعلنت الشركة ان مضاعف الربحية عن عام  2013قدره  205.5مرة وان مضاعف الربحية فى
 21/09/2014قدره 110مرة طبقا للقوائم املالية عن السنة املالية املنتهية فى . 31/12/2013
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
اعلنت الشركة ان مضاعف الربحية عن عام  2011قدره  8.76وعن عام  2012قدره 15.18
مره وعن عام  2013قدره  44.5مره وأن مضاعف الربحية فى  21/09/2014قدره  23.35مره.
الدولية للثلج اجلاف  -ديفكو 2
اعلنت الشركة ان مضاعف الربحية عن عام  2012قدره  39مره وعن عام  2013قدره  26مره
و ان مضاعف الربحية فى  21/09/2014قدره  14.4مره.
مرسيليا املصرية اخلليجية لالستثمار العقارى
اعلنت الشركة انه مت غلق باب االكتتاب في  20مليون سهم ليصل عدد اسهم الشركة الى 60
مليون سهم وقد مت تغطية  19,226,795سهم ب نسبة تغطية .96.13%
يوتوبيا لالستثمار العقارى والسياحى
•تقوم الشركة بعمل تسوية ودية ملديونياتها لدى هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة  -جهاز
مدينة السادس من أكتوبر.
•قام السيد احمد عز الدين احمد زين بشراء عدد  48,675سهم من أسهم الشركة وبذلك
تصبح نسبته بعد التنفيذ  32.58%من أسهم الشركة.
املصرية الكويتية لألستثمار والتجارة
اعلنت الشركة ان   مضاعف الربحية عن عام 2011قدره  269.23مره وانه ال يوجد مضاعف
ربحية لعامي  2012و  2013نظرا لتكبد الشركة خسائر وبناء عليه ال يوجد مضاعف ربحية
في .10/9/2014
الدولية لألسمدة والكيماويات
ارتفعت ارباح الشركة لتحقق صافي ربح قدره  3,376,054جنيه خالل الفترة من 01/01/2014
الى  30/06/2014مقارنة بصافي ربح قدره  3,112,603جنيه لنفس الفترة املقارنة.
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيالت التجارية
ارتفعت ارباح الشركة لتحقق صافي ربح قدره  1,376,004جنيه خالل الفترة من 01/01/2014
الى  30/06/2014مقارنة بصافي ربح قدره  679,562جنيه لنفس الفترة املقارنة.
بى اى جى للتجارة واالستثمار
•ارتفعت ارباح الشركة لتحقق صافي ربح قدره  90,119جنيه خالل الفترة من 01/01/2014
الى  30/06/2014مقارنة بصافي ربح قدره  89,110جنيه لنفس الفترة املقارنة.
•مت تغطية االكتتاب النقدى للشركة فى املرحلة الثانية بنسبة .400.6%
اميكو ميديكال للصناعات الطبية
تقوم الشركة بتوزيع نقدي بقيمة الكوبون  0.765جنيه على على خمس أقساط.
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