
بدء التداول على أسھم شركة نھر الخیر للتنمیة واالستثمار الزراعي بالبورصة المصریة

المصریةللبورصةالتابعة)CRMالـ(لوحدةوالمتابعةالترویجلجھودنتیجةجاءالشركةوتداولقید

الدكتور فرید: نعمل على اجتذاب مزید من الشركات للقید والطرح والتداول لتنویع القطاعات وزیادة عمق
السوق

أحمد السید العضو المنتدب للشركة: قید وتداول الشركة جاء بدعم من إدارة الترویج والقید بالبورصة
وسنعمل على استكمال خطط زیادات رؤوس اموالنا من خالل السوق للنمو والتوسع

نھرشركةوھيالرئیسي،للسوقالمكونةالشركاتضمن217رقمالوافدالثالثاء،الیومالمصریة،بالبورصةالتداولمنصةاستقبلت
أوراقلھاالمقیدةالشركاتعددإجماليبذلكلیرتفع،KRDI.CAكودالمصریة،البیئیةوالخدماتالزراعيواالستثمارللتنمیةالخیر
القیدإجراءاتلتنفیذاجتھدتالتيالعملوفرقالشركةقیاداتعددبحضوروذلكشركة،244إلىالمصریةالبورصةبجداولمالیة

والتداول، بحضور الدكتور محمد فرید رئیس البورصة ومسئولي شركة الریف المصري، وعدد من قیادات البورصة المصریة.
من جانبھ قال الدكتور محمد فرید، رئیس البورصة المصریة، إن بدء التداول على أسھم شركة نھر الخیر خطوة تساعد في زیادة تنویع
القطاعات المكونة لسوق األوراق المالیة المصریة بما یتیح منتجات استثماریة متنوعة لمختلف أنواع المستثمرین، وخاصة في القطاع

الزراعي الذي یعتبر من القطاعات األساسیة.

تابع الدكتور فرید، إن قطاع القید والترویج بالبورصة عمل مع الشركة على مدار العامیین الماضیین لتعریفھم بمتطلبات رحلة القید
والتداول وكیفیة االستیفاء مع قواعد القید، مؤكدا أن ھذا الدور قد أخذت إدارة البورصة على عاتقھا تبنیھ وھو الترویج لجذب شركات

جدیدة للقید والتداول لزیادة حجم السوق وتنویع قطاعاتھ.

10)المرجعي(السعرفتحبسعر25/1/2022الثالثاءالیوممناعتباراالمالیةالورقةعلىالتداولببدءالسماحالبورصةإدارةقررت
قروش للسھم  وذلك بدون التقید بالحدود السعریة أو آلیات اإلیقاف المؤقت خالل تلك الجلسة فقط على أن یتم التداول على الورقة المالیة

اعتباراً من جلسة التداول التالیة طبقا لآللیات المعمول بھا بالسوق المدرج بھ الورقة المالیة.

بحسب أحمد السید العضو المنتدب لشركة نھر الخیر للتنمیة واالستثمار الزراعي والخدمات البیئیة المصریة، فإن شركتھ ستعمل من
خالل تواجده في سوق األوراق المالیة المصري على اتخاذ كل ما یلزم نحو الوصول الى التمویل الالزم الستكمال خطط العمل

والتوسعات المستقبلیة التي تمكن الشركة من النمو بشكل مستدام في عدد من القطاعات واألنشطة االقتصادیة التي تعمل بھا.

تابع العضو المنتدب للشركة،" كل الشكر والتقدیر إلدارة البورصة المصریة وخاصة إدارة القید الترویج على مساندتھم ودعمھم الكامل
للشركة الستیفاء كافة متطلبات عملیة القید والتداول بسوق األوراق المالیة"، فالقید والتداول بالبورصة لیس نھایة المطاف فھو خطوة

رئیسیة تدعم جھود الشركة للتوسع والنمو وتنفیذ خطط أعمالھا.

تابع أن شركتھ تعمل في عدد من القطاعات أھمھا، استصالح و تجھیز األراضي بالمرافق األساسیة التي تجعلھا قابلة لالستزراع،
استزراع األراضي المستصلحة (في حدود خمسة عشر الف فدان )، بشرط ان تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح و

350رقمالوزراءرئیسقراربھاالصادرالمناطقعدافیما-،الغمربطریقالريلیسوالحدیثةالريطرقتستخدمواناالستزراع،
ذلككانسواءالحیواناتأنواعجمیعتربیة-وكذلك،2008لسنة356رقمالعربیةمصرجمھوریةرئیسقرارومراعاة2007لسنة

إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمین أو اللحوم، و- تربیة جمیع أنواع الدواجن والطیور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفریخ أو
انتاج البیض أو التسمین أو اللحوم، مع العمل على تقدیم خدمات النظافة وتجمیع القمامة (دون تدویرھا) مع التزام الشركة بإفراد حسابات

http://krdi.ca/


مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاه أحكام القوانین واللوائح والقرارات الساریة وبشرط استصدار التراخیص
الالزمة لممارسة ھذه األنشطة.

200قیمتھومدفوعمصدربرأسمال،2011عامتأسستوالذي،29/12/2021بتاریخالشركةالمصریةالبورصةإدارةأدرجت
466القیدعندالمساھمینعددیصلحیثمساھمین،بعددسھم،ملیار2أسھموعددقروش10للسھماسمیھبقیمھجنیھملیون

للشركةالسوقیةالقیمةتصلحیثوسیارات،صناعیةومنتجاتخدماتبقطاعمدرجة%،61.47القیدعندحرتداولونسبةمساھمین،
قرش.25عندللسھمالعادلةالقیمةباحتسابوذلكجنیھ،ملیون500تداولیومأولمع


