
 
 

 
 

 

 

 

 

لشررةة ي  ي  ي  الاايةة لستثممااا  المالية وااق   الغيرعادية الجمعية العامة

اعثمد   ، ةماالاايةرررة .م م  ي  إنفسرررثم ث على وغيير يترررل الشررررةة لي ررر   

والث  وعك  قاة األداء المال   7102نثائج السررر ة المالية  العادية العامة الجمعية

 للشرةة

 7108 مايا 8 

ةاد ال ااصررررررة الم رررررررية ي  ي  ي  الاايةررررررة لستررررررثممااا  المالية   العادية لشرررررررةة الغير اليا  الجمعية العامة واقات

BINV.CA ) م.م م  الاايةة انفسثم ث يى وعديل يتل الشرةة لي    على 

، وقد يشرراا  7102ديسررم ر  10ق   العا  المالى الم ثه نثائج يعمال ةما واقات الجمعية العامة العادية للشرررةة على اعثماد  

، يمعدل ااوفاع تررر ا  قدا  مليان ج يه 02071 إلى 7102االيرادا  المجمعة للشررررةة  سل عا   نثائج االعمال الى ااوفاع 

صرراق  الري  ياوفع  ام ةم7101مليان ج يه ق   78..يعد اتررث عاد مكاتررو قروع العملة يايمة  7101العا  المال   عن 88%

والذ  يلغ  7101مليان ج يه، على صرراق  الري  ق   01177 إلى 087% يمعدل ترر ا  وحااع األقلية يعد   ررل الةرررائو

ثممااية المحفظة االتررتررثممااا  يلى ملخص ل ثائج اعمال يعض ام و قيما يعد اتررث عاد مكاتررو قروع العملة مليان ج يه .877

  م".م م الاايةة  انفسثم ث   "يشرةة ل

 مدينة نصر لإلسكان والتعمير

( وه  شرةة اائدة يمجال الثطاير العااا  ق  MNHD.CAشررةة مدي ة ن رر لكتركان والثعمير  ةاد ال ااصرة الم ررية 

، حيث يلغت 7102ديسررررررم ر  10المال  الم ثه  ق  للعا  ال ثائج المالية المجمعة قرد قرامرت قى وقرت ترررررراي  ي عسن م ررررررر، 

مليان ج يه  سل نف   1170.، يي ما يلغ صاق  الري  %7178قدا  نما تر ا  يمعدل ملياا ج يه،  7731اإليرادا  المجمعة 

 م %1873، ونثج عن ذلك وصال هامش صاق  الري  إلى العا 

نما  7102ديسررم ر  10 سل السرر ة المالية الم ثهية ق  شررةة مدي ة ن ررر لكتركان والثعمير لث  حااثها ووعك  ال ثائج الااية ا

 770ملياا ج يه، وعلى صرررعيد ال ثائج المالية المسرررثالة، يلغت اإليرادا   870لث لغ  %.387الحجازا  الجديدة يمعدل تررر ا  

 3171.لي لغ  %7272ةما ااوفع صرراق  الري  يمعدل ترر ا   ،%7172  قدانما ترر ا   يمعدل، 7102ملياا ج يه  سل عا  

مااانة يعا   %773وها نما تررر ا  يمعدل العا   سل نف   %3378مليان ج يه م رررحايبا ياصرررال هامش صررراق  الري  إلى 

 م7101

 شركة جيزة لالنظمة

ظة االترررثممااية ق  شررررةا  المحف ىويحدو رررميل االنظمة المثكاملة يعل ت شررررةة جيلة لسنظمة ، الشررررةة الرائدة ق  مجال 

يادة ي س ة ملياا ج يه وممل ز ..07؛ وسرجيل إيرادا  يلغت  7102، عن نثائج ممثازة ق  عا  "الاايةرة انفسرثم ث   "يشررةة 

 إلى 7102عا    سل  ٪072يمعدل ت ا   واالهسكق ل الفاائد والةرائو  الشرةة ااياح وااوفعتم على يترا  ت ا  11٪

يعد   ررل  صرراق  اي  ج يه مليان 0. حاات الشرررةةةما م ج يه مليان .2 يلغت الث و 7101مااانة يعا    ج يهمليان  081

 ممااانة يالعا  الساي  ٪33زيادة قداها  يممل والذ  الةرائو وحااع األقلية

 

 

 

 

 

 بيان صحفي

 8108 مايو 8 القاهرة



 
 

 
 

 شركة توتال مصر

ق  السررراع الم رررر  لم ثجا  الاقاد وزيا  الثشرررحيل، عن نثائج مالية  الك رىيعل ت شررررةة واوال م رررر ، إحدى الشررررةا  

 مااانة يالعا  الساي   ٪.1 نما ي س ة ملياا ج يه 08718 اإليرادا  يلغت؛ حيث 7102 واعدة ق  عا 

  8102عام  في الشركة استثمارات

 ق  االتثمماا ق  مثخ  ة شرةة ،االتثمماا  للثمايل ايثكاا شرةث  ق  ياإلتثممااالاايةة ي  انفسثم ث   شرةة قامت

  011 انثاجية يطاقة طاقة شمسية ثسثة محطا  والثى وهدف الى ي اء إنف يثى تاالا وشرةة ،م رق  الغير المال   الاطاع

  7108 من الرايع الريع ق  المحطا  يول وشغيل ق  ال دء يثل ين المثاقع من هذاو ق  م طاة ي  ان يمحاقظة يتاان ميجاوا 

 «القابضة بي انفستمنتس»عن شركة 

، وه  واحدة من الشررةا  الرائدة ق  مجال إدااة االتثمماا الم اشر ق  7111عا  « الاايةرة ي  انفسرثم ث »وأترسرت شررةة 

السراع الم رر م ووثخ رص الشرةة ق  و مية ا و  األماال ع ر االتثمماا ق  مخثلل الشرةا  والاطاعا  الااعدة، وذلك 

يالسرراع الم رررية وو لغ قيمة محفظة  پ  إ  يااو رز"، وه  شرررةة اائدة ق  مجال االتررثمماا الم اشررروحت إدااة شرررةة "ي  

 ملياا ج يهم 08اتثمماااوها المث اعة يةمر من 

وولثل  الشرررررةة يثعظيل الايمة من الشرررررةا  الم رررررية ع ر عاد الشررررراةا  المممرة الث  وسرررراهل ق  واقير قر  عمل جديدة 

 والمساهمة ق  دقع عجلة الث مية االقث ادية ق  م رم 

ة مدي »مجماعة من ييرز الشررررةا  الرائدة ق  مخثلل الاطاعا  وم ها شررررةة « ي  انفسرررثم ث »ووةرررل محفظة اترررثممااا  

المالكة لمسث  «إنف يثى تاالا»و« ايثكاا للثمايل االتثمماا »و« جيلة تريسثمل»و« واوال م رر»و« ن رر لكتركان والثعمير

   محطا  طاقة شمسية ق  م طاة ي  ان يمحاقظة يتاانم


