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أهم األخبار
اضغط على العناوين

مصرف أبو ظبي إالسالمي 
يربح 844.3 مليون جنيه 

في 9 أشهر

الرئيس السيسي يوجه بإعداد 
دراسة تسويقية شاملة لمشروع 

المليون ونصف المليون فدان

رواد السياحة تكلف بيت الخبرة 
االستشاري ٕالجراء فحص نافي للجهالة 

لمجموعة شركات إم.جي

دومتي تتعاقد مع تتراباك لشراء 
خط تعبئة منتجات األلبان بتكلفة 

استثمارية 500 ألف دوالر

معدل البطالة في مصر 
يتراجع إلى 7.3% 
في الربع الثالث

رنا ممدوح 

بــي  شـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  فـــــوض 
جلسته  ــي  فـ ــضــة  ــاب ــق ال إنــفــســتــمــنــتــس 
رئيسه  الــمــاضــي،  الخميس  المنعقدة 
ــة  ــازمـ ــل الـــخـــطـــوات الـ ــامـ ــاذ كـ ــاتـــخـ بـ
المفاوضات  القانونية إلنهاء  واإلجراءات 
بيع  بخصوص  إيجيبت  توتال  شركة  مع 
نسبة %20 من حصة األولى في الثانية.

في  القابضة  إنفستمنتس  بي  وأفادت 
الحصة  تلك  أن  أمــس،  للبورصة  بيان 
توتال  قيمة  إجمالي  من   1.6% تعادل 

يجيبت. إ
أضافت أن إدارة الشركة ما زالت في 
والخاصة  النهائية  المفاوضات  مرحلة 
للعقود  التفصيلية  واألحــكــام  بالشروط 
من  يتبعها  ومــا  األســهــم،  ببيع  الخاصة 
مع  عليها  التفاوض  حالًيا  جاٍر  تفاصيل 

المشتري.
بااللتزام  الشركة  إدارة  مجلس  وتعهد 
قيد  قــواعــد  مــن   43 الــمــادة  بمتطلبات 
البورصة  فــي  المالية  األوراق  وشــطــب 

ــقــابــضــة  ــرز ال ــيـ ــونـ ــايـ ــت شـــركـــة بـ ســجــل
صافي  فــي  تراجًعا  المالية،  لاستثمارات 
لتصل   ،29.6% بنسبة  المجمعة  ــاح  ــ األرب
األشهر  خــال  جنيه،  مليون   867.122 إلــى 
التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 
1.231.843 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مع 

األخذ في االعتبار حقوق األقلية.
للقوائم  وفًقا  األنشطة  إيــرادات  وتراجعت 
الــمــالــيــة الــمــرســلــة لــلــبــورصــة أمــــس، إلــى 
5.206.443 مليار جنيه، خال الفترة من بداية 
مقابل  الماضي،  سبتمبر  نهاية  وحتى  يناير 

8.699.374 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
الفترة  الربح خال نفس  وانخفض مجمل 
إلى 1.575.764 مليار جنيه، مقابل 2.250.116 

مليار جنيه بالفترة المماثلة.
 3.630.679 مبلغ  المبيعات  تكلفة  وسجلت 
مليار جنيه، خال األشهر التسعة األولى من 
6.449.258 مليار جنيه  العام الجاري، مقابل 

بالفترة المناظرة.
نفس  خــال  الــنــشــاط  أربـــاح  وانخفضت 
مقابل  جنيه،  مليار   1.316.035 إلــى  الفترة 

1.885.599 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وعلى مستوى األعمال المستقلة، فتحولت 
بمبلغ  صافًيا  محققة  الربحية  إلى  بايونيرز 

بضوابط اإلفصاح وذلك بعد االنتهاء من 
التنفيذ. وقبيل  المفاوضات  مرحلة 

زيــادة  على  اإلدارة  مجلس  وافــق  كما 
القابضة  إنفستمنتس  بي  شركة  استثمار 
لاستثمارات  القابضة  ابتكار  شركة  في 
والتابعة  الشقيقة  والــشــركــات  المالية، 
لتطوير  مليون جنيه   40 لها، بحد أقصى 
فيها. المستثمر  الشركات  أعمال  وتنمية 

ــة بـــي إنــفــســتــمــنــتــس  ــركـ وحــقــقــت شـ
ــاح  ــ ا فـــي صــافــي األرب ــّوً ــمـ ــقــابــضــة، نـ ال
إلــى  لــتــصــل   ،7.6% بنسبة  الــمــجــمــعــة 
األشهر  خــال  جنيه،  مليون   153.554
سبتمبر   30 ــي  فـ الــمــنــتــهــيــة  ــتــســعــة  ال
جنيه  مليون   142.744 مقابل  الماضي، 
بالفترة المناظرة، مع األخذ في االعتبار 

األقلية. حقوق 
 189.832 ــى  إل ــرادات،  ــ اإليـ وارتــفــعــت 
مليون جنيه، خال الفترة من بداية يناير 
مقابل  الــمــاضــي،  سبتمبر  نهاية  وحتى 

المقارنة. بالفترة  مليون جنيه   187.087

 – يناير  الفترة  مليون جنيه، خال   153.597
جنيه  مليون   120.974 مقابل   ،2020 سبتمبر 

خسائر بالفترة المناظرة.
نفس  خــال  النشاط  ــرادات  ــ إي وارتــفــعــت 
مقابل  جنيه،  مليون   959.180 إلــى  الفترة 

4.476 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وقال وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة 
الخاصة  نتائج األعمال  إن  القابضة  بايونيرز 
األولــى  التسعة  األشــهــر  خــال  بالمجموعة 
الربحية  معدالت  مع  متوافقة   2020 عام  من 
المخططة من قبل اإلدارة خال هذه المرحلة 
على  الــحــفــاظ  استطاعت  وأنــهــا  الــحــرجــة، 
بالقطاعات  مقارنة  تنافسية  ربحية  معدالت 
االســتــثــمــاريــة الــمــمــاثــلــة الــعــامــلــة بــالــســوق 

المصرية.
المبيعات  إلــى  الربح  مجمل  نسبة  وبلغت 
في   26% مقابل   30% الفترة  هــذه  خــال 

األشهر التسعة األولى من عام 2019.
مليون   744 القابضة  بايونيرز  حققت  كما 
األقلية  بعد خصم حقوق  أرباح  جنيه صافي 
2020 وتسجيل هامش أرباح  30 سبتمبر  في 
بعد خصم حقوق القوائم المالية %14 مقابل 
عام  من  األولــى  التسعة  األشهر  %11 خال 

.2019
وعــلــق زكـــي قـــائـــًا:” يــأتــي ذلـــك فــي ظل 
المرحلة الصعبة التي نشهدها على الصعيد 
والناتجة  والــعــالــمــي،  المحلي  االقــتــصــادي 
تصاحب  الــتــي  االقــتــصــايــة  المتغيرات  عــن 
على  وآثــارهــا  كــورونــا،  فيروس  انتشار  أزمــة 
اقتصاديات الدول وحالة التباطؤ االقتصادي 

التي تغلف أغلب األنشطة االقتصادية”.
وتـــابـــع:” ســاعــد الــتــنــوع فــي اســتــثــمــارات 
ربحية  معدالت  على  الحفاظ  في  المجموعة 

تنافسية، حيث أمنت الكثير من البدائل التي 
تتكاتف للحفاظ على المعدالت المتوقعة من 
اإليرادات، وأيًضا التخطيط االستثماري بعيد 
على  ساعد  الــذي  المجموعة،  إلدارة  المدى 
من  للمجموعة  االستثمارية  الــرؤيــة  تحقيق 
وإدارتها  لاستثمارات  الجيد  االنتقاء  خال 

بالشكل األمثل”.
ــام قليلة قــام  ــي:” مــنــذ أيـ ــ ــال ولــيــد زك وقـ
العامة  الجمعية  بدعوة  الشركة  إدارة  مجلس 
غير العادية لبدء السير في إجراءات تقسيم 
الشركة والتي تعتمد على هيكلة قطاعية تنتج 
الرئيسية  األنشطة  تمثل  ثاث شركات  عنها 
الخدمات  بقطاع  تختص  شركة  للمجموعة، 
بالقطاع  تختص  وشركة  -القاسمة-،  المالية 
وشركة  –منقسمة-  والــمــقــاوالت  الــعــقــاري 

تختص بالقطاع الصناعي –منقسمة-.
إلى اإلدارة  العملية تهدف  أضاف أن هذه 
لزيادة  باإلضافة  المجموعة  ألصــول  المثلى 
الغرض  المجموعة ذات  بين شركات  التعاون 
المتشابة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد 

داخل شركات المجموعة.
وتابع:” جدير بالذكر أننا طبًقا لسياستنا 
االســتــثــمــاريــة نــركــز بــشــكــل أســاســي على 
وفًقا  دائًما  ونعمل  واالستمرارية،  المرونة 
المواقف  مع  للتعامل  وقائية  استراتيجيات 
من  أي  تــواجــه  أن  يــمــكــن  ــتــي  ال ــة  ــطــارئ ال

المجموعة”. داخل  العمل  مجاالت 

ا لالتحاد المصري للتأمين طارق سيف أميًنا عاّمً

الشركة ترفع استثمارها في ابتكار القابضة والشركات 
الشقيقة والتابعة لها بحد أقصى 40 مليون جنيه

تعادل 1.6% من إجمالي القيمة

بي إنفستمنتس القابضة تفوض رئيس مجلس إالدارة 
ٕالنهاء مفاوضات بيع 20% من حصتها في توتال إيجيبت

بايونيرز القابضة: 867 مليون جنيه أرباح المجموعة في 9 أشهر

وليد زكي: تنوع االستثمارات ساعد في الحفاظ 
على معدالت ربحية تنافسية

وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة 
بايونيرز القابضة

حابي

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  ــار  اخــت  
طارق  الدكتور  للتأمين  المصري 
ـــا خــلــًفــا لــوفــاء  ــا عـــاًمّ ــًن ســيــف أمــي

التقاعد. سن  لبلوغها  محمود 
ــرشــح  ــت ــاب ال ــ وفـــتـــح االتـــحـــاد ب
فــي شهر  ــعــام  ال ــن  األمــي لــمــنــصــب 
طلب   21 وتلقى  الماضي  أغسطس 
ــذا الــمــنــصــب، قــبــل أن  ــه ــرشــح ل ت

بناًء  مرشحين   5 المجلس  يختار 
عــلــى مــلــخــصــات الــســيــرة الــذاتــيــة 
ــمــرشــحــون  ــم، وقــــدم ال ــه ــن ــل م ــك ل
قبل  لــرؤيــتــهــم،  تقديمية  عــروًضــا 
اثنين  مرشحين  عــلــى  االســتــقــرار 
ــزة جــابــر،  ــارق ســيــف وعـ هــمــا: طـ
سيف  عــلــى  الــيــوم  االخــتــيــار  ليقع 

ا. عاّمً أميًنا 
حاصل  ســيــف  طـــارق  والــدكــتــور 
ــى زمــــالــــة مـــعـــهـــد الـــتـــأمـــيـــن  ــلـ عـ
الدكتوارة  ودرجة  بلندن  القانوني 

للعلوم  الــعــربــيــة  ــة  ــمــي األكــادي ــن  م
البحري. والنقل  والتكنولوجيا 

وكان سيف قد تولى منصب رئيس 
بشركة  التجارية  التأمينات  قطاع 
 3 لــمــدة  مــصــر   – للتأمين  ألــيــانــز 
مدير  منصب  إلى  باإلضافة  سنوات 
الدولية  واإلخطار  البحري  التأمين 
سنوات   3 لمدة  أيًضا  أليانز  بشركة 
بشركة  متعدده  مناصب  تولى  كما 
Arab interna�و للتأمين   AIGG
  tional insurance Company

ــك مــنــدوبــي الــبــيــع  ــذل الــتــأمــيــن وك
االتحاد  تلقى  وقد  مالية،  فئة  على 
شــركــات  مـــن  اآلراء  مـــن  ــد  ــعــدي ال

الخصوص. هذا  في  التأمين 
االتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  وقــــرر 
جميع  وإحالة  الــدراســة  استكمال 
مع  اإلداريــــة  الــلــجــنــة  إلـــى  اآلراء 
بــاالتــحــاد  الــعــامــة  ــة  األمــان تكليف 
المطبقة  الضوابط  على  للحصول 
ــل الــبــنــوك  ــرى مــث ــاعــات أخــ بــصــن
في  أخـــرى  دول  ــجــارب  ت ــك  ــذل وك

للتأمين. الفرعونية  والشركة 
العضو  مساعد  منصب  تولى  كما 
واإلنتاج  الفنية  للشؤون  المنتدب 
للتأمين  وثـــاق  بــشــركــة  والـــفـــروع 
أيــًضــا  وعــمــل  مــصــر،   – التكافلي 
واالستشارات  التدريب  بمجاالت 

العربي. الخليج  بمنطقة 
مجلس  ناقش  متصل،  سياق  في 
أمس  اجتماعه  في  االتحاد  إدارة 
عــــدًدا مـــن الــضــوابــط الــمــتــعــلــقــة 
بــانــتــقــال الــعــامــلــيــن بــيــن شــركــات 

التأمين. مجال 
وأشـــار بــيــان لــاتــحــاد إلـــى أنــه 
ستتوصل  مــا  عــرض  الــمــقــرر  مــن 
مجلس  على  اإلداريــة  اللجنة  إليه 
الـــضـــوابـــط  القـــــتـــــراح  اإلدارة 

. سبة لمنا ا
االتحاد  إدارة  مجلس  درس  كما 
التعاون  بروتوكول  تفعيل  خطوات 
ــع كـــل مــن:  ــم تــوقــيــعــهــا مـ الـــتـــي تـ
وجمعية  للبريد،  القومية  الهيئة 

الصناعات. واتحاد  مصر،  أهل 

ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار »سوديك«

للتنمية  أكتوبر  مــن  الــســادس  شــركــة  تعتزم 
مقاوالت  عقود  توقيع  »ســوديــك«،  واالستثمار 
إيست«  »سوديك  مشروع  في  جنيه  مليار  بقيمة 
العام  خال  الجديدة  القاهرة  في  تقيمه  الذي 
المقبل، لترفع إجمالي قيمة اإلسنادات إلى 2.2 

جنيه. مليار 
للشركة  المنتدب  العضو  ماجد شريف،  وقال 
بوابة  عن  الصادرة  حابي  لنشرة  تصريحاته  في 
الــتــي نظمتها  الــجــولــة  حــابــي جــورنــال، خــال 
 17 نحو  به  يعمل  المشروع  إن  أمــس،  الشركة 
األساسية  البنية  أعمال  تتولى  مقاوالت  شركة 
اإلنشاءات  أعمال  وبدأت  والخرسانات،  والحفر 
الماضي،  العام  من  يونيو  بشهر  المشروع  في 
شهر  فــي  التسليمات  تــبــدأ  أن  الــمــقــرر  ومـــن 

المقبل. العام  نوفمبر من 
مساحة  على  يقام  المشروع  ان  إلــى  ولفت 
الجديدة  مصر  شركة  مع  بالشراكة  فداًنا   655
لإلسكان والتعمير، بنسبة %70 لشركة سوديك 
االتفاق على  مع  الجديدة،  لشركة مصر  و30% 

الجديدة  مصر  شركة  لحصة  أدنــى  حد  وضــع 
أن  إلى  مشيًرا  سوديك،  بها  تلتزم  العوائد  من 
ووحدات”  “فيات  وحدة   4988 يضم  المشروع 
فداًنا   241 بمساحات  مراحل،   3 على  موزعة 
الثانية،  للمرحلة  فداًنا  و225  األولى،  للمرحلة 

الثالثة. للمرحلة  فداًنا  و189 
ونصف  العام  فترة  خال  تم  أنه  إلى  وأشــار 
الهياكل  من   84% من  أكثر  استكمال  األخيرة 
الخرسانية، وأكثر من %85 من البنية التحتية، 
وأنه من المقرر أن يتم تسليم 387 وحدة، ضمن 
المرحلة األولى التي يجري تنفيذها في نوفمبر 

المقبل. العام  من 
فيا   928 تضم  األولـــى  المرحلة  أن  وتــابــع 
نحو  اآلن  حتى  الشركة  وضخت  وحــدة،  و780 
إلى  مشيًرا  ــشــاءات،  اإلن فــي  جنيه  مليار   1.2
إلى  تصل  للمشروع  اإلجمالية  االستثمارات  أن 
ومن  األرض،  قيمة  مليار جنيه بخاف   17 نحو 
إلى  اإلجمالية  مبيعاته  تصل  أن  المستهدف 
يتم  أن  المقرر  من  وأنــه  جنيه،  مليار   40 نحو 
المقبل،  يناير  في  المرحلة  لتلك  الكهرباء  مد 
على أن تتواصل أعمال اإلنشاءات وفق الجدول 

عليه. المتفق  الزمني 

التسليمات خال  بدء  أنه مع  وأوضح شريف 
إحدى  إلــى  ستتجه  الشركة  فــإن  المقبل  العام 
أو  التخصيم  في  والمتمثلة  التمويلية  الوسائل 
توفير  إلى  الرامية  سياستها  ظل  في  التوريق، 
موضًحا  الوسائل،  تلك  عبر  المالية  احتياجاتها 
من  يمكنها  للشركة  القوي  المالي  المركز  أن 

الوسائل  من  أي  عبر  الــازمــة  السيولة  توفير 
المصرفية. وغير  المصرفية  التمويلية 

ولفت إلى أنه بالنسبة للربع األخير من العام 
الشركة  تواصل  أن  المتوقع  من  فإنه  الــجــاري 
شهده  ما  غــرار  على  إيجابية  معدالت  تحقيق 
الربع الثالث من نمو كبير في النتائج على جميع 
في  نجحت  الشركة  أن  إلــى  مشيًرا  األصــعــدة، 
شهدها  التي  التأثيرات  من  كبير  جزء  تعويض 
الربع الثاني والتي نجمت عن إجراءات التباعد 
من  للحد  الحكومة  أقــرتــهــا  الــتــي  االجتماعي 

كورونا. انتشار فيروس 
األربــاح  صافي  في  ا  نــمــّوً ســوديــك،  وحققت 
 537.847 إلى  لتصل   ،6.3% بنسبة  المجمعة 
األولى  التسعة  األشهر  خال  في  جنيه،  مليون 
مليون   506.093 مقابل  ــجــاري،  ال الــعــام  مــن 
االعتبار  في  األخذ  مع  المناظرة،  بالفترة  جنيه 
ــوق األقــلــيــة، فـــي حــيــن تـــراجـــع إجــمــالــي  حــق
المرسلة  المالية  للقوائم  وفًقا  النشاط  إيرادات 
 3.151.403 إلى  الماضي،  األسبوع  للبورصة 
ــرة مـــن بــدايــة  ــفــت ــال ال مــلــيــار جــنــيــه، فـــي خـ
مقابل  الماضي،  سبتمبر  نهاية  وحتى  يناير 

المقارنة. بالفترة  جنيه  مليار   3.405.661

سوديك توقع عقود مقاوالت بقيمة مليار جنيه في مشروع
سوديك إيست العام المقبل

لتنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة األولى

ماجد شريف: نعتزم تنفيذ عملية توريق أو تخصيم مع بدء التسليم في المشروع
بكر بهجت

40 مليار جنيه 
إجمالي المبيعات 

المستهدفة
 و17 شركة

 تتولى اإلنشاءات 
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