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 .2019 خاللارباح بايونيرز القابضة المجمعة  همليار جني 531.3 

  مليار جنيه 9.36ايرادات المجموعة تصل الى 

  نموا فى االرباح بعد خصم حقوق االقلية 38.09%

 2020 ابريل 22  القاهرة في

 البورصة كود( المالية لإلستثمارات بايونيرزالقابضة لشركة المالية القوائم كشفت
 عن2019ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام عن المجمعة) المجموعة) (  PIOH.CAالمصرية

  مقابل مصري جنيهمليار 9.36بلغت  ايرادات حققت والتي للمجموعة المتميز استمراراالداء
 ربح صافيليرتفع  %9.27 تبلغ بنسبة نمو 2018 عام خالل مصري جنيه مليار 8.56

 .المقابلة للفترة مصري جنيه مليار 1.228 مقابل  مصري جنيهليارم 1.353ليصل الى  المجموعة
مليار  1.078ليصل الى  %38.09 بنسبة ويرتفع صافى ربح المجموعة بعد خصم حقوق االقلية

  جنيه.

  

وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدالت النمو وزيادتها بفضل اذرعها االستثمارية المتعددة 
,  2019طفرة فى االيرادات واالرباح السنوية خالل عام , والتى مكنت المجموعة من تحقيق 

فى ايرادات المجموعة  %39.9باالعتماد على الذراع الصناعى للمجموعة والذى ساهم بنسبة 
يمثل الركيزة االساسية فى تطور ارباح المجموعة , محققا  للمجموعة ل الذراع العقارىظبينما ي
  من اجمالى االيرادات. %59.3نسبة 

 

  كلمة رئيس مجلس االدارة 

انعكاسا ايجابيا لتطور المركز المالى  2019تعد نتائج اعمال المجموعة خالل العام المالى 
االستثمارية , والتى تنظم عمل االذرع االستثمارية وة استنادا على الخطة االستراتيجية للمجموع

المتنوعة , وبرغم من التذبذب االقتصادى على الساحة المحلية والعالمية فى الوقت الحالى , فان 
, وذلك من خالل تطوير  2020للعام المالى  متفائلة االمجموعة الزالت تضع نصب اعينها خطط

شاملة , تجريها المجموعة , والتى قطاعية ئة االعمال داخل المجموعة تنفيذا لخطة هيكلة بي
ك لتطوير معدالت الربحية وكذل بشركات المجموعةستمكننا من االستغالل االمثل للموارد الخاصة 

البحث عن فرص استثمارية تضاف الى مجاالت العمل داخل المجموعة مما يثرى االذرع 
  ويحقق الكفاءة المثلى الدارة الموارد داخل المجموعة.االستثمارية 



 

بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس  المجموعةإدارة  وكذلك تقوم
بالفترة القادمة و ال تزال المجموعة  قائمة على تنفيذ  المجموعةباإليجاب على نتائج أعمال 

والتخارج من البعض اآلخر بشكل جزئي  المجموعة سياستها في زيادة حصتها في بعض شركات 
  أو كلي لتعظيم أرباح المساهمين .

بالدخول فى مجال الخدمات الطبية  مناوفى اطار اثراء مجاالت العمل داخل المجموعة فقد ق
, كأحد االذرع االستثمارية داخل المجموعة , هذا  2019كة النور فارما بنهاية عام وتأسيس شر

 مبادلة عملية خالل من وهذا تابعة شركات خمسة علي واذحاست عروض تقديمباالضافة الى  
  .اسهم

 اللخ االرباح توزيعات لسياسة استراتيجية وضع من االنتهاء علي المجموعة ادارة تعكفكما 
 ،المجموعة داخل السيولة مستوي منها ومؤشرات عوامل عدة عليمبنية  القادمة المرحلة

 الحالية االلتزمات االعتبار بعين االخذ مع والطويل القصير المدي علي النقدي التدفق جاتااحتي
للمجموعة , مما يحقق االستغالل االمثل للموارد ويعظم القيمة االستثمارية الصول  والمستقبلية
  المجموعة.

 

 مدير عالقات المستثمرين

 االستاذ / محمد جودة عبيد  -احمد سعد  االستاذ / 

 020222668479 - 020222668434تليفون : 

   مصر الجديدة  –شارع العروبة  169العنوان : 

www.Pioneersholding.com 

 

 

 

 

 

  

  حول مجموعة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 

لالستثمارات المالية هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية , وتعد إحدى اكبر المجموعات  مجموعة بايونيرز القابضة
الرائدة فى مجال االستثمار و الخدمات المالية فى المنطقة حيث تقوم باالستحواذ واعادة الهيكلة وتأسيس المشروعات الجديدة فى ثالثة 

 وتعد, قطاع الخدمات المالية غير المصرفية و المقاوالت و القطاع الصناعي . قطاعات رئيسية متخصصة و هي قطاع االسكان و
الشركة واحدة من أكبر الكيانات االستثمارية، ليس فقط في السوق المصرية، لكن في المنطقة العربية ككل، لتضم تحت مظلتها حاليا 
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