
 

 

 بيان صحفي

 

و  2020االول من عام  النصف خاللبايونيرز القابضة المجمعة  ايرادات همليار جني 3.6 

 حقوق االقلية  خصم بعد ارباحمليون جنيه صافي  712تحقيق 

 

 |2020 سبتمبر 6  القاهرة في
 

 في البورصة  PIOH.CAالمسجلة بكود )المالية  لإلستثمارات القابضة بايونيرز شركة تعلن

 ،2020 يونيو 30 للفترة المالية المنتهية في نتائجها المالية المجمعة عن (المجموعة) (المصرية

خالل قت ق، بينما ح مصري جنيه مليار 3.6 خالل هذه الفترة ايرادات حققت المجموعةحيث 

وبلغ  ، مليون جنيه مصري قبل خصم حقوق االقلية 800من العام صافي ربح قدره  النصف االول

جنيه  مليون 857جنيه مصري  مقابل مليون  712بعد خصم حقوق االقلية  صافي ربح المجموعة

 . %17قدره  بانخفاض 2019االول من عام  النصفخالل مصري 

ي من
ز خالل الرب  ع الثان  كة بايونير قت قحو ، جنيه مرصي مليار  1،8م العا وقد بلغت ايرادات شر

ي ارباح قبل خصم حقوق االقلية 
 
كة صاف مليون  638مليون جنيه مرصي مقارنة ب  529الشر

ي من عام 
 .  2019جنيه خالل الرب  ع الثان 

حيث ساهم  2020خالل النصف االول من عام  ايرادات المجموعةالقطاع العقاري صدارة  وقد قاد

. وفي خالل الربع %45لقطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة ا، ويليه  االيراداتاجمالي فى  %54ب 

من االيرادات ويليه القطاع الصناعي بنسبة  %55ساهم القطاع العقاري ب  2020عام الثاني من 

42% . 

 %11بنسبة   2020يونيو  30 فترة المالية المنتهية فيفي ال  وارتفغت اجمالي حقوق الملكية

كات المجموعة مليار جنيه مصري،  9،6لتسجل  2019 بعاممقارانة  ي شر
 
وتم زيادة االستثمارات ف

 . 2020خالل النصف االول من عام   مليار جنيه 1،024 بحوالي مبلغ

  30 ربحية جيدة خالل الفترة المالية المنتهية فيوقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدالت 

خالل النصف  %27مقابل  % 34ت الي المبيعا بلغت نسبة مجمل الربح ،  حيث2020 يونيو

   .2019االول من عام 

 ،2019عام النصف االول من في  %16مقابل  %22بينما سجلت نسبة صافي الربح الي المبيعات 

ي  للسهم جنيه 0.76يبلغ وتم تحقييق عائد 
 
  . 2020نهاية النصف االول من عام  ف

 

 

 



 

 

 :زكىوليد / السيدكلمة رئيس مجلس االدارة 

استطاعت مجموعة بايونيرز القابضة اجتياز مرحلة صعبة اقتصادياً على الصعيد المحلى والعالمى 

,عن قدرة المجموعة على  2020وقد عبرت نتائج اعمال المجموعة خالل النصف االول من العام 

االستمرارية فى تحقيق االرباح , بالرغم من حالة الركود االقتصادى التى تغلف االنشطة 

االقتصادية بشكل عام جراء ازمة "الكورونا" وما استتبعها من تذبذبات وعدم استقرار على جميع 

 االصعدة محليا وعالميا.
 

وتعد نسب الربحية الخاصة بالمجموعة جيدة للغاية مقارنة بمعدالت ونسب ربحية نفس القطاعات 

, باالضافة الى الرؤية  بالشركات االخرى.ويعد التنوع فى مجاالت العمل الخاصة بالمجموعة

المستقبلية واالنتقاء الجيد الستثمارات المجموعة , هو الداعم االساسى الستمرار تحقيق االرباح 

فى ظل الحالة االقتصادية الحالية وخاصة خالل النصف االول من العام الجارى والذى شهد اغلب 

 االثار السلبية لتلك الجائحة االقتصادية.
 

, تمراريةاالس المرونة و ا طبقا لسياستنا االستثمارية نركز بشكل اساسى علىوجدير بالذكر انن

ونعمل دائما وفقا استراتيجيات وقائية للتعامل مع المواقف الطارئة التى يمكن ان تواجه اى من 

 مجاالت العمل داخل المجموعة.
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 حول مجموعة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 

عد إحدى وت, مجموعة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية 

اكبر المجموعات الرائدة فى مجال االستثمار و الخدمات المالية فى المنطقة حيث تقوم باالستحواذ واعادة الهيكلة 

صصة و هي قطاع االسكان و المقاوالت و القطاع وتأسيس المشروعات الجديدة فى ثالثة قطاعات رئيسية متخ

وتعد الشركة واحدة من أكبر الكيانات االستثمارية، ليس فقط , و قطاع الخدمات المالية غير المصرفية . الصناعي 

مليارجنيه  30ويقع تحت مظلة الشركة اصول تتقترب من ال  في السوق المصرية، لكن في المنطقة العربية ككل،

  مصري.  

http://www.pioneersholding.com/

