
 

 

 بيان صحفي

 

و تحقيق  2021 عامالربع االول من  خاللبايونيرز القابضة المجمعة  ايرادات همليار جني 2 

 حقوق االقلية  الضرائب و خصم بعد ارباحمليون جنيه صافي  259

 

 |2021 يونيو 14  القاهرة في
 

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

 ،2021 مارس 31 للفترة المالية المنتهية في نتائجها المالية المجمعة عن )المجموعة(( المصرية

مليار  1.7مقابل  مصري جنيه مليار 2 بلغت خالل هذه الفترة ايرادات حققت المجموعةحيث 

 .%18بارتفاع قدره  2020خالل الربع االول من عام 

مقابل  جنيه مصري قبل خصم حقوق االقلية مليون 299 صافي ربح قدره المجموعة قتقبينما ح

وبلغ صافي ربح المجموعة بعد  ،  %10عام  بارتفاع قدره 2020مليون في الربع االول من  271

مقابل  2021خالل الربع االول من عام مليون جنيه مصري  259حقوق االقلية  الضرائب و خصم

  .%5قدره  بارتفاع 2020عام  منالربع االول  فيجنيه مصري  مليون 246

مليار  18.8مقابل  2021مارس  31في  مليار جنيه 19.9اجمالي اصول المجموعة الي ت عوارتف

 9.8ر جنيه مقابل املي 10، كما ارتفعت اجمالي حقوق الملكية لتصل الي 2020جنيه في نهاية عام 

 .2020 عام مليار جنيه في

،  2021 عامالربع االول من ربحية جيدة خالل وقد استطاعت المجموعة الحفاظ على معدالت 

 قبل خصم حقوق االقلية صافي الربح هامشبينما سجل ، % 25مجمل الربح هامش بلغ  حيث

 في للسهم جنيه 0.25يبلغ وتم تحقيق عائد  ،2020 الربع االول من عام  خالل %16مقابل  15%

  .2021 الربع االول من عام

 

 :وليد زكى/ السيدكلمة رئيس مجلس االدارة 

مدعومة بارتفاع  2021 خالل الربع االول من عام يق نتائج اعمال قويةتحقالمجموعة  استطاعت

االرباح مما يعكس قدرة الشركة علي تخطي التحديات والتعامل بمرونة مع التغيرات وااليرادات 

وذلك بفضل الخطة الواضحة التى تحكم خطواتنا  ,الكبيرة فى خريطة االستثمار المحلية والعالمية

 استثمارات المجموعة ادارةفى 

 عام الربع االول من ايرادات المجموعة خالل من  %50القطاع العقارى بأكثر من ساهم وقد 

تعمل المجموعة حيث مقارنة بالربع االول من العام المالى السابق,  %12بمعدل نمو بلغ   2021

تنويع المنتجات العقارية لتلبية احتياجات السوق العقارى المتزايدة , باالضافة الى  علي باستمرار

في  امةه مشاريع تنمويةفى والمشاركة ويع الجغرافى العمال المقاوالت واالستثمار العقارى , التن

  .جمهورية مصر العربيةمناطق  مختلف



 

 

 

 في مشاريع التطوير العقاريالمنفذة والت احجم اعمال المق وصل ,الربع االول من العاموخالل 

نفذ قطاع المقاوالت بالمجموعة باالضافة الي هذا  و،  مليون جنيه 520حوالي الى  الخاصة بالشركة

  مليار جنيه.   3 اعمال للغير بمبلغ يصل الي حوالي

ا زيادة االستثمارات الموجهة لهذطاع العقارات التجارية، وتتضمن االستراتيجية االستثمارية لق

استعادة المعدالت بالقطاع, حيث من المتوقع ان تتزايد معدالت الطلب فى هذا القطاع الحيوى 

 الطبيعية لكافة االنشطة االقتصادية.

تعدي المائة رات بمبلغ ياضخ استثمخالل العام المالى الماضى تم  فقد، اما بالنسبة للقطاع الصناعى 

و  يتنا لبدء تعافي السوق المحليؤمليون جنيه مصري لزيادة الطاقات االنتاجية، مما يتواكب مع ر

قد اتت معدالت الطلب من جانب المستهلك, وهذه االستثمارات  ، وزيادة2021العالمي خالل عام 

  .مقارنة بالفترة المثيلة %21ثمارها من خالل زيادة معدالت نمو ايرادات القطاع بما يقرب من 

ويأتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كأحد االذرع االستثمارية التى تساهم فى تعظيم 

 %135بما يقرب من  االيراداتسجل القطاع معدالت نمو حيث  ،االيرادات الخاصة بالمجموعة 

 جيد على قدرة هذا القطاع الحيوي على التعافى.مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى, وهو مؤشر 

على مدار االعوام السابقة فى الحفاظ على العنصر البشرى و الكفاءات الشركة  ت ادارةنجحو

وتنميتها وتدريبها, حيث نؤمن بشكل اساسى بأهمية العنصر البشرى العاملة فى شركات المجموعة 

 الذى يعد المحرك االساسى لجميع جوانب العمل الفعال داخل شركات المجموعة.

وفى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه جميع المؤساسات نتيجة تحديات الكورونا , استطعنا ان نتبع 

ظ قدر االمكان على االعاملين بالمجموعة مع الحفاستراتيجية وسطية مرنة لضمان صحة 

استمرارية العمل ووضع خطط بديلة فى الحاالت الطارئة للحفاظ على سير العمل في جميع 

 شركاتنا.

 عالقات المستثمرين

 محمد عبيد -احمد سعد  

 020222668479 - 020222668434تليفون : 

  مصر الجديدة  –شارع العروبة  169العنوان : 

www.Pioneersholding.com 

 حول مجموعة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية 

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

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

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

س فقط مارية، ليوتعد الشركة واحدة من أكبر الكيانات االستثو 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/

