
 

 السادة / البورصة المرصية

 تحية طيبة وبعد ،،،  

كة للرب  ع   عىل نتائج أعمال الشر
ً
ي تعليقا

وكلمة رئيس مجلس  الثالثمرفق لسيادتكم البيان الصحف 

 اإلدارة

 بيان 

 03 التسعت اشهر المىتهيت في خاللبايىويرز القابضت المجمعت  ايراداث همليار جىي 5.2 

 حقىق االقليت  خصم بعد ارباحمليىن جىيه صافي  477و تحقيق  0202سبتمبر 

 

 |0202 وىفمبر 51  القاهرة في
 

 في البىرصت  PIOH.CAالمسجلت بكىد )الماليت  لإلستثماراث القابضت بايىويرز شركت تعله

 ،0303 عثرًثش 03 نهفرشج انًانٛح انًُرٓٛح فٙ َرائجٓا انًانٛح انًجًعح عٍ (المجمىعت) (المصريت

مد م، تًُٛا د يصش٘ جُّٛ يهٛاس 2.0 تهغد خالل ْزِ انفرشج اٚشاداخ دممد انًجًٕعحدٛث 

 صافٙ ستخ انًجًٕعحٔتهغ  ، يهٌٕٛ جُّٛ يصش٘ لثم خصى دمٕق االلهٛح 768صافٙ ستخ لذسِ 

َفظ خالل جُّٛ يصش٘  يهٌٕٛ 827جُّٛ يصش٘  يماتم يهٌٕٛ  877تعذ خصى دمٕق االلهٛح 

  %.22لذسِ  تاَخفاض 0308يٍ عاو  انفرشج

يماتم  جُّٛ يصش٘ يهٛاس 0.6 يٍ انعاو  انثانثٔلذ تهغد اٚشاداخ ششكح تإَٚٛشص خالل انشتع 

% من 76حيث ساهم ب  القطاع العقاري ها قاد ،9112يهٛاس فٙ انشتع انثانث يٍ عاو  1.8

   .0303خالل الرب  ع الثالث من عام  اجمالي االيرادات

يٍ عاو  انرغعح اشٓش االٔنٙخالل  يهٛاس جُّٛ 07.7اجًانٙ اصٕل انًجًٕعح انٙ د عٔاسذف

 .0308يهٛاس جُّٛ فٙ َٓاٚح عاو  06يماتم  0303

  01 ستذٛح جٛذج خالل انفرشج انًانٛح انًُرٓٛح فٙٔلذ اعرطاعد انًجًٕعح انذفاظ عهٗ يعذالخ 

انرغعح خالل % 06يماتم  % 03خ تهغد َغثح يجًم انشتخ انٙ انًثٛعا ،  دٛث0303 عثرًثش

   .0308يٍ عاو  ٙاالٔن اشٓش

خالل انرغعح اشٓش % 07يماتم % 08 لثم خصى دمٕق االلهٛح صافٙ انشتخ ْايشتًُٛا عجم 

3.88 03 انفرشج انًانٛح انًُرٓٛح فٙ فٙ نهغٓى جُّٛ ٚثهغ ٔذى ذذمٛك عائذ  ،0308عاو يٍ  االٔنٙ

  .0303 عثرًثش

 

 

 

 



 

 

 

 :وليد زكى/ السيدكلمت رئيس مجلس االدارة 

 يرٕافمح يع 9191انخاصح تانًجًٕعح خالل انرغعح اشٓش االٔنٗ يٍ عاو ذعذ َرائج االعًال 

، ٔلذ اعرطعُا  خالل ْزِ انًشدهح انذشجح يٍ لثم اداسج انًجًٕعحانًخططح يعذالخ انشتذٛح 

انعايهح تانغٕق  انذفاظ عهٗ يعذالخ ستذٛح ذُافغٛح يماسَح تانمطاعاخ االعرثًاسٚح انًًاثهح

% 92% يماسَح ب 01 خالل ْزِ انفرشج م انشتخ انٙ انًثٛعاخح يجًثدٛث تهغد َغ انًصشٖ

يهٌٕٛ جُّٛ صافٙ استاح تعذ خصى  477دممُا ، كًا 9112انرغعح اشٓش االٔنٗ يٍ عاو فٙ 

% 17ْايش صافٙ استاح تعذ خصى دمٕق االلهٛح  ذغجٛمٔ 9191عثرًثش  01دمٕق االلهٛح فٙ 

 . 9112% خالل انرغعح اشٓش االٔنٙ يٍ عاو 11يماتم 

،  انعانًٙرنك فٗ ظم انًشدهح انصعثح انرٗ َشٓذْا عهٗ انصعٛذ االلرصادٖ انًذهٗ ٔٚأذٗ ٔ

ٔانُاذجح عٍ انًرغٛشاخ االلرصادٚح انرٗ ذصادة اصيح اَرشاس فٛشٔط كٕسَٔا ، ٔاثاسْا عهٗ 

 االلرصادٖ انرٗ ذغهف اغهة االَشطح االلرصادٚح. انرثاطإالرصادٚاخ انذٔل ٔدانح 

ٔلذ عاعذ انرُٕع فٗ اعرثًاساخ انًجًٕعح فٗ انذفاظ عهٗ يعذالخ ستذٛح ذُافغٛح ، دٛث ايُد 

نثذائم انرٗ ذركاذف نهذفاظ عهٗ انًعذالخ انًرٕلعح يٍ االٚشاداخ ، ٔاٚضا انرخطٛظ انكثٛش يٍ ا

عاعذ عهٗ ذذمٛك انشؤٚح االعرثًاسٚح نهًجًٕعح انز٘ ،  ذ انًذٖ الداسج انًجًٕعحٛاالعرثًاسٖ تع

ٔذًرهك انًجًٕعح انكثٛش يٍ  نالعرثًاساخ ٔاداسذٓا تانشكم االيثم.يٍ خالل االَرماء انجٛذ 

انًٕاسد ، نٛظ فمظ انًٕاسد انًانٛح ٔ االصٕل انًهًٕعح ، ٔنكٍ اٚضا انًٕاسد انثششٚح ، دٛث 

َعًم دائًا عهٗ انذفاظ عهٗ انعُصش انثششٖ ٔذًُٛرّ ٔذذسٚثّ نهذصٕل عهٗ اعهٗ انكفاءاخ 

 عح.االداسٚح ٔانفُٛح انزٍٚ ًٚهكٌٕ اٚضا سٔح انٕالء ٔاالَرًاء نهًجًٕ

فٙ  ٔيُز اٚاو لهٛهح لاو يجهظ اداسج انششكح  تذعٕج انجًعٛح انعايح غٛش انعادٚح نثذء انغٛش

ٔانرٗ ذعرًذ عهٗ ْٛكهح لطاعٛح ذُرج عُٓا ثالثح ششكاخ ذًثم االَشطح  انششكحذمغٛى  اجشاءاخ

 ماعًح( ٔ ششكح ذخرص تانمطاعانذخرص تمطاع انخذياخ انًانٛح ) انشئٛغٛح نهًجًٕعح ، ششكح

ْٔزِ انعًهٛح ذٓذف )يُمغًح(.  ٔششكح ذخرص تانمطاع انصُاعٙ)يُمغًح( انعماس٘ ٔانًمأالخ 

انرعأٌ تٍٛ ششكاخ انًجًٕعح راخ نضٚادج انٗ االداسج انًثهٗ الصٕل انًجًٕعح تاالضافح 

 انًجًٕعح. ششكاخ انغشض انًرشاتّ  نرذمٛك الصٗ اعرفادج يٍ انًٕاسد داخم

 

، االعرًشاسٚح انًشَٔح ٔ نغٛاعرُا االعرثًاسٚح َشكض تشكم اعاعٗ عهٗ ٔجذٚش تانزكش اَُا طثما

َٔعًم دائًا ٔفما اعرشاذٛجٛاخ ٔلائٛح نهرعايم يع انًٕالف انطاسئح انرٗ ًٚكٍ اٌ ذٕاجّ اٖ يٍ 

 يجاالخ انعًم داخم انًجًٕعح.
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