
تقرير مجلس اإلدارة لشركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية

31/12/2016عن السنة المالية المنتهية في 

السادة / مساهمي شركة بايونيرز القابضة لإلستثمارات المالية يتشرف مجلس اإلدارة بتقديم تقريره عن 

 31/12/2016نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 

كة : بايونيرز القابضة لإلستثمارات الماليةاسم الشر

 -البيانات األساسية :

 : اإلشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية او في زيادة رؤوس أموال غرض الشركة

 قابلة للتجديد 28/2/2032الى  1/3/2007سنة تبدأ من  25:  المدة المحددة للشركة

 1992نة لس 95:  القانون الخاضعة له الشركة

 22/6/2008:  تاريخ القيد بالبورصة

مصرى جنيه 3601864970:  اخر رأس مال مصدر  مليار جنيه 10:  أخر رأس مال مرخص به

 مصري جنيه  5  :للسهم القيمة االسمية  مصرى   جنيه 3601864970 : اخر قدر مدفوع

 : القاهرة ل القيدمح  1/3/2007: تاريخ القيد    384128:  رقم القيد بالسجل التجاري

عالقات المستثمرين

 22668452 رقم التليفون شريف مجدى محمد بغدادى -  محمد جوده عبيد اسم مسئول عالقات المستثمرين

عنوان البريد االلكترونى
mo.ebaid@pioneersholding.com 

sherif.boghdady@pioneersholding.com 
 22668447 رقم الفاكس

القاهرة - مصر الجديدة -طريق العروبة  169عنوان المركز الرئيسى

info@pioneersholding.comعنوان الموقع االلكترونى

-مراقب الحسابات :

 مكتب ارنست أند يونغ ابو القاسم  : محمد احمد اسم مراقب الحسابات -1

359رقم القيد : هيئة الرقابة المالية  17553رقم القيد س.م.م :   31/03/2016تاريخ التعيين : 

 مكتب فتحي سعيد : فتحي سعيد عبدالسميع اسم مراقب الحسابات -2

189مالية رقم القيد : هيئة الرقابة ال 5254رقم القيد س.م.م :   31/03/2016تاريخ التعيين : 

mailto:mo.ebaid@pioneersholding.com
mailto:info@pioneersholding.com


 
 

 

 
 هيكل المساهمين 

 فأكثر ( %5) المساهمين الذين يملكون 

   
 االسم

ئم في تاريخ القوا عدد االسهم

 المالية
 النسبة

 % 15.72 113269921 طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى

 %14.10 101606720 شركه المهيدب القابضه

 79143892 هشام علي شكري حافظ
10.99 %  

5.37  38660155 محمد زكي  زياد وليد % 

46.18  332680688 االجمالى % 

 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة في تاريخ القوائم المالية

 االسم م
في  عدد االسهم

تاريخ القوائم 

 المالية
 النسبة

اسم ممثل العضو في حالة كون 
 العضو شخص اعتباري

1 
 السيد / وليد محمد زكي ابراهيم

7986943 1.11 %  

2 
 السيد /طه ابراهيم مصطفى التلباني

113269921 15.72 %  

3 
 السيد/ محمد زكريا محي الدين

3566 0.0005%  

4 
 ابراهيم السيد/ ياسر محمد زكي

2223959 0.31 %  

5 

السيد/ خالد محمد الطيب محمد 

  % 0.11 783601 الطيب

6 
 شركة المهيدب القابضة

101606720 14.10 % 
 يد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالحالس

7 
 شركه وفره لالستثمار الدولي ش م ك 

31198312 4.33 % 
 السيد/ مانع محمد عبدهللا الصانع

8 
 هشام علي شكري حافظالسيد/ 

79143892 10.99 % 
 

 

 اليوجد بيان أسهم الخزينة :

 



 
 

 

 آخر تشكيل لمجلس اإلدارة

 الصفة ل جهة التمثي الوظيفه إسم عضو مجلس االدارة

 السيد / وليد محمد زكي ابراهيم
رئيس مجلس االدارة والعضو 

   المنتدب
 تنفيذي

 تنفيذي   عضو مجلس االدارة السيد /طه ابراهيم مصطفى التلباني

 غير تنفيذي   نائب رئيس مجلس االدارة  السيد/ محمد زكريا محي الدين

 تنفيذي   عضو مجلس االدارة السيد/ ياسر محمد زكي

 تنفيذي   عضو مجلس االدارة السيد/ خالد محمد الطيب محمد الطيب

 غير تنفيذي شركة المهيدب القابضة عضو مجلس االدارة السيد/ زياد بن فؤاد بن فهد الصالح

شركه وفره لالستثمار الدولي  عضو مجلس االدارة السيد/ مانع محمد عبدهللا الصانع

 ش م ك
 غير تنفيذي

 عضو مجلس االدارة شكرى حافظ السيد / هشام على

 

 غير تنفيذي

 اليوجد تغيرات طرأت خالل العام 

 مرة خالل العام 15عدد مرات إجتماع مجلس اإلدارة 

  -لجنة المراجعة :

 اخر تشكيل للجنة المراجعة

 الصفة اإلسم

 رئيس اللجنة السيد/ محمد زكريا محي الدين

 عضو اللجنة بيتر عطية بولسالسيد/ 

 عضو اللجنة محمود صالح الدينالسيد/ 

 

 : اإلختصاصات المحددة لها في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية . إختصاصات اللجنة

وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس اإلدارة وقام المجلس  مرات 4:  عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة

 بإعتماد توصياتها .

  عامل 14 : نفردة دون الشركات التابعة()مبيان العاملين بالشركة خالل السنة 

 



 
 

 

 

 نظام االثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

 

اجمالى االسهم المتاحة وفقا لنظام االثابة والتحفيز 

 للعاملين والمديرين

 سهم 15000000

اجمالى ما تم منحه من اسهم االثابة والتحفيز 

 للعاملين والمديرين خالل العام 

- 

المستفيدين من نظام االثابة والتحفيز للعاملين عدد 

 والمديرين

- 

اجمالى ما تم منحه من اسهم االثابة والتحفيز 

 للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام

- 

او اكثر  % 5اسماء وصفات كل من حصل على 

من راسمال  % 1من اجمالى االسهم المتاحة ) او 

 الشركة ( وفقا للنظام

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                         : المخالفات واإلجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

لم يتم توقيع عقوبات على الشركة )عدا غرامات تأخير القوائم المالية نظرا لتعدد الشركات التابعة حيث ان 

 شركة تابعة فى مصر وخارجها ( . 52الشركة القابضة لديها 

  العالقة ذات األطراف مع تمت التي التعامالت بتفاصيل بيان

لم تقم الشركة بإبرام عقود معاوضة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات 

 . المرتبطة بهم خالل العام السابق

 - ) المستقلة ( : 31/12/2016حتي  1/1/2016مؤشرات االداء المالي عن الفترة من  -

جنيه مصري عن  82,266,011مقابل  2016جنيه مصري عن عام  156,266,202صافى االرباح بلغ 

 .2015عام 

جنيه مصري واجمالى   924,787,217نحو  2016بلغ صافى رأس المال العامل للشركة فى نهاية عام 

 جنيه مصري. 4,278,759,392حقوق الملكية  نحو 

 -) المجمعة ( : 31/12/2016حتي  1/1/0162مؤشرات االداء المالي عن الفترة من   -

 4,403,792,363مقابل  2016جنيه مصري عن عام 6,880,185،372بلغ اجمالى ايرادات النشاط 

 . % 56.20محققا معدل نمو قدره  2015جنيه مصري عن عام 

مقابل   2016جنيه مصري عن عام  1.084.940.550بلغ صافى االرباح )قبل خصم حقوق األقلية( 

 . % 35.2محققا معدل نمو قدره  2015جنيه مصري عن عام  802,352,929

مقابل   2016جنيه مصري عن عام  704.271.800بلغ صافى االرباح )بعد خصم حقوق األقلية( 

 . % 29.9محققا معدل نمو قدره  2015جنيه مصري عن عام  542,012,042

جنيه  21,055,379,274مقابل  2016جنيه مصري عن عام  23.032.487.389بلغ اجمالى االصول 

 . % 9.4محققا معدل  نمو قدره  2015مصرى عن عام 

جنيه مصري مقابل   12.952.309.642نحو  2016بلغ صافى رأس المال العامل للشركة فى نهاية عام 

 . % 5.2محققا معدل نمو قدره  2015جنيه مصري عن عام  12,316,487,560

جنيه مصري مقابل  32.395.057.432نحو  2016بلغ اجمالي االستثمار في نهاية عام 

 % 8.6محققا ارتفاع قدره  2015جنيه مصري عن عام  29,831,653,298

جنيه مصري  8.156.897.971نحو  2016بلغ اجمالي حقوق الملكية ) قبل خصم حقوق االقلية ( عام 

 % 11محققا ارتفاع قدره  2015جنيه مصري عن عام  7,345,457,289مقابل 



 
 

 

 

 البيئة على والحفاظ المجتمع تنمية في العام خالل الشركة مساهمة -

 2016بيان بالتبرعات التي تمت خالل عام 

جنيه )فقط إثنين  2,000،000قامت الشركة بالتبرع لجمعية أصدقاء أبو الريش لألطفال بمبلغ  -1

 مليون جنيه مصري(

جنيه )فقط واحد مليون  1,000,000قامت الشركة بالتبرع لصالح لجنة زكاة أبو الريش بمبلغ  -2

 جنيه مصري(

جنيه  120,000قامت الشركة بالتبرع لصالح مجمع الجالء الطبي للقوات المسلحة للعائالت بمبلغ  -3

 ألف جنيه مصري ()فقط مائة وعشرون 

 

 2016الحالة العامة للشركة خالل عام  -

ويظهر  2008سنويا منذ عام  في أرباح الشركة التي تتحققللنمو المتتالي إستمرار  2016شهد عام  -

 ذلك في المؤشرات المالية من عام آلخر 

زيادة نسب مساهمة الشركة في معظم الشركات التابعة وخاصة المقيدة بالبورصة  2016شهد عام  -

 المصرية  ويظهر هذا في البيان التغير فى ملكية الشركات التابعة ) المرفق بالتقرير ( 

قدم من الشركة على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة كما تم تنفيذ عرض الشراء الم -

لتصل نسبة ما  % 44.018يونيباك و تم شراء األسهم التي إستجابت للعرض بنسبة  –والتغليف 

 من أسهم الشركة % 77.25تملكه الشركة والمجموعة المرتبطة بها لنسبة 

ة لإلسكان والتعمير وتم شراء األسهم التي وتم إستكمال عرض الشراء المقدم على أسهم شركة القاهر -

لتصل نسبة ما تملكه الشركة والمجموعة المرتبطة  % 12.88إستجابت إلستكمال العرض بنسبة 

 من أسهم الشركة % 80.58بها لنسبة 

 

 

 

 



 
 

 

 -مقترح مجلس اإلدارة بشأن األرباح التي ستوزع على المساهمين : -

لشركة للنمو والتوسع وإستغالل الفرص اإلستثمارية التي يرى مجلس اإلدارة أنه في إطار سعي ا   

تعرض عليه والتي تتطلب سيولة للدخول في تلك اإلستثمارات فإنه يقترح بعدم توزيع حصة المساهمين 

 األرباح وترحيلها للعام القادم ويتم عرض األمر على الجمعية العامة .من 

 

 -الرؤية المستقبلية : -

متابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة وتطويرها بما سينعكس باإليجاب على تقوم إدارة الشركة ب -

 نتائج األعمال بالفترة القادمة .

الشركة عاكفة على تنفيذ صفقات اإلستحواذ وزيادة الشركات التابعة واألصول بما ينعكس إيجابيا على  -

 حقوق المساهمين .

  -:انشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة  -

 :نشاط الشركة القابضة 

 االشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس االموال 

  نشاط امناء الحفظ 

 قطاع المقاوالت واالستثمار العقارى: 

 .مجال المقاوالت 

 .االستثمار العقارى 

 .مزاولة االنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية 

 . ادارة المبانى والصيانة 

 وبيع وتمليك العقارات واالراضى . شراء 

 .التسويق العقارى 

 

 

 



 القطاع الصناعى:

 . صناعة االسالك والكابالت الكهربائية

 .صناعة مواد التغليف والورق

 انتاج جميع منتجات اللبان وكافة أنواع الجبن

 قطاع الخدمات المالية:

 .السمسرة فى االوراق المالية

 فى االوراق المالية وتكوين وادارة المحافظ. ترويج وتغطية وضمان االكتتابات

 .إنشاء وإدارة صناديق االستثمار

-التغير فى ملكية الشركات التابعة : -

20162015اسم الشركة

% 67.70% 80.58القاهرة لالسكان والتعمير

% 33.23% 33.23الصعيد العامة للمقاوالت

% 33.23% 77.25يونيفرسال لصناعة الورق ومواد التغليف

% 32.88% 33.32المتحدة لالسكان والتعمير

% 28.62% 33.28الكابالت الكهربائية المصرية

% 37.70% 39.67الجيزة العامة للمقاوالت

% 72.35% 72.35باندا -اراب ديري –الشركة العربية لمنتجات األلبان 

% 58.36% 58.36المجموعة المصرية لإلستثمار القابضة 

% 60.00% 60.00رؤية القابضة لإلستثمارات






