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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري

 2022عام  أعمال الربع األول من  القابضة المصرية الكويتية تعلن نتائج
 

%  52بفضل األداء القوي لمختلف الشركات والمشروعات التابعة، حيث حققت إيرادات المجموعة نمًوا بمعدل  قوية  الشركة القابضة المصرية الكويتية تحقق نتائج مالية  

يجابي على ربحية المجموعة خالل الربع ال   هوأثرعمال جميع الشركات التابعة  أبتحسن نتائج ، مدفوعة  2021عام  من  مقارنة بالربع األول   %66بمعدل  وصافي الربح  

 . 2022من عام األول 

  

 2022مايو  15القاهرة في 

وهي في بورصة الكويت(    EKHK.KWفي البورصة المصرية |    EKHOA.CA و  EKHO.CAأعلنت اليوم الشركة القابضة المصرية الكويتية )كود التداول  

 . 2022عن الربع األول من عام  عن نتائجها المالية المجمعة شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وذلك على خلفية النمو الكبير ،  2021مقارنة بالربع األول عام    %52بمعدل نمو    2022الربع األول من  في  مليون دوالر أمريكي    291.2وقد بلغت إيرادات الشركة  

% في الربع األول  53مالي للشركة إلى  هامش الربح الجكما ارتفع  .  بالقطاعات التي تعمل بها الشركةالذي حققته قطاعات الشركة المختلفة مدعومة بتحسن األوضاع  

نقطة  11% خالل نفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفع هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والهالك واالستهالك بواقع 41مقابل  2022من عام 

% ليصل  115وقد انعكس نمو اليرادات على صافي الربح، حيث سجل ارتفاًعا ملحوًظا بمعدل سنوي    .2021مقارنة بالربع األول عام    %51نمًوا بنسبة  ليسجل  مئوية  

مقارنة بالربع  %  66مليون دوالر بمعدل    71.1، بينما ارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة األم إلى  2022مليون دوالر في الربع األول من عام    114.0إلى  

 . 2021عام من األول 

مقارنة بالربع السابق، وذلك   %38إيرادات قطاع األسمدة والبتروكيماويات بمعدل % مدفوعة بنمو 19ارتفعت اليرادات بمعدل  2021عام  من بالربع األخير  مقارنةو

ة مقارنة بالربع السابق ليصل إلى  نقاط مئوي  8السكندرية لألسمدة وشركة سبريا مصر. كما ارتفع هامش الربح الجمالي بمقدار  لشركتي  خلفية األداء المتميز  على  

% 51نقاط مئوية ليسجل    5، بينما ارتفع هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والهالك واالستهالك بواقع  2022% بنهاية الربع األول من عام  53

، وهو ما ساهم في تعزيز صافي الربح الذي سجلته  تحسن ربحية شركة سبريا و  على خلفية ارتفاع أسعار اليوريامعدالت األرباح  مقارنة بالربع السابق. وجاء تحسن  

، كما ارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 2022مليون دوالر خالل الربع األول من    114.0% ليسجل  117ربح بمعدل ربع سنوي  الصافي  ارتفع  . والشركتين

 . 2022يكي خالل الربع األول من عام مليون دوالر أمر 71.1% ليبلغ 97األم بمعدل ربع سنوي 

عن   رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتيةلؤي جاسم الخرافي  السيد  ، أعرب  2022أداء المجموعة خالل الربع األول من عام  تعليقه على  وفي  

وذلك بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس  خلفًا للسيد معتز األلفي،  ، إدارة الشركة التي حققتها المجموعة في مستهل توليه لمهام رئيس مجلس القوية اعتزازه بالنتائج 

المشرف لسلفه مسؤولية كبيرة. التاريخ  أن تولي دفة قيادة المجموعة والحفاظ على  . وأكد  الشركة القابضة المصرية الكويتيةوكونه أحد مؤسسي    2012الدارة منذ عام  

، فضاًل عن  تحقيق رؤية السيد معتز األلفي الذي تفانى في خدمة المجموعة ألكثر من عقدين من الزمنولمجموعة  المتميزة لمسيرة  الل  الستكما  اتهالخرافي عن تطلعكد  أو

 . قوية وتعظيم العائد للسادة المساهمينأعمال الفريق الحالي لدارة الشركة لمواصلة تحقيق نتائج دعم 

ربع سنوية على الطالق، مشيًرا إلى أن لذلك لم يكن ممكنًا إال    نتائج  ىألعلوأضاف الخرافي أنه تشرف بتوليه مهام منصبه الجديد وتزامن ذلك مع تحقيق الشركة  

. وأرجع الخرافي النتائج بة من أكفأ الخبراتالذي يضم نخمجلس الدارة  تحت قيادة  الشركة  موظفي  من    5500بالجهود االستثنائية التي يبذلها المسؤولون التنفيذيون و

نجحت في  المجموعة  وأضاف أن     .  ها خالل الفترة الماضيةنجاحمواصلة  في    امحوريً   عاماًل باعتباره  محفظة استثماراتها،  قوة  التي حققتها المجموعة إلى  القياسية  

مؤخًرا، حيث تتمتع بتواجد قوي عبر جميع  يشهدها العالم التي  ظروف والتحديات الصعبة والحفاظ على مرونتها في مواجهة التنبض بها األسواق اقتناص الفرص التي 

وأكد       ة لألنشطة الصناعية.عناصر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدًءا من عمليات التنقيب والنتاج وحتى عمليات التوزيع وريادتها في تقديم خدمات القيمة المضاف 

بالشركات التابعة في التوسعات    اتاالستثمارضخ المزيد من  استراتيجية  عبر تنفيذ  تحت قيادته  مشرفة  نمو  تحقيق معدالت  الشركة في  أنه يتطلع إلى مواصلة  الخرافي  

 .وكذلك الدخول في استثمارات جديدة لدعم نمو العائد للمستثمرين

 

رئيس مجلس الدارة الجديد، لؤي جاسم الخرافي  رحيب بالسيد  تالب  ركة القابضة المصرية الكويتية، شريف الزيات العضو المنتدب للشالمهندس  علق  ومن جهة أخرى،  

عن وأعرب الزيات    .في المستقبلالشركة  تطلع إلى العمل معه لدفع عجلة النمو  مؤكدًا أنه ي دارة،  المجلس  المخضرمين بوللمجموعة    نمؤسسياألعضاء الأحد  وهو  

صافي  تحقيق  ىعلس امليون دوالر وانعك  291.2إيرادات قياسية بقيمة حققت الشركة  فقد 2022عام الربع األول من خالل القوي الذي أحرزته الشركة داء األ سعادته ب

قطاع  باألداء القوي  وأضاف الزيات أن النمو الملحوظ بنتائج الشركة يرجع إلى    أشهر.  3مليون دوالر وهو أعلى صافي ربح تسجله الشركة خالل    71.1ربح بقيمة  

. ارتفاع أسعار السلع عالميًا وبصفة خاصة أسعار اليورياتحسن األوضاع السوقية ومن بينها  شركة السكندرية لألسمدة من  األسمدة والبتروكيماويات، حيث استفادت  

وأشار الزيات إلى .  المواد الخامزيادة أسعار  بمعظم قطاعاتها وذلك رغم  تقدًما ملحوًظا على صعيد حجم المبيعات وذلك  ر"  شركة "سبريا مصأحرزت  ، ذاتهوفي الوقت  

مشيدًا باألداء  ، خالل المرحلة الراهنة السوق التي تشهدها ظروف البسبب توقف دون تأخير أو تسير وفقًا للجدول الزمني "سبريا مصر" بشركة  ةالتوسعات المخططأن 

وأضاف الزيات، أن   .في مجال توزيع الكهرباءوبصفة خاصة    الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا"نشطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية تحت مظلة  الجيد أل 

لتعكس االرتفاعات    جيدةبأسعار  معدالت النتاج  زيادة  مكنت من  ت  حقول النتاج التي تم تشغيلها بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية، حيث  تعزيز كفاءةالشركة نجحت في  

 .  الحالية في أسعار النفط عالميًا
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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري

،  يشهدها العالم التحديات االقتصادية التي  تعظيم العائد على السادة المساهمين في ظل  لفريق العمل سوف يواصل بذل قصارى جهده لمواصلة  أن  إلى    أشار الزياتو

عبر ضخ المزيد من االستثمارات سعيًا لتحقيق أهداف النمو والربحية  وكذلك  مؤكدًا أن الدارة تعمل على اقتناص الفرص الجذابة للتوسع في محفظة المشروعات التابعة  

 القابضة المصرية الكويتية.للشركة  بالسياسة االستثمارية الخاصة

 

 31لالطالع على القوائم المالية المجمعة والمستقلة وتقرير النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في    ir.ekholding.comبرجاء زيارة الموقع اللكتروني  

  .2022مارس 

 

 – نهاية البيان –

 

 

 نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية 

وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت الشركة من أكبر الشركات    .1997البورصة المصرية وفى البورصة الكويتية في عام  تأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية والمقيدة في  

حيث   إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  نمًوا  واألسرع  الرائدة  األسأ االستثمارية  ذلك  في  بما  رئيسية  قطاعات  خمس  تغطي  االستثمارات  من  متنوعة  محفظة  لديها  مدة  ن 

االستمرار في تحقيق معدالت مرتفعة  إلى  تسعي القابضة المصرية الكويتية  ومصرفي.  ال ا التأمين وخدمات التمويل غير  يضً أوالبتروكيماويات وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء وتوزيعها و

 محفظة استثمارات قوية وفريق إدارة كفء. ىمستثمريها بناء عل إلى  االستثمار  ىللعائد عل

 

 
 

 

 إدارة عالقات المستثمرين

 لالستعالم والتواصل: 

 

 ا/ انجي حلمي

 رئيس قطاع االستثمار 

ahelmi@ekholding.com 

 

 ي ا/ طارق يحي

 مدير عالقات المستثمرين

tarek.yehia@ekholding.com 

 

ir@ekholding.com 

 

 ش حسن محمد الرزاز )نوال سابقا(   14

 الدقي، الجيزة 

 00-633-333 2 20+تليفون )مباشر(: 

 

 رمز التداول 

 رويترز 

EKHO.CA 

EKHOA.CA 

EKHK.KW 

 

 بلومبرج 

EKHO.EY 

EKHOA.EY 

EKHOLDIN.KK 

 

 هيكل رأس المال 

 مليون دوالر  281.7رأس المال المصدر والمدفوع: 

 مليون سهم   1126أسهم راس المال:  

 دوالر أمريكي للسهم  0.25القيمة االسمية: 

 

 

 

 

 إبراء الذمة القانونية

روفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد  والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، وتقديرات وآراء ومعتقدات الشركة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معالبيانات الواردة في هذه الوثيقة، 

"يتوقع"،  قة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"،  عليه بشكل مفرط. ويجب الشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثي

تائج أو األداء الفعلي للشركة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات  "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو الن

 .المستقبلية. ويحتوي أداء الشركة على بعض المخاطر والشكوك
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