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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري

 2021من عام الثالث القابضة المصرية الكويتية تعلن نتائج أعمال الربع 
 

، حيث ارتفعت  بفضل األداء القوي لمختلف الشركات والمشروعات التابعة  األرباحعلى صعيد اإليرادات ومالية مشرفة  حقق نتائج  تالشركة القابضة المصرية الكويتية  
 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك هامش  هامش الربح اإلجمالي وسجلت ارتفاعًا قياسيًا ب، و%45إيرادات المجموعة بمعدل سنوي  

 2021من عام الثالث خالل الربع % 60بنسبة صافي الربح انعكس ذلك في نمو ، وعلى التوالي  %46و%45بواقع 
 

   2021نوفمبر  14القاهرة في 

 

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

 . 2021سبتمبر  30المالية المنتهية في لفترة ل عن نتائجها المالية المجمعة شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 

قطاع األسمدة  ، وهو ما يرجع إلى نمو إيرادات  %45بمعدل نمو سنوي    2021مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثالث من عام    211.6وقد بلغت إيرادات الشركة  

الشركة ة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية تحت مظلة رادات أنشطي، إلى جانب المستجدات اإليجابية في قطاع الطاقة بفضل ارتفاع إ%60والبتروكيماويات بمعدل سنوي 

بينما بلغ    ، 2021سبتمبر  في نهاية    %45نقاط مئوية ليسجل    7وقد صاحب ذلك ارتفاع هامش الربح اإلجمالي بواقع    .%12بنسبة    الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا"

نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانعكس   5وهو ارتفاع سنوي بواقع    %46هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  

 .  2021من عام الثالث مليون دوالر خالل الربع  46.8ليسجل  %60ذلك في نمو صافي الربح بمعدل سنوي 

 

نقاط   6، وارتفع هامش الربح اإلجمالي بواقع  %29مليون دوالر أمريكي وهو نمو سنوي بمعدل    589.6، بلغ إجمالي اإليرادات  2021أشهر من عام    9ل أول  خال

نقاط مئوية خالل    4ة قدرها  بزيادة سنوي  %43، مصحوبًا بنمو هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ليسجل  %44مئوية ليسجل  

 . 2021من عام أشهر  9مليون دوالر خالل أول  134.7ليسجل  %51. وأثمر ذلك عن نمو صافي الربح بمعدل سنوي  2021من عام أشهر  9أول 

 

أن النتائج القوية   الشركة القابضة المصرية الكويتيةمعتز األلفي رئيس مجلس إدارة  كد  أ   2021من عام  الثالث  لفترة الربع  تعليقه على النتائج المالية والتشغيلية  وفي  

الشركات ة  محفظالذي يقوم بإدارة  التي حققتها الشركة خالل الفترة تعكس األسس القوية التي يتمتع بها نموذج أعمالنا والقدرات االستثنائية التي ينفرد بها فريق العمل  

اع أسعار  ف بارت  ، باإلضافة إلى النمو الملحوظ بنتائج شركة اإلسكندرية لألسمدة مدفوًعاهابالتي نعمل  االستثمارية  القطاعات  األسواق والتابعة في العديد من  والمشروعات  

قيام الشركة بتشغيل مصانعها بكامل من تحقيق نتائج قوية وذلك على خلفية  شركة "سبريا مصر"  تمكنت  ،  ذاته وفي الوقت  السلع عالميًا وبصفة خاصة أسعار اليوريا.  

ارتفاع المساهمة  ، لعبت عمليات توصيل الكهرباء للمنازل وكذلك  واألنشطة المرتبطة به  وعلى صعيد قطاع الطاقة  .اإلنتاجقتها التشغيلية وهو ما أثمر عن زيادة  طا

دوًرا محوريًا في األداء الملحوظ الذي حققته المجموعة   الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا"اإليجابية من أنشطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية تحت مظلة  

 . خالل الفترة الماضية

 

التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات األكثر احتياجاً في الريف  ،  الرئاسية "حياة كريمة"المبادرة  سعادته بالمشاركة الفعالة في  عن  األلفي  عرب  وأ

ارتفاع عمليات توصيل الغاز للمنازل إلى ، والتي من المتوقع أن تساهم في  والمناطق العشوائية في الحضر عبر ضخ االستثمارات الجديدة في مشروعات البنية التحتية 

المرحلة األولى من المبادرة  لمواطنين. وأشار إلى أن الشركة بدأت في تنفيذ  آلالف ا، وهو ما سيساهم في توفير حياة كريمة  خالل الثالث سنوات المقبلةعميل  ألف    500

 الغاز للمنازل على المدى القصير.  وقع بدء توصيلومن المتالمناطق الريفية بقرية  36في شبكات الغاز الطبيعي عبر إنشاء 

 

التي أحرزتها الشركة على صعيدي اإليرادات  عن اعتزازه بالنتائج المالية    شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، أعرب ومن جهة أخرى،  

في العديد من ستثمار  االعبر  تقدًما ملحوًظا  تحقيق أهدافها االستراتيجية. وأشار إلى أن الشركة أحرزت  وصافي الربح، وقدرتها على مواصلة مسيرة النمو، فضاًل عن  

فقد قامت الشركة   ، الجذابة فرص االستثمار  والمشروعات التابعة، إلى جانب بحث  شركات  القطاعات، وذلك في ظل مساعيها المستمرة لتنويع مصادر النمو بمختلف ال

ستثمارية أعلنت عنها الشركة في شهر مارس من العام الجاري. وأعرب الزيات عن من الخطة االمليون دوالر    300مليون دوالر حتى اآلن من إجمالي    200بتوظيف  

الخدمات المالية غير المصرفية "بدايتي"،  عبر شركة    الصغر  على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط التمويل متناهيسعادته بحصول الشركة  

  .ي السوق المصريمشيًرا إلى أن هذا اإلنجاز الذي حققته الشركة يعد بمثابة انطالقة جديدة نحو الدخول في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الواعد ف

 

بتعديل عملة التعامل على أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بالبورصة المصرية، وهي الخطوة التي القت استحسان السوق، حيث  عن اعتزازه  الزيات  عرب  وأ

بالبورصة المصرية التي  أسهمهم إلى الجنيه المصري، ليصل إجمالي نسبة األسهم المتداولة  % من  83تعديل عملة التداول لنسبة  ات على  المؤسسمن  المستثمرون  وافق  

. وأشاد الزيات باألداء االستثنائي ألسهم الشركة في البورصة المصرية وبورصة الكويت منذ المدرجة بالبورصة المصرية  من إجمالي أسهم الشركة  %68تم تعديلها إلى  

عائد سنوي للمساهمين، وهو أعلى  %52.02و ما أثمر عن تحقيق وه 2021نوفمبر  9أسبوع يوم  52حيث وصل سعر السهم ألعلى مستوياته في بداية العام الجاري، 

يحتل المرتبة الرابعة من حيث مستويات السيولة النقدية  تقريبًا خالل نفس الفترة. وأشار الزيات إلى أن سهم الشركة    %6.85والتي بلغت    EGX 30من مستويات مؤشر  

 . التداولمستويات غير مسبوقة من بورصة الكويت   فيالشركة بينما شهد سهم ، 2021في أكتوبر  EGX 30بمؤشر 

 

فضاًل عن تعظيم   2022أن اإلدارة تتطلع إلى استمرار وتيرة النمو القوي خالل الفترة المقبلة، وتسطير فصل جديد في مسيرة النمو خالل عام  الزيات  أوضح  وختاًما  

 .على المدى الطويل لمساهمينالقيمة للسادة ا 

 

 30لالطالع على القوائم المالية المجمعة والمستقلة وتقرير النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في    ir.ekholding.comبرجاء زيارة الموقع اإللكتروني  

  .2021سبتمبر 

 

 – نهاية البيان –
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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري

 نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية 

الرائدة  االستثمارية  الكيانات  أبرز    منفي بورصة الكويت(    EKHK.KWفي البورصة المصرية و   EKHOA.CAو  EKHO.CAالشركة القابضة المصرية الكويتية )كود التداول  تعد  

الكهربائية وإنتاج  الطاقة  توليد  وألسمدة والبتروكيماويات  اتشمل  استراتيجية  خمس قطاعات  ، حيث تمتلك الشركة محفظة استثمارات متنوعة تغطي  الشرق األوسط وشمال أفريقيافي أسواق  

الكويتيين على يد مجموعة من أبرز رجال األعمال    1997القابضة المصرية الكويتية عام  وقد تأسست الشركة  .  وكذلك خدمات التمويل غير المصرفيوالتأمين  توزيع الغاز الطبيعي  

. وتحرص الشركة على تعظيم العائد االستثماري للمساهمين، مدعومةً بمحفظة قوية من االستثمارات المتنوعة ناصر الخرافي رحمه للا   ق السابوالمصريين تحت قيادة رئيس مجلس اإلدارة  

 وفريق إداري يضم أكفأ المحترفين ممن يلتزمون بتحقيق أهداف الشركة وتنميتها.

 
 

 

 إدارة عالقات المستثمرين

 لالستعالم والتواصل: 

 

 حلميا/ انجي  

 الشركة القابضة المصرية الكويتية 

 رئيس قطاع االستثمار 

ahelmi@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

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

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

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

 .المستقبلية. ويحتوي أداء الشركة على بعض المخاطر والشكوك

 

 


