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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري 

 2022عام  من أشهر  9أعمال أول  القابضة المصرية الكويتية تعلن نتائج 
 

لتصل إلى    %44سنوي  إيرادات المجموعة بمعدل  ارتفعت  حيث    ، 2022من عام  أشهر    9أول  قوية خالل  ق نتائج مالية  يتحقتواصل  الشركة القابضة المصرية الكويتية  

ع صافي الربح الخاص  اارتفباإلضافة إلى    %51إلى  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  مع نمو هامش  مليون دوالر أمريكي    849.0

 البتروكيماويات. ، وذلك على خلفية النمو الكبير الذي حققه قطاع األسمدة ومليون دوالر أمريكي  207.1إلى بمساهمي الشركة األم 

  

 2022نوفمبر  13القاهرة في 

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

 . 2022سبتمبر   30عن الفترة المالية المنتهية في عن نتائجها المالية المجمعة  شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

بير الذي حققه قطاع  وذلك على خلفية النمو الك،  %44سنوي  بمعدل نمو    2022أشهر من عام    9مليون دوالر أمريكي خالل أول    849.0وقد بلغت إيرادات الشركة  

وقد ساهم  .  2021مقارنة بنفس الفترة من عام    "سبريا مصر" األسمدة والبتروكيماويات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السلع عالميًا بشركتي اإلسكندرية لألسمدة و

، بينما ارتفع هامش األرباح التشغيلية  %53ليصل إلى    2022ر من عام  أشه   9نقاط مئوية خالل أول    9في ارتفاع هامش الربح اإلجمالي بمقدار  النمو الكبير في اإليرادات  

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي    % 51نقاط مئوية ليسجل    8قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بواقع  

 . 2022من عام أشهر  9اول  ر أمريكي خالل  مليون دوال   207.1ليبلغ   %54الشركة األم بمعدل سنوي 

وهو ما يعكس النمو الملحوظ  مليون دوالر،    273.0لتصل إلى    %29يرادات بمعدل سنوي  اإل، ارتفعت  2022من عام  الربع الثالث  وعلى صعيد أداء الشركة خالل  

ع هامش األرباح التشغيلية  ف، كما ارت2022خالل الربع الثالث من عام    % 51ليسجل  نقاط مئوية    6الربح بواقع  مجمل  وارتفع هامش  بقطاع األسمدة والبتروكيماويات.  

. كما ارتفع صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة  2022الفترة من عام  خالل نفس    %49نقاط مئوية ليسجل    3بواقع    قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 . %23.3، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح إلى 2022من عام  الربع الثالث  مليون دوالر أمريكي خالل   63.6ليبلغ   %36األم بمعدل سنوي  

عن   رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتيةي جاسم الخرافي  ، أعرب السيد لؤ2022من عام    الثالثأداء المجموعة خالل الربع  تعليقه على  وفي  

  9أول  مليون دوالر خالل    849إلى  ليصل    %44بمعدل سنوي  ، فقد ارتفع صافي الربح  2022من عام  اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة خالل هذه الفترة  

أشهر من    9خالل أول    %51النتائج في نمو هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ليسجل  وقد انعكست هذه    .2022من عام  أشهر  

. وأكد الخرافي أن  مليون دوالر أمريكي  207.1مليون دوالر مع نمو صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة األم إلى    312.1، وارتفاع صافي الدخل إلى  2022عام  

المحلية والعالمية، والتي  ظة استثمارات المجموعة نجحت في تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف التشغيلية واالقتصادية الصعبة والتحديات االستثنائية على الساحتين  محف

 تشمل اضطرابات سالسل اإلمداد والتوريد عالميًا، وارتفاع معدالت التضخم.   

، أو من خالل  التابعةلشركات  محفظة االتوسع في أنشطة  من خالل    سواءً تحقيق معدالت نمو خالل الفترة المقبلة،  الشركة في  استمرار  تطلع إلى  أنه يالخرافي  أكد  و

ضم نخبة من  أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير للمسؤولين التنفيذيين وموظفي الشركة تحت قيادة مجلس اإلدارة الذي ي ، أود  وبهذه المناسبة.  استثمارات جديدة عالية القيمة 

 في المستقبل.  التوسع واالزدهار في قدرتهم على مواصلة مسيرة  أثق أكفأ الخبرات، لجهودهم االستثنائية التي ساهمت في ترسيخ مكانة الشركة كما 

 

من عام  أشهر    9أول  خالل  الشركة  ه  تباألداء القوي الذي حقق   شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية،المهندس  أشاد  ومن جهة أخرى،  

قوية من الربحية،  هذه المعدالت ال تحقيق  ة  واصل ، معربًا عن سعادته بممليون دوالر أمريكي  849.0% لتصل إلى  44بنسبة  نمو اإليرادات  والذي انعكس في    2022

رباح  أل ا  ونجحت في الحفاظ علي معدل  ،  2022من عام  أشهر    9خالل أول  %  51الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى  خصم  قبل  التشغيلية  األرباح  ارتفعت  حيث  

 للربع الخامس على التوالي.   من المبيعات %45  نيزيد ع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكخصم قبل التشغيلية  

 

هذا   التشغيليةعملياتها  بدأت  SNF والـالفورميكا الجديدة أللواح   نتاجاإلخطوط فإن   سبريا مصرشركة  نه بخصوصأالزيات  صرحوعلى صعيد االستثمارات الجديدة 

كاًل من  توقع أن يبدأ  أنه من المكما أكد    .الجاريعام  ال من  األخير  في الربع  عملياته التشغيلية  حمض الكبريتيك  الخاص بإنتاج  مصنعها الجديد  ومن المقرر أن يبدأ    العام

الثاني  خالل الربع    شركة "كهربا"ب ميجاوات    20البالغة  لتوليد الكهرباء  وكذلك السعة اإلضافية  ،  "النيل لألخشاب"  الخاص بشركة   الخشب المضغوطمشروع إنتاج ألواح  

 . 2023من عام  

 

قدرتها االستثنائية على مواجهة مختلف التحديات سواًء على الساحة المحلية أو الدولية،  الشركة منذ بداية العام يعكس    حققتهالنمو الملحوظ الذي  أن  إلى    أشار الزياتو

من إيرادات وصافي أرباح الشركة القابضة الكويتية    %75ومن بينها اضطرابات سالسل اإلمداد والتوريد ونقص المواد الخام عالميًا. ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من  

، مما يحد من تأثر الشركة بتقلبات أسعار الصرف. ومن بين إيرادات الشركة المحصلة بالعملة الصعبة أو  مرتبطة بشكل كبير بالدوالر األمريكيأو    بالدوالر األمريكي

والتي يتم    سبريا مصر"" شركة  اإلسكندرية لألسمدة فضالً عن منتجات امتياز حقل الغاز بشمال سيناء، وكذلك مبيعات التصدير الخاصة بشركة  إيرادات  المرتبطة بها: 

ولكن    وقطاع التأمين مع تقلبات أسعار الصرف  "نات إينرجي "الوطنية للطاقة  كل من إيرادات شركة  جانب حدوث تعديل في  إلى  ،  تسعيرها وفقًا ألسعار السلع عالميًا

 . بعد مرور فترة قصيرة

 

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

  . 2022سبتمبر 
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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري 

 

 – نهاية البيان  –

 

 

 نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية 

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

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

االستمرار في تحقيق معدالت مرتفعة إلى  تسعي القابضة المصرية الكويتية  ومصرفي.  الا التأمين وخدمات التمويل غير  يضً أوتوزيعها ووالبتروكيماويات وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء  

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

 

 
 

 

 إدارة عالقات المستثمرين

 والتواصل: لالستعالم 

 

 ا/ انجي حلمي

 رئيس قطاع االستثمار 

ahelmi@ekholding.com 

 

 يا/ 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  1126المال: أسهم راس 

 دوالر أمريكي للسهم  0.25القيمة االسمية: 

 

 

 

 

 إبراء الذمة القانونية 

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

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

بهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج 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 المشا

 .المستقبلية. ويحتوي أداء الشركة على بعض المخاطر والشكوك
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