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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري

 2021القابضة المصرية الكويتية تعلن نتائج أعمال الربع الثاني من عام 
 

األرباح، حيث  على صعيد اإليرادات ومالية مشرفة  واصلت الشركة القابضة المصرية الكويتية انطالقتها القوية منذ مطلع هذا العام واختتمت الربع الثاني محققة نتائج  
بمعدل سنوي  ارتفعت   المجموعة  قياسيًا ب%، و24إيرادات  ارتفاعًا  اإلجمالي وسجلت  الربح  التشغيهامش  هامش  والفوائد واإلهالك  األرباح  الضرائب  قبل خصم  لية 

 2021% خالل الربع الثاني من عام 52صافي الربح بمعدل سنوي انعكس ذلك في نمو واالستهالك، و
 

   2021أغسطس  10القاهرة في 

 

وهي شركة استثمارية رائدة  في بورصة الكويت(    EKHOLDINفي البورصة المصرية |    EKHO.CAأعلنت اليوم الشركة القابضة المصرية الكويتية )كود التداول  

 . 2021يونيو  30المالية المنتهية في لفترة لعن نتائجها المالية المجمعة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 

، وصاحب ذلك ارتفاع هامش الربح اإلجمالي بواقع %24نمو سنوي بمعدل  2021مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من عام  186.1وقد بلغت إيرادات الشركة 

% وهو ارتفاع سنوي بواقع  44بينما بلغ هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك    2021% في نهاية يونيو  45نقاط مئوية ليسجل    6

 .  2021مليون دوالر خالل الربع الثاني من عام    45.2% ليسجل  52ماضي. وانعكس ذلك في نمو صافي الربح بمعدل سنوي  نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام ال  3

 

 6%، وارتفاع هامش الربح اإلجمالي بواقع  22مليون دوالر أمريكي وهو نمو سنوي بمعدل    378بلغ إجمالي اإليرادات  ،  2021أشهر من عام    6خالل أول  وخالل  

نقاط مئوية    3% بزيادة سنوية قدرها  42%، مصحوبًا بنمو هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ليسجل  43مئوية ليسجل  نقاط  

 . 2021عام مليون دوالر خالل النصف األول من  87.9% ليسجل 46. وأثمر ذلك عن نمو صافي الربح بمعدل سنوي 2021خالل النصف األول من عام 

 

%، إلى جانب المستجدات 27ترى اإلدارة أن األداء القوي منذ مطلع العام الجاري يرجع بالمقام األول إلى نمو إيرادات قطاع األسمدة والبتروكيماويات بمعدل سنوي و

 . الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا"تحت مظلة اإليجابية في قطاع الطاقة بفضل ارتفاع المسامة اإليجابية من أنشطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية 

 

بقدرة الشركة   أشاد معتز األلفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 2021لفترة الربع الثاني من عام  تعليقه على النتائج المالية والتشغيلية  وفي  

وتحقيق النمو الملحوظ بمستوى اإليرادات واألرباح في جميع االستثمارات التابعة بفضل الرؤية االستراتيجية والكفاءة  أدائها المتميز منذ مطلع العام الجاري    مواصلةعلى  

توقعات السوق  السيما أنها تجاوزت  ي والثانبنتائج الربع  سروره  عن  األلفي  وأعرب  .  ية على مستوى االستثمارات التابعةوضاع السوقتوظيف تحسن األالعالية في  

بحرص    يعملمشروعات واستثمارات الشركة إلى جانب كفاءة العمليات التشغيلية وخبرة فريق اإلدارة الذي  لوبالتالي تعكس بوضوح قوة األسس والمعطيات الداعمة  

 . همينتها إلى األداء المالي الذي يرقى لتوقعات المسامعلى تطبيق استراتيجية الشركة وترج

 

الربع الثاني  خالل  بفضل ارتفاع أسعار السلع األساسية وتنمية مبيعات التصدير  كان الداعم الرئيسي لألداء المتميز    قطاع األسمدة والبتروكيماوياتأن    وأضاف األلفي

في شركة "سبريا مصر"    تمضي،  ذاته وفي الوقت   .الشركةاستئناف النشاط االقتصادي بصورة طبيعية في األسواق التي تصل إليها منتجات  مع  وخاصة    2021من عام  

بدور الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا"  قامت  ، بينما  زيادة الصادرات حجم المبيعات وتنمية  باإلضافة إلى  النهائية    هامنتجاتلتسعير  االستفادة من تحسن آليات ال 

الغاز توزيع  مقومات النمو التي ينبض بها قطاع  له بؤعبر األلفي عن تفاو  .الماضيةالفترة  خالل  لمرتبطة به  النجاح الذي حققه قطاع الطاقة واألنشطة امحوري في  

حتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في اإلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات األكثر  التي تهدف  "حياة كريمة" الرئاسية  مبادرة  وال سيما في ضوء الالطبيعي  

مع نمو قاعدة العمالء   "نات إنيرجي"التحتية وبالتالي نتوقع زيادة مباشرة في الطلب على خدمات شركة  البنية  عبر ضخ االستثمارات الجديدة في مشروعات    رالحض

 والمستفيدين بخدمات الربط بخطوط الغاز الطبيعي. 

 

ويرى    2021لربع الثاني من عام  لالمالية والتشغيلية  نتائج  البعن اعتزازه    المصرية الكويتية، شريف الزيات العضو المنتدب للشركة القابضة  أعرب  ومن جهة أخرى،  

تعظيم مؤشرات األداء المتميز انعكس أيًضا في  لنصف األول من العام الجاري. ولفت الزيات أن  األداء المالي والتشغيلي لبشأن  إيجابية  التوقعات  أكثر  تجاوزت  أنها  

تعزيز هيكل كذلك حرصها على  واستقرار أسعار الغاز  الزيادات المتتالية في أسعار السلع األساسية و األرباح بفضل قدرة الشركة على توظيف    وتعزيز هامشالربحية  

يف مع مستجدات األسواق التكالتكاليف خالل الفترة الماضية، مشيًرا أن النتائج المالية تعكس جودة وقوة محفظة االستثمارات التابعة وكذلك قدرة اإلدارة على سرعة  

 وتغير األوضاع االقتصادية. 

 

مستمرة في دعم الجهود الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع االستثمار وخلق فرص العمل الجديدة حيث تعكف على استثمار حوالي وأوضح الزيات أن الشركة  

بأعمال الشركة وتعظيم  في استكمال المشروعات االستثمارية القائمة وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة خالل المرحلة الراهنة سعيًا لمواصلة التوسع  مليون دوالر    300

المقرر تشغيله خالل يك  إنشاء مصنع حمض الكبريت ويشمل ذلك على سبيل المثال التقدم المحرز في    .التابعةالشركات والمشروعات  محفظة  من  المردود االستثماري  

إطالق مشروعات توسعة إضافية لتنمية  على    "كهربا الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "شركة  ال تعمل  كما    .تحت مظلة شركة "سبريا مصر"  2022النصف األول من عام  

فيما يتعلق بمنطقة  وأخيًرا    .2022النصف الثاني من عام  ات بحلول  ميجاوات، على أن يتم االنتهاء من تلك التوسع  20ميجاوات، بإضافة    132إلى  القدرة التوليدية  إجمالي  

 . الحالي نظًرا لمالئمته من الناحيتين المادية والفنيةمعدل اإلنتاج اليومي تعتزم الشركة الحفاظ على حقل امتياز شمال سيناء البحرية  

 

القابضة  متكاملة لتنشيط حركة التداول والسيولة على سهم الشركة استراتيجية ي إطار خطة تعديل عملة التعامل على أسهم الشركة فبالزيات عن اعتزازه وختاًما أعرب 

، حيث قامت الشركة بتعديل عملة التعامل على أسهمها من الدوالر األمريكي إلى الجنيه المصري وذلك للمساهمين الراغبين في  بالبورصة المصرية المصرية الكويتية  

القت    علًما بأن الخطوة،  المالية في السوق المحلي المؤسسات  كذلك المساهمين من  المستثمرين األفراد وتحويل عملة التعامل على كل أو جزء من أسهمهم، ويشمل ذلك  

 ة. استحسان السوق وبالتالي تتوقع اإلدارة أن ينعكس أثرها اإليجابي في تحسن حركة التداول والسيولة على سهم الشركة خالل المرحلة المقبل

 

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

  .2021يونيو 
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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري

 – نهاية البيان –

 

 نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية 

الرائدة في أسواق  االستثمارية  الكيانات  أبرز    منفي بورصة الكويت(    EKHOLDINGفي البورصة المصرية و  EKHO.CAالشركة القابضة المصرية الكويتية )كود التداول  تعد  

مين والطاقة واألسمنت والتأاألسمدة والبتروكيماويات  ، حيث تمتلك الشركة محفظة استثمارات متنوعة وتغطي مجموعة كبيرة من القطاعات االستراتيجية مثل  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الكويتيين والمصريين على يد مجموعة من أبرز رجال األعمال  1997القابضة المصرية الكويتية عام وقد تأسست الشركة . وتكنولوجيا المعلومات والنقل وكذلك مشروعات البنية التحتية

العقد الماضي بالتزامن مع حالة االنتعاش واالنفتاح التي مرت بها اقتصادات المنطقة    ، وحققت الشركة طفرات عديدة خاللتحت قيادة رئيس مجلس اإلدارة األسبق ناصر الخرافي رحمه للا 

 وخاصة مع فتح باب المشاركة للقطاع الخاص في قطاعات كان في السابق حكًرا على هيئات القطاع العام.  

 
 

 

 إدارة عالقات المستثمرين

 لالستعالم والتواصل: 

 

 ا/ هيثم عبد المنعم 

 القابضة المصرية الكويتية الشركة  

 رئيس عالقات المستثمرين

hmoneim@ekholding.com 
 

 ش حسن محم الرزاز )نوال سابقا(  14

 الدقي، الجيزة 

 00-633-333 2 20+تليفون )مباشر(: 

 

 كود البورصة المصرية

EKHO.CA 

 

 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

 


