
 

 

ضةةمن برناما ا روان العربي بطل  مصةةر  ي اكوةةكوا  ترحب بالناشةة   كربون القابضةة  

 الشاب لرعاي  المواهب الرياضي  
 

ولج فرج ويور الطهي أبطال رواهم إوالي ا ولى شةةةة ر بند  رور أقل  ن كربون القابضةةةةم رضةةةةل روان النربج لبريا ا رواهم ال واضي الرهاضةةةةهم 

  صر والنالل فج رهاضم االسكواش

 

 
 

 2018مايو  17القاهرة  ي 

 

ون ايضةةة ال روان النربج بطلم  صةةةر فج رهاضةةةم  كربون القابضةةةم وضج شةةةركم  صةةةرهم راادة فج صةةةياوم البرروكه اوهات أوليت الهول شةةةركم 

 ال سر ر للشباي ال صري ال وضوي فجودو  ا االسكواش إلى بريا ا رواهم ال واضي الرهاضهم الشابم الذي رربياه الشركم فج إطار إس ا ار ا الفنالم 

 شرى ال جاالت.

 

ال فروحم لالسةةةكواش  أهرليدا  قبل فوزضا خالل الشةةة ر ال اضةةةج ببطولم 2017وروجت روان النربج بلقي بطولم النالل لالسةةةكواش للياشةةةاهن فج وال 

صةةر أبطال   الزوجهن ولج فرج ويور الطهيسةةهدات  وضج رند لالم  وضبم رهاضةةهم ريضةةل لبريا ا كربون القابضةةم لرواهم ال واضي الرهاضةةم بند 

الرجال  لقي. وقد أحرز الليااج إيجاًزا رارهخهًا فج رهاضم االسكواش حهم حصد الزوجان  ألول  رة فج رارهخ اللنبم  والنالل فج رهاضم االسكواش

 .2017فج بطولم أ رهكا ال فروحم الرج اينقدت أواخر وال  والسهدات

 

ل سةةاض م ا أولوهار ا الشةةركم رضةةى ولى رأمأن باسةةل الباز راهم  جلم اادارة والراهم الريفهذي لشةةركم كربون القابضةةم   صةةر   وفج ضذا السةةها 

لنالل الرج واحدة  ن أضل بقاع االوطيهم واالقرصةادهم فج  صةر  ن خالل روفهر  دخالت اايراج لكبار الن الا الصةياوههن فج ري هم الفنالم فج  سةهرة ال

سرهرارهجج فرهدر رى بر شركم رربيى يفم ال يظور لرطوهر الصياوم ال ساض م فج   ن لَلو ؛ وقى ا رألهر لوري هم الصادرات ال صرهم. ولفت الباز أن ال

م الياشةةام إه ايًا بجيجازار ل ال سةةر رة ودورضل ال شةةر  ه ن خالل  واصةةلم االسةةرل ار فج رواهم ال واضي الرهاضةةال حلج ال جر ى أبياا ااهجابج ولى 

 .الدولهمفج ر لهل  صر فج ال حافل الرهاضهم 

 



 

 

 17  وضج ابيم  دهيم االسكيدرهم وربلغ  ن الن ر النالل  سروى ولىفج رصيه  الالوبات ال حررفات  31رحرل ال رربم ن روان النربج أجدهر بالذكر 

 .2016ر ا بالبطولم فج وال اوقد يجحت فج اقرياص لقي بطولم النالل للياشاهن خالل أولى  شارك  واً ا

 

 و ن جايبه أوري كرهل ضالل النضةةو ال يردي لقطاع الر وهل ال سسةةسةةج ووالقات ال سةةرل رهن بشةةركم كربون القابضةةم  ون اورزازه برواهم الشةةركم

ا ون أضالل . وأوري الياشةةامال فروحم لالسةةكواش هند إيجاًزا فرهًدا خالل  سةةهرر ا الرهاضةةهم  أهرليدالروان النربج   شةةهًرا إلى أن فوزضا ببطولم  هضةةً

هرر ل الواودة خالل  س  رطلنه إلى قهال ال زهد  ن الكهايات االقرصادهم برواهم ال واضي الياشام ب خرل  ال جاالت  ب ا فج ذلك الرهاضم والفن واللقافم

 .الدولهملح ل راهم  صر بال سابقات والبطوالت 

  

شأتها عام كربون القابضة هي الشركة الرائدة والمعنية  على يد  2008بتطوير وتشغيل مشروعات تصنيع البتروكيماويات في مصر منذ ن

باسل الباز. وتضم شركة كربون القابضة تحت مظلتها شركة الشرقيون للبتروكيماويات الرائدة بصناعة البولى بروبلين، والشركة المصرية 

 .منخفضة الكثافة للتطبيقات الصناعية في الشرق االوسط وأفريقياللهيدروكربون التي تعتبر الُمنتج الحصري لنترات االمونيوم 

 

مليار دوالر أمريكي في المنطقة االقتصادية  10.8وتعمل الشركة أيًضا على إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية قدرها 

واع متعددة فتا في العالم، في إنتاج أناوحدة لتكسووير النوسوووي يتخصووم مجمع التحرير للبتروكيماويات، الذي سوويضووم أكبر  لقناة السوووي .

من البتروكيماويات التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات االستهالكية والصناعية، وكذلك المساهمة في تنمية الصادرات المصرية من 

 دية لقناة السوي .البتروكيماويات على الساحة اإلقليمية والدولية نظًرا لموقعه االستراتيجي في االقتصا

 

ألف فرصووة عمل  15ألف فرصووة عمل مباشوورة وما يقر  من  20ومن المتوقع أن يسوواهم مجمع التحرير للبتروكيماويات في خلح حوالي 

 آالي فرد من العمالة الماهرة، بما في ذلك 3غير مباشوورة خالم مراحل اإلنشوواء، على أن يقوم عند بدء العمليات التشووغيلية بتوايف حوالي 

 مهندسون وفنيون.

 

وتسوواهم العديد من مسسووسووات التمويل الرائدة على السوواحة المحلية والدولية في دعم شووركة كربون القابضووة، ويشوومل ذلك مسسووسووة التمويل 

 الدولية والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ومسسسة تمويل أفريقيا وجلف كابيتام.

 

 

 --نهاية البيان  --

 القابضةعن كربون 

 

على يد باسوول الباز  2008الشووركة الرائدة والمعنية بتطوير وتشووغيل مشووروعات تصوونيع البتروكيماويات في مصوور منذ نشووأتها عام هي كربون القابضووة 

لى بروبلين، وشووركة الشوورقيون للبتروكيماويات الرائدة بصووناعة الب مظلتها رئي  مجل  اإلدارة والرئي  التنفيذي. وتضووم شووركة كربون القابضووة تحت

، يقياروالشووركة المصوورية للهيدروكربون التي تعتبر الُمنتج الحصووري لنترات االمونيوم منخفضووة الكثافة للتطبيقات الصووناعية في الشوورق االوسووط وأف

ا على إنشووووواء  االقتصوووووادية لقناة طقة المنفي  مليار دوالر أمريكي 10.8بتكلفة اسوووووتثمارية قدرها  مجمع التحرير للبتروكيماوياتوتعمل الشوووووركة أيضوووووً

 .السوي 

 

 والتواصل لالستعالم

 

   هنا شكري

 عالقات المستثمرينمدير 

 +2 02 3344 4774: تليفون

 hshoukry@carbonholdings.net :إلكتروني بريد

www.carbonholdings.net 

 

 

 



 

 

 

 التصريحات التطلعية:

 

ية "وفقا االتوالكلمات عن طريح اسووووووتخدام مثل العبارات  اتصوووووول بوقائع او احداخ تاريخية، ويمكن التعري عليهتال  اتتصووووووريح، وهي أية هذا البيان على تصووووووريحات تطلعية يحتوي
"، "متوقع"، "مشووووووروعات"، "ينبغيللتقديرات"، "تهدي"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، 

تصووريحات العلى ى وجه الخصووو ، ى علم"، "سوووي"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماةلة التي تهدي الى التعري على التصووريع باعتبارل تطلعى. هذا ينطبح، عل"عل
النمو أو الربحية والظروي االقتصووووادية والتنظيمية العامة في المسووووتقبل التي تتضوووومن معلومات عن النتائج المالية المسووووتقبلية او الخطط أو التوقعات بشووووأن األعمام التجارية واإلدارة، و

 شركة.   الوغيرها من المسائل التي تسةر على 

طوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، التصوووريحات التطلعية تعك  وجهات النظر الحالية إلدارة الشوووركة ر"االدارة"ا على احداخ مسوووتقبلية، والتي تقوم على افتراةوووات اإلدارة وتن
تلفا اختالفا ماديا عن أي نتائج في المسووووتقبل، او عن أداء الشووووركة أو انجازاتها و أداءها أو إنجازاتها مخأومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تسةر على ان تكون نتائج الشووووركة الفعلية 

شر سبب تحقح أو عدم تحقح هذا االفتراض في اختالي الحالة المالية الفعلية لل يا عن هذل كة او نتائج عملياتها اختالفا جوهرالواردة في هذل التصريحات التطلعية صراحة أو ةمنا. قد يت
 طلعية، أو عدم توافح التوقعات سواء كانت صريحة او ةمنية. التصريحات الت

لبيان سواء يحات التطلعية الواردة في هذا اتخضع أعمام الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالي التصريع التطلعى او التقدير أو التنبس اختالفا ماديا عن التصر
فيما  موالتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيير دون إخطار. وال تتعهد الشركة بأي التزاصراحة او ةمنا.  المعلومات واآلراء 

 أ فيما يتعلح بمضمون هذا البيان.يخم مراجعة او تحديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من التصريحات التطلعية لتعك  األحداخ التي تتم أو الظروي التي تنش

 

 


