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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري

 2021القابضة المصرية الكويتية تعلن نتائج عام 
 

بفضل األداء القوي لمختلف الشركات    مليون دوالر أمريكي  833.4إلى    %38بمعدل سنوي  تحقق إيرادات قياسية، حيث ارتفعت  الشركة القابضة المصرية الكويتية  
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  هامش  هامش الربح اإلجمالي وكًًل من  ارتفع بنمًوا ملحوًظا بهوامش األرباح، فقد  سجل  الشركة ت  .والمشروعات التابعة

 . 2021خًلل عام مليون دوالر أمريكي  170.9إلى  %47بنسبة صافي الربح انعكس ذلك في نمو ، ولكل منهما %44بواقع  واإلهًلك واالستهًلك
  

 2022فبراير  27القاهرة في 

 

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

 . 2021مبر ديس 31المالية المنتهية في لفترة ل عن نتائجها المالية المجمعة شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

 

تشغيلية التابعة للشركة. بمختلف القطاعات ال نمو  ال ، وهو ما يرجع إلى  %38بمعدل نمو سنوي    2021مليون دوالر أمريكي خًلل عام    833.4وقد بلغت إيرادات الشركة  

وذلك بفضل ارتفاع أسعار بيع اليوريا بشركة ،  %51بمعدل  سنوي  مليون دوالر أمريكي، وهو نمو    447.9إلى  قطاع األسمدة والبتروكيماويات  إيرادات  وارتفعت  

وعلى صعيد قطاع الطاقة واألنشطة المرتبطة به، لعبت عمليات توصيل الكهرباء  .  "سبريا مصر"شركة  وأسعار البيع ب ، فضًًل عن نمو حجم مبيعات  اإلسكندرية لألسمدة 

نمو  كهربا" دوًرا محوريًا في  للمنازل وكذلك ارتفاع المساهمة اإليجابية من أنشطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية تحت مظلة الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "

ارتفاع هامش الربح اإلجمالي النمو القوي بإيرادات الشركة  وقد صاحب ذلك    . 2021خًلل عام    %9بنسبة  دوالر أمريكي وهو نمو  مليون    198.9يث بلغت  اإليرادات، ح

  وهو ارتفاع   %44، بينما بلغ هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهًلك واالستهًلك  2021ديسمبر  في نهاية    %44نقاط مئوية ليسجل    7بواقع  

 .  2021مليون دوالر خًلل عام   170.9ليسجل    %47نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانعكس ذلك في نمو صافي الربح بمعدل سنوي    5سنوي بواقع  

 

مقابل  %45إلى امش الربح اإلجمالي ، وارتفع ه%66مليون دوالر أمريكي وهو نمو سنوي بمعدل  243.8، بلغ إجمالي اإليرادات 2021من عام الربع األخير خًلل و

 6بزيادة سنوية قدرها  %46، مصحوبًا بنمو هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهًلك واالستهًلك ليسجل 2020خًلل نفس الفترة من عام   37%

 . 2021عام الربع األخير من مليون دوالر خًلل  36.1ليسجل  %34. وأثمر ذلك عن نمو صافي الربح بمعدل سنوي 2021من عام الربع األخير نقاط مئوية خًلل 

 

ه بالنمو الذي أحرزتعن اعتزازه    معتز األلفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية  عربأ  2021عام  لتعليقه على النتائج المالية والتشغيلية  وفي  

قوية  النتائج  بالسجل حافل  عاًما على تأسيسها، نجحت خًللها في تحقيق    25حيث تحتفل الشركة بمرور    2022الشركة على مدار السنوات الماضية، وذلك مع دخول عام  

الشركة  مكانة  وهو ما ساهم في ترسيخ  مليار دوالر أمريكي    1.5إلى    السوقيوصل رأس المال  الناجحة،  المسيرة  هذه  وطوال  مساهمين.  سادة اللل جذابة  ال  اتائدالعو

بالقدرات االستثنائية التي ينفرد بها فريق العمل   ناني متأود أن عرب عن االبورصة المصرية وبورصة الكويت. كما  كًًل من  أكبر الشركات المدرجة في  إحدى  لتصبح  

 . باعتبارهم المحرك الرئيسي لمسيرتنا الناجحةموظف،  5000ة ويربو على ة الشركات والمشروعات التابعمحفظالذي يقوم بإدارة 

 

،  في تنمية اإليرادات وصافي الربح خًلل العام الماضي ها  حانجبقدرة الشركة على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، وذلك على خلفية  وأضاف األلفي أنه متفائل  

هو ما أثمر عن ، وبمحفظة المشروعات والشركات التابعة   ةوأعرب عن اعتزازه بالنتائج المالية والتشغيلية القوي االستراتيجية.  األهداف  العديد من  فضًًل عن تحقيق  

 .الربح وبالتالي تعظيم القيمة للسادة المساهمينفي صافي   هامساهمتارتفاع 

 

يعكس نجاح    2021عام  خًلل  في  القوي الذي أحرزته الشركة  داء  إلى أن األ  القابضة المصرية الكويتية، شريف الزيات العضو المنتدب للشركة    شارأومن جهة أخرى،  

، مشيًرا إلى أن الشركة ق اسو األاالستثنائية التي تواجهها  ظروف  ال االستفادة من  تعظيم  ا على  هقدرت، إلى جانب  على مر السنين التي تبنتها الشركة  استراتيجيات االستثمار  

ال نتائج قياسية    قي حقتمكنت من ت الطاقة  أسعار  التوريد وتقلبات  اإلمداد و تجاوز اضطرابات سلسلة  بعد أن نجحت في  الربحية  مستويات  تحسين  إلى جانب    عامخًلل 

قطاع  باألداء القوي ئج الشركة يرجع إلى وأضاف الزيات أن النمو الملحوظ بنتا العالم.القطاعات االستثمارية حول ألقت بظًللها على مختلف والضغوط التضخمية التي 

شركة أحرزت  ،  ذاته وفي الوقت  .  شركة اإلسكندرية لألسمدة من ارتفاع أسعار السلع عالميًا وبصفة خاصة أسعار اليوريااألسمدة والبتروكيماويات، حيث استفادت  

حيث تقوم الشركة بتصدير منتجاتها   التصدير، حجم المبيعات وذلك بمختلف منتجاتها وذلك إلى جانب النمو الكبير في مبيعات تقدًما ملحوًظا على صعيد "سبريا مصر" 

  جاهزة. الخرسانة الاعتماد قطاع التشييد والبناء على  باإلضافة إلى    ، مستفيدة من المشروعات القومية الضخمة التي يجرى تنفيذها خالل المرحلة الراهنة   ، دولة  50إلى  

الشركة الوطنية ارتفاع المساهمة اإليجابية من أنشطة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية تحت مظلة  لعبت عمليات توصيل الكهرباء للمنازل وكذلك  وبالتوازي مع ذلك،  

 . 2021دوًرا محوريًا في األداء الملحوظ الذي حققته المجموعة خًلل عام  لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا"

 

بنسبة  ارتفاع سنوي على  2021إلى أن النتائج القوية التي حققتها الشركة انعكست على أداء أسهمها في البورصة المصرية، حيث أغلق سعر السهم عام  أشار الزياتو

التعامل على أسهم الشركة القابضة  عملة بتحويل ، مشيدًا بالخطوة اإليجابية  % 10.2بنسبة  EGX 30، مقابل نمو سنوي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 30.21%

ات على المؤسس من  المستثمرون  وافق  ، حيث  ، وهي الخطوة التي القت استحسان السوقمن الدوالر األمريكي للجنيه المصري  المصرية الكويتية بالبورصة المصرية

المقبل،  العام زيات أن اإلدارة تتطلع إلى استمرار وتيرة النمو القوي خًلل وختاًما أوضح ال. أسهمهم إلى الجنيه المصري% من 83تعديل عملة التداول لنسبة تربو على 

 لمساهمين.فضًًل عن تعظيم القيمة للسادة ا  2022وتسطير فصل جديد في مسيرة النمو خًلل عام 

 

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

  .2021ديسمبر 

 

 – نهاية البيان –

 

 

 نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية 
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 الشركة القابضة المصرية الكويتية

 بيان إخباري

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

الكهربائية وإنتاج  الطاقة  توليد  واألسمدة والبتروكيماويات  تشمل  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  

ة على تعظيم العائد االستثماري للمساهمين، مدعومةً بمحفظة قوية من االستثمارات المتنوعة . وتحرص الشركناصر الخرافي رحمه للا   السابق والمصريين تحت قيادة رئيس مجلس اإلدارة  

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

 
 

 

 إدارة عًلقات المستثمرين

 لًلستعًلم والتواصل: 

 

 ا/ انجي حلمي

 رئيس قطاع االستثمار 

ahelmi@ekholding.com 

 

 ي ا/ طارق يحي

 مدير عًلقات المستثمرين

tarek.yehia@ekholding.com 

 

ir@ekholding.com 

 

 الرزاز )نوال سابقا( ش حسن محمد   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  0.25االسمية: القيمة  

 

 

 

 

 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 خًلل 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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