بيان صحفي

القاهرة في  15اغسطس |2022
تعلن شركة جدوي للتنمية الصناعية (المسجلة بكود  GDWA.CAفي البورصة المصرية) عن نتائجها المالية المجمعة عن
الفترة منذ التاسيس وحتي نهاية النصف االول من عام  ،2022وهي شركة رائدة في االستثمار في القطاع الصناعي  ،والتي
تأسست بعد االنتهاء من عملية التقسيم األفقي لشركة بايونيرز القابضة إلى ثالث شركات في اكتوبر  .2021تستثمر جدوى في
ثالثة قطاعات أساسية قطاع االغذية  ،والذي يقوده الشركة العربية لمنتجات األلبان ،قطاع التعبئة والتغليف من خالل شركة
يونيباك وقطاع الكابالت الذي يتمثل في شركة الكابالت الكهربائية المصرية وهي واحدة من أكبر شركات صناعة الكابالت في
السوق المصري؛ حيث تقوم بإنتاج الكابالت النحاسية واأللومنيوم
حققت الشركة ايرادات خالل هذه الفترة بلغت  4.6مليار جنيه مصري وسجلت الشركة صافي ربح قدره  176مليون جنيه
مصري بعد خصم حقوق االقلية .بلغت اجمالي االصول  8مليار جنيه في نهاية النصف االول من عام  ،2022وسجلت اجمالي
حقوق الملكية مبلغ  2,5مليار جنيه .وبالرغم من التحديات الناتجة عن زيادة سعر الدوالر والذي تسبب في ارتفاع اسعار الخامات
الرئيسية استطاعت الشركة تحقيق معدالت ربحية جيدة خالل هذه الفترة بهامش مجمل ربح  ، %18وعائد يبلغ  0.17جنيه
للسهم.
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بيان صحفي
كلمة رئيس مجلس االدارة:
شهد النصف االول من عام  2022الكثير من التحديات والتغيرات الكبيرة فى خريطة االستثمار المحلية والعالمية والتباطؤ في
نشاط االقتصاد العالمي  ،وبالرغم من ذلك نحن سعداء ان الشركة استطاعت تحقيق نتائج اعمال ايجابية خالل الفترة منذ التاسيس
وحتي نهاية النصف االول من العام حيث بلغت االيرادات  4.6مليار جنيه وصافي ارباح قبل خصم حقوق االقلية  281مليون
جنيه.
ساهم قطاع الكابالت بحوالي  % 68من ايرادات الشركة خالل هذه الفترة  ،فقد بلغت اجمالي ايرادات القطاع حوالي  3.1مليار
جنيه ،وقد شهد اداء مجموعة شركات الكابالت الكهربائية المصرية تحسن ملحوظ خالل الربع الثاني من العام نظرا لزيادة الطاقة
في احدي مصانع الشركة باالضافة الي نشاط قطاع المشاريع القومية خالل هذه الفترة .وتعمل ادارة الشركة باستمرار علي دعم
قطاع البحوث والتطوير بالشركة لتطوير العملية االنتاجية والعمل علي خفض التكلفة.
وسجل قطاع منتجات االلبان ايرادات بمبلغ  787مليون جنية بنسبة  %17من االيرادات  ،وتستمر ادارة الشركة علي االهتمام
بقطاع التصدير لتوفير العملة الصعبة لدعم العملية االنتاجية .وتراقب االدارة عن قرب المتغيرات التي تحدث في السوق المصري
وتبنت االدارة سياسة لزيادة اسعار مختلف منتجات الشركة في السوق المحلي واسواق التصدير تدريجا لموجهة االرتفاع الملحوظ
في اسعار المواد الخام ،والحفاظ علي جودة المنتجات التي تقدمها للمستهلك في السوق المصري ومختلف اسواق التصدير التي
تسهدفها الشركة.
تتابع ادارة الشركة ما يحدث في االسواق العالمية عن قرب وتركز دائما ً على الحفاظ على العنصر البشرى بشركاتها التابعة
وتعمل على تنميتها وتدريبها  ،حيث تؤمن الشركة بشكل اساسى بأهمية العنصر البشرى الذى يعد المحرك االساسى لجميع جوانب

العمل الفعال.
عالقات المستثمرين
محمد عبيد
مدير عالقات المستثمرين
www.gadwa.com
حول شركة جدوي للتنمية الصناعية
شركة جدوي للتنمية الصناعية هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية  ,وتعد إحدى اهم الشركات الرائدة فى مجال االستثمار بالقطاع
الصناعي .تعمل الشركة في قطاع الكبالت و قطاع االلبان وقطاع التعبئة والتغليف ،حيث تضم تحت مظلتها شركة الكبالت الكهربائية المصرية احدي
اكبر مصنعي الكابالت في السوق المصري ،وتضم شركة اراب دايري الرائدة في صناعة منتجات االلبان وشركة يونيفرسال -يونيباك -الشركة
المتخصصة في صناعة مواد التعبئة والتغليف وإنتاج األشرطة الالصقة وصناديق وألواح الكرتون  .يقود الشركة فريق عمل يتمع بخبرة كبيرة في
القطاع الصناعي
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