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الصناعية  جدوىشركة    تعلن البورصة   يف  GDWA.CA بكود)المسجلة    للتنمية 

 أشهر  تسعةالنهاية    وحتى  التأسيسنتائجها المالية المجمعة عن الفترة منذ    عن المصرية(  

عاماالولي   في  2022  من  رائدة  وهي شركة  الصناعي،  القطاع  في  والتي االستثمار   ،

تأسست بعد االنتهاء من عملية التقسيم األفقي لشركة بايونيرز القابضة إلى ثالث شركات  

، والذي يقوده االغذيةقطاع    قطاعات أساسية   ثالثتستثمر جدوى في    .2021في اكتوبر  

التعبئة والتغليف من خالل شركة يونيباك وقطاع  الشركة العربية لمنتجات األلبان، قطاع  

الكابالت الذي يتمثل في شركة الكابالت الكهربائية المصرية وهي واحدة من أكبر شركات 

 منيوم وصناعة الكابالت في السوق المصري؛ حيث تقوم بإنتاج الكابالت النحاسية واألل

سجلت الشركة  ومليار جنيه مصري    6.73ت  حققت الشركة ايرادات خالل هذه الفترة بلغ

صول االاجمالي    بلغتمليون جنيه مصري بعد خصم حقوق االقلية.    207صافي ربح قدره  

مليار   2,6، وسجلت اجمالي حقوق الملكية مبلغ  2022  سبتمبر   30مليار جنيه في    8.5

سعار  ا  ارتفاعوالذي تسبب في    زيادة سعر الدوالرعن  الناتجة    بالرغم من التحدياتجنيه. و

استطاعت الشركة تحقيق معدالت ربحية جيدة خالل هذه الفترة بهامش   الخامات الرئيسية

 جنيه للسهم. 0.20وعائد يبلغ %، 17.6مجمل ربح 
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 :رئيس مجلس االدارةكلمة 

 

تحقيق نتائج الشركة  استطاعت  والتباطؤ في نشاط االقتصاد العالمي    يبالرغم من التحديات التي مازالت تواجه القطاع الصناع

صافي  بمليار جنيه    6.73بلغت االيرادات  حيث    من العام  ىاشهر االول  التسعةنهاية    وحتى  التأسيسخالل الفترة منذ    ايجابيةاعمال  

 .مليون جنيه 207حقوق االقلية خصم  بعدارباح 

الشركة خالل %    71ي  بحوال  الكابالتساهم قطاع   ايرادات    مليار   4.750  القطاع  ت اجمالي ايراداتبلغفقد    الفترة،هذه    من 

وزيادة اسعار جميع   ب زيادة الطاقة االنتجاية  ببس  ن تحسفي ال  المصريةالكهربائية    بالتاالك  اتشركمجموعة  اداء    استمر  و جنيه،

  ى للعمل علالبحوث والتطوير    قطاع  دعم   في   ادارة الشركة   وتستمر  مات واسعار الصرف.االمنتجات لتتناسب مع زيادة اسعار الخ

    وزيادة معدالت الربحية. االنتاج خفض تكلفة

وجدير بالذكر ان ادارة    ،االيراداتاجمالي  من    16بنسبة %  جنية    يارمل  1.054االلبان ايرادات بمبلغ  منتجات  وسجل قطاع    

المنتجات في السوق لزيادة اسعار      وتبنت االدارة سياسة  دعم العملية االنتاجية.لبقطاع التصدير لتوفير العملة الصعبة  الشركة تهتم  

والتغليف  نشاط التعبئة  ساهم  وقد    واسعار الصرف.  موجهة االرتفاع الملحوظ في اسعار المواد الخامالمحلي و اسواق التصدير ل

 مليون جنيه. 706من اجمالي االيرادات حيث بلغت ايرادات هذا القطاع  %10بحوالي 

وتركز دائماً على الحفاظ على العنصر البشرى بشركاتها التابعة ما يحدث في االسواق العالمية عن قرب    تابع ادارة الشركةت   

لجميع جوانب    األساسييعد المحرك    الذيبأهمية العنصر البشرى    أساسيحيث تؤمن الشركة بشكل    وتدريبها،وتعمل على تنميتها  

 . العمل الفعال
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  الصناعيةللتنمية   جدوىحول شركة 

بالقطاع  مجال االستثمار    فيوتعد إحدى اهم الشركات الرائدة    المصرية،هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة    الصناعيةللتنمية    جدوىشركة  

المصرية احدي  بالت الكهربائية  احيث تضم تحت مظلتها شركة الك  ،االلبان وقطاع التعبئة والتغليف  وقطاعبالت  اقطاع الكتعمل الشركة في  .  الصناعي

الك وتضم ااكبر مصنعي  المصري،  السوق  في  دايري  بالت  اراب  االلبان  شركة  منتجات  في صناعة  يون   الرائدة  الشركة    - يونيباك- فرسال  ي وشركة 

ع بخبرة كبيرة في  ت . يقود الشركة فريق عمل يتممواد التعبئة والتغليف وإنتاج األشرطة الالصقة وصناديق وألواح الكرتونصناعة  المتخصصة في  

 القطاع الصناعي 

 

 عالقات المستثمرين 

 عبيد محمد 

 مدير عالقات المستثمرين 

 يارا هشام

  ادارة عالقات المستثمرين  –محلل مالي 

www.gadwa.com 

http://www.gadwa.com/

