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 تقرير نتائج األعمال

 2022مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في  
 2022يونيو   30 القاهرة في

  

 تقرير مجلس اإلدارة 

 2022  مارس 31شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 
  قبل  المتكررة التشنييلية   األرباح  وارتفاع  2022الربع األول من عام  خاللمليار جنيه تقريبًا   18.7لتبلغ    %134نمو إيرادات القلعة بمعدل سننو    •

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السناب  بفضنل    90.5مليار جنيه تقريبًا مقابل   3.9لتسنجل    واالسنتالالك  واإلهالك  والفوابد  الضنراب   خصنم
للتكرير المصرية الشركةب التكرير ربح هامش وتحسن التابعة الشركات لجميعاألداء القو  

القلعة إيرادات إجمالي في %73 بحوالي ساهمت حيث المجمعة، اإليرادات لنمو الربيسية المحركات أحد للتكرير المصرية الشركةمثلت  •

  سننو   بمعدل(  للتكرير  المصنرية  باسنتثناء)  واالسنتالالك واإلهالك  والفوابد  الضنراب   خصنم  قبل  المتكررة  التشنييلية   وأرباحالا  القلعة  إيراداتارتفاع   •
التابعة الشركات لمختلف القو  األداء ضوء في 2022 عام الربع األول من خالل التوالي على %120و 28%

بشنركة    الكالرباء  توعيع معدالت  ارتفاعلنشناط تسنوي  وتوعيع المنتجات البترولية، ومدعومًة ب  األداء القو   بفضنل  عربية طاقة  شنركة  إيراداتنمو  •
"طاقة باور" ونمو حجم توعيع الياع الطبيعي المضيوط 

  إيرادات إجمالي في  %76  بنسننبة سنناهم  الذ   لمصنننع أسننمنت التكامل في السننودان  القو   األداء  بفضننل  القابضننة  أسننيك  مجموعة  إيراداتنمو  •
المجموعة

للوطنية للطباعة. وشركة البدار للعبوات تنجح في عيادة حجم اإلنتاج بشكل ملحوظ ارتفاع حجم اإلنتاج وعيادة أسعار البيع بجميع الشركات التابعة   •
تشييل مصنعالا الجديد المتطور بكامل طاقته اإلنتاجية عدم على الرغم من

  تحسنننبفضننل اسننتفادة الشننركة االسننتثمارية لمنتجات األلبان من   2022ارتفاع إيرادات شننركة معارع دينا القابضننة خالل الربع األول من عام   •
الجديدة المباشر التوعيع قنوات على اعتمادهاو (19 – كوفيد) أعمة انحسار بعد السوق ظروف

، مدعومًة باألداء القو  لشنركة نايل السنودان وجنو  مصنر في  أنشنطة النقل والدعم اللوجسنتي  تضنمالتي   "او تي سني سني"نمو إيرادات شنركة   •
بالكامل البنكية مع تسوية ديونالا 2022 عام من األول الربع خالل اليكلةال إعادةفي  نجحت ، والتيلوجيستيكس

  للتصننيع التنافسنية   المميعات  وتوظيف  السنلع دورة من  االسنتفادة تعظيم  بالدف  المقبلة  الفترة خالل  التصندير  أنشنطة  تنمية على جالودها  القلعةسنتركع   •
عالميًا الشحن تكاليف وارتفاع المحلي

  المبيعات من  إيرادات  تسننجيل مع ،2022 عام الربع األول من خالل  تقريبًا دوالر  مليون  30.2  بقيمة  التصنندير  أنشننطة من  إيرادات  القلعةحققت  •
الفترة نفس خالل تقريبًا دوالر مليون 852.7 بقيمة المحلي السوق في األجنبية بالعمالت

خالل الربع األول من عام جنيه    مليون  584.1  ة صننافي خسننابر بعد خصننم حقوق األقلية بقيمةلشننركتكبدت اعلى الرغم من األداء القو  للقلعة،   •
قر  نالاية الربع  الجنيه مقابل الدوالر صرف سعر تييرمليار جنيه تقريبًا بسب   1.2نظًرا لتسجيل خسابر فروق العملة بقيمة ، 2021

خالل الربع األول من العام الجار  اأرباحً تسجل لفي حالة عدم تكبد خسابر فروق العملة، كانت القلعة  •

اإلدارة أولويات رأس على التعال للتكرير المصرية الشركةو القلعة ديون هيكلة إعادةإتمام  •

العالمي االقتصاد على تطرأ التي التحوالت من االستفادة على وقدرته المصر  االقتصاد بالا يحظى التي القوية النمو أسس في اإلدارة تث  •

 الانتابج  تحسنو ستفادة القلعةاوبالتالي استمرار  2022خالل الربع الثاني من عام  استمرار نفس توجالات االقتصاد العالميتتوقع اإلدارة  •

 ( 2022 األولالمؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )الربع 

 اإليرادات 

 مليار جنيه  18.7

 2021من عام  األولخالل الربع تقريبًا  مليار جم  8

 *والفوائد واإلهالك واالستهالكاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  

 جنيه مليار 3.9

 2021من عام  األولمليون جم خالل الربع  90.5

 بعد خصم حقوق األقلية الخسائر صافي  

 مليون جنيه  584.1

 2021من عام  األولجم خالل الربع  ونملي 478.6

 ( 2022 األول)الربع  للتكرير المصرية باستبعادالمؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة 

 اإليرادات 

 تقريبًا   مليار جنيه 5

 2021عام الربع األول من مليار جم خالل  3.9

 *األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 جنيه  مليون 783.4

 2021من عام  األولجم خالل الربع  ونملي 356.7

 بعد خصم حقوق األقلية الخسائر صافي  

 جنيه   ونملي 812.9

 2021 عام من األول الربع جم خالل  مليون 255.8

 ( 2022 مارس 31المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول 

 مليار جنيه  99.7

 2021مليار جم نهاية عام  81.9وفقًا للقيمة الدفترية الحالية مقابل 

 إجمالي الديون 

 مليار جنيه  71.9

 الشركة المصرية للتكرير مرتبطة بديون  جممليار   50.4منها 
 بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية االستثنائية  واالستهالك  واإلهالك  والفوائد الضرائب  خصم  قبل  المتكررة  التشغيلية  األرباحيتم احتساب   *
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 تقرير نتائج األعمال

 2022مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في  
 2022يونيو   30 القاهرة في

  

وهي شرركة رائدة في اسرتثمارات القاقة والبنية األسراسريةا وقام   –( CCAP.CAانعقد اليوم اجتماع مجلس إدارة شرركة القلعة ككود البورةرة المصررية  

 دقاةررر كما  ،الحسرررابات، وتقرير السررريد مراقب  2022 مارس  31مجلس اإلدارة باعتماد القوائم المالية المجمعة والمسرررتقلة للفترة المالية المنتهية في 

بلغت وقد  ا  واالسرررتثمار  المخاطر  ولجنة  االسرررتدامة،  ولجنة  والترشررريحات،  والحوافز المكافآت  ولجنة  والحوكمة،  المراجعة لجنة  شررركيلت  واعتمد المجلس

ارتفعت األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم و  ا%134، وهو نمو سنوي بمعدل  2022عام الربع األول من  مليار جنيه خالل    18.7اإليرادات المجمعة  

مليون جنيه خالل نفس الفترة   90.5، ةررعود ا من 2022الربع األول من عام مليار جنيه خالل   3.9الضرررائب والفوائد واإلهالك واالسررتهالك لتسررجل  

 الشرررركات التابعةعلى مسرررتوم جميع  شرررركة القلعة   هاسرررالمة اسرررتراتيجيات النمو التي طبقتويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة  من العام السررراب ا

ألسرواق مع ارتفاع ل  السرريع تعافيالتحسرن هام  رب  التكرير بمشرروع المصررية للتكرير و، باإلضرافة إلى والتحسرينات التشرغيلية التي خدخلتها عليها

 خسعار السلع عالمي اا

من  األولمليون دوالر يومي ا خالل الربع    2.7بلغ متوسرقه  لمصررية للتكرير، حي   تحسرن هام  رب  التكرير بمشرروع ااسرتمرار  وتجدر اإلشرارة إلى 

،  وفي حالة اسررتبعاد نتائج الشررركة المصرررية للتكرير ا  اوكرانيوخ  اروسرريبين  الحرب    وتداعياتمدفوع ا بارتفاع خسررعار المنتجات البترولية  ، 2022عام 

األرباح التشرررغيلية المتكررة قبل   تتضررراع ، كما 2022عام الربع األول من  خالل    تقريب ا  مليار جنيه  5إلى    %28ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سرررنوي  

 584.1جنيه خالل نفس الفترةا وقد تكبدت القلعة ةررافي خسررائر بقيمة    ونملي 783.4لتسررجل    مرتينخصررم الضرررائب والفوائد واإلهالك واالسررتهالك  

 العام الساب انفس الفترة من جنيه خالل  ونملي 478.6مقابل ةافي خسائر بقيمة  2022عام الربع األول من جنيه خالل  ونملي

ا ويمكن تحميل  2022  مارس 31وفيما يلي عرض ألبرز المؤشررررات المالية والتشرررغيلية وتعلي  اإلدارة على النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في  

 ir.qalaaholdings.comالقوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع اإللكتروني: 
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 تقرير نتائج األعمال

 2022مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في  
 2022يونيو   30 القاهرة في

  

 المؤشرات المالية والتشغيلية

، وهو نمو ستتتتنو  2022عتام  الربع األول من  خالل    تقريبًتا مليتار جنيته  18.7 بلغت  اإليرادات المجمعتة •

 .لشركة المصرية للتكريرل المساهمة القويةبفضل  %134بمعدل 

بلغ تل 2022خالل الربع األول من عام  ثالث مراتبمعدل    للتكرير  المصرررية  الشررركة إيرادات  تتضرراعف

  خسرعار ارتفاع  ضرو  في الفترة،  نفس  خالل القلعة إيرادات إجمالي  من %73 مثلت  حي   ،مليار جنيه 13.7

العمليات  اسرررتمرارضرررافة  إلى باإل،  اسرررتمرار تحسرررن هام  رب  التكريرو  المكررة  البترولية  المنتجات

 اخالل الفترةتباطؤ خو انققاع دون بالمشروع  التشغيلية

 5لتستجل    %28في حالة استتبعاد إيرادات الشتركة المصترية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل ستنو    •

 .جميع الشركات التابعة أداءتحسن ، بفضل 2022عام الربع األول من خالل  تقريبًا مليار جنيه

الربع األول من خالل    مليار جنيه  2.3لتسرجل   %13إيرادات شرركة طاقة عربية بمعدل سرنوي    وقد ارتفعت

زيرادة إلى جرانرب    ،زيرادة إيرادات الوقود بققراع تسرررروي  وتوزيع المنتجرات البتروليرةب ، مردعومرة  2022عرام  

  ونمو  والتوسرررع بشررربكة محقات الغاز القبيعي المضرررغوط  بشرررركة قطاقة باورق معدالت توزيع الكهربا 

 امعدالت توزيعه

، 2022عرام  الربع األول من  خالل    %69بمعردل سررررنوي الشررررركرة الوطنيرة للقبراعرة    ارتفعرت إيرادات  كمرا

بفضررل تشررغيل المصررنع الجديد التابع لشررركة البدار للعبوات، باإلضررافة إلى نمو حجم مبيعات التصرردير 

 خسرريا القابضررة  مجموعةإيرادات   وارتفعت  ايونيبوردشررروق والبشررركتي   قبي  سررياسررة تسررعير جديدةتو

األدا  القوي الذي  بفضرل 2022حوالي مليار جنيه خالل الربع األول من عام لتسرجل   %46بمعدل سرنوي  

  امصنع خسمنت التكامل في السودانحققه 

الربع   خالل  مليون جنيه  286.4لتبلغ   %24  سرنوي  بمعدل  خسركوم  شرركة  إيرادات  ارتفعتعالوة  على ذلا، 

  الكربونات  لتصرنيع خسركوم  ةشرركبمبيعات الحجم    نموبارتفاع خسرعار البيع و  مدفوعة  ، 2022 عاماألول من 

الربع مليون جنيه خالل    275.8لتسرررجل   %9وارتفعت إيرادات مزارع دينا بنسررربة سرررنوية    اوالكيماويات

خفض نسرربة  و الشررركة االسررتثمارية لمنتجات األلبان  مبيعاتحجم   زيادة ضررو   في، 2022عام األول من 

ا،   اخصررومات على المبيعات خالل الفترةالمرتجعات مع عدم تقديم خي  نايل  إيرادات شررركة    ارتفعتوخخير 

  ا2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام  93.6إلى  %92بمعدل سنوي  لوجيستيكس

  جنيه  مليار 3.9  واالستتتهالك  واإلهالك  والفوائد  الضتترائب  خصتتم قبل  المتكررة  التشتتغيلية  األرباح  بلغ  •

العام السابق، في ضوء الفترة من    ستفجنيه خالل    مليون  90.5مقابل   2022عام    الربع األول من  خالل

 لتكرير.ل المصريةلشركة ل األداء القو 

 ية المكررةالبترولالمواد خسرعار   ارتفاعبسربب  وتجدر اإلشرارة إلى تحسرن هام  رب  التكرير بشركل ملحو   

بالمشررروع دون تباطؤ خو إضررافة  إلى اسررتمرار العمليات التشررغيلية    ،وتداعيات الحرب الروسررية األوكرانية

 االربع األول من العام الجاريخالل  انققاع
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 2022مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في  
 2022يونيو   30 القاهرة في

  

 

حالة استتتتبعاد نتائج الشتتتركة المصتتترية للتكرير، ترتفع األرباح التشتتتغيلية المتكررة قبل خصتتتم  في  •

جنيه    مليون 783.4إلى   %120الضترائب والفوائد واإلهالك واالستتهالك لشتركة القلعة بمعدل ستنو   

 ، بفضل تحسن ربحية جميع الشركات التابعة.2022عام  الربع األول من خالل

وشرركة   ضرةبخسريا القا  ومجموعةالشرركة الوطنية للقباعة ويرجع ذلا بشركل خسراسري إلى تحسرن ربحية  

 البيعاخسعار مبيعات وزيادة البفضل ارتفاع حجم طاقة عربية 

جنيه خالل    مليون  510.6لتبلغ   %7المصتتروفات البيعية والعمومية واإلدارية بمعدل ستتنو  رتفع   ا •

 مليون جنيه مرتبطة بالشركة المصرية للتكرير. 122.9منها ، 2022 عام من ولالربع األ

، مقابل 2022من عام  ولمليار جنيه خالل الربع األ 1.2 حوالي  مصروفات اإلهالك واالستهالك  بلغ  •

 مليار جنيه تقريبًا خالل نفس الفترة من العام السابق. .11

وهي زيادة ستنوية   ،2202 عامالربع األول من    خالل  تقريبًا  جنيه  مليار 1.1  الفوائد  مصتروفات  بلغ  •

القروض  ويرجع ذلك إلى  .الستابق  العامنفس الفترة من   خالل  جنيه  مليون  851.4مقابل    %29  بنستبة

 .طاقة عربيةبشركة التوسعات لتمويل اإلضافية التي تم الحصول عليها 

أربتاح مقتابتل   ،2022عتام  الربع األول من  خالل  تقريبًتا جنيته  ارمليت   1.2  العملتة  فروق  خستتتتائر  بلغت  •

، حيث يرجع ذلك إلى تغير ستتعر صتتر  الستتابق عامالنفس الفترة من    خالل  جنيه  مليون 17.4قدرها 

ارتفتا  قيمتة التديون  التدوالر مقتابتل الجنيته في نهتايتة الربع األول من العتام الجتار  ومتا نتج عنته من  

 لعة وشركاتها التابعة.الدوالرية وااللتزامات األخرى على مستوى الق

، وهو 2022من عام   ولالربع األمليون جنيه خالل   7.6  بقيمة  جل  شركة القلعة تكاليف اضمحاللس  •

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.  11.8مقابل  %36انخفاض بمعدل سنو  

مقابل    2022  عامالربع األول من    خالل  جنيه  ونملي 277.3جل  شتركة القلعة مخصتصتات بقيمة  ست  •

  ستدادها  يتم لم  التي  المستتحقة  الفوائد  ومثل  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الستابق.  107.0

بااللتزامات  ، أما المبلغ المتبقي فهو متعلق  أغلب المخصتتصتتات المستتجلة  هيكلتها المعاد  الديون  على

 الخاصة بإنهاء العقود وسداد الضرائب والتأمينات االجتماعية.

الربع  خالل    جنيه  ونيمل  584.1جل  شتتركة القلعة صتتافي خستتائر بعد خصتتم حقوق األقلية بقيمة  ستت  •

العام نفس الفترة من  جنيه خالل    ونملي  478.6مقابل صتتتافي خستتتائر بقيمة    ،2022عام  األول من  

 السابق. 

  الجنيه مقابل  الدوالر ةرر   سرعر  تغير  خسرائر فروق العملة التي سرجلتها الشرركة بسربب إلى ذلا  ويرجع

  وااللتزامرات  الردوالريرة  الرديون  قيمرة  ارتفراع  من  عنره  نتج  ومرا  الجراري  العرام  من  األول  الربع  نهرايرة  في

 االتابعة وشركاتها القلعة مستوم على األخرم

مجموعة من شتتركاتها التابعة المتبقية تمضتتي قدًما على مستتتوى القلعة وجهود إعادة هيكلة الديون   •

تواصتتل الشتتركة المصتترية للتكرير مفاوضتتاتها مع الجهات المقرضتتة  و.  باعتبارها من أولويات القلعة

 الربع  خالل  هيكلةال  إعادة في  نايل لوجيستتتتيكسكما نجح  شتتتركة    على إعادة هيكلة ديونها بالكامل.

 .بالكامل للبنوك ديونها تسوية مع 2022 عام من األول

)بتاستتتتتثنتاء ديون الشتتتتركتة   2022  متارس  31مليتار جنيته في    17.4بلغ إجمتالي التديون المجمعتة   •

وترجع  . 2021مارس  31في   تقريبًا  مليار جنيه  13، مقابل  (بهاالمصرية للتكرير والديون المرتبطة  

في نهاية الربع األول من العام الجار   العمالت    صتتر  رئيستتي إلى تغير حركة أستتعار الزيادة بشتتكل

ات التوستع  وتأثيرها الملحوظ على ارتفا  قيمة ديون المجموعة المقومة بالعملة األجنبية. كما ستاهم 

 .في زيادة الديون المجمعة طاقة عربية الجارية بأنشطة شركة
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 2022مارس  31تعليق اإلدارة على نتائج الفترة المنتهية في 

خالل العام   يمشررررهد االقتصرررراد الالتأقلم مع التحوالت التي طرخت على خثبتت القلعة مرونتها الفائقة في  

لتغيرات المسرررتمرة  ا مواجهةعلى  خكثر جاهزية وقدرة   وهي 2022عام   ونجحت في دخول الماضررري،

  % 134اإليرادات المجمعة بمعدل سررنوي   ارتفعت  فقد   واالسررتجابة لمتقلباتهاا  بمختل  البيئات التشررغيلية

  ها استراتيجيات النمو واالستثمار التي تتبناها اإلدارة ومردود  بفضل خالل الربع األول من العام الجاري

 اإليجابي على نتائج مختل  الشركات التابعةا

وتوجهت  لتضررخمية العالمية بشرركل ملحو   ، ازدادت الضررغوط ا2022مع دخول الربع األول من عام 

تشرجيع المصرنعين    زيادة حكومات الدول حول العالم لتقبي  سرياسرات التشرديد النقدي، وهو ما خدم إلى

االقتصادية، األمر الذي استفادت  لقوة التسعيرية إلى الشركات المنتجة بكافة الققاعاتاالمحليين وتحول  

المستجدات    من واالستفادةالظرو   تلا  تجاوزفي  الشركة  نجحت   ا وقد الشركات الكبرم مثل القلعةمنه  

باإلضرررافة إلى تو ي  الميزة التنافسرررية  ، عبر زيادة معدالت التشرررغيل بالشرررركات المصرررنعة التابعة

ا قوية، ا  تالصرادرازيادة حجم   النخفاض تكالي  التصرنيع في كما حققت الشرركة المصررية للتكرير نتائج 

وسر  ما تشرهدأ خسرواق القاقة   وتحسرن هام  رب  التكرير  ارتفاع خسرعار المنتجات البترولية مسرتفيدة  من

 ا من انخفاض العرض

ا المضررريإلى اإلدارة   تتقلع وتجاوز تأثير خالل العام المقبل  التابعة  الشرررركات جميعب  النمو دفع  في قدم 

ا علىالتغيرات االقتصرررادية التي طرخت،  مع   شرررركاتها التابعة  في إضرررافية اسرررتثمارات  ضررر  تركيز 

ا الجذابة  سررتحواذ االعمليات   االسررتعداد لتنفيذ  تشررجيع   سررتشررهد   المقبلة الفترة بأن تؤمن  اإلدارة بأن، علم 

تث  الشرررركة في   كما  الشرررركات المملوكة للحكومةاشرررركات الققاع الخال على امتالك حصررر  في  

تها على تجاوز التحديات الناتجة عن اضررررقراب سررررالسررررل اإلمداد  قدرخسررررس النمو التي تتميز بها و

الواقع الجديد،   معالما وقد خةربحت الشرركات التابعة للقلعة خكثر جاهزية وقدرة على التعامل مع  والتوريد 

كما تتقلع الشرركة إلى مواةرلة تنمية اسرتثماراتها التابعة  والذي تتوقع الشرركة اسرتمرارأ لسرنوات قادمةا 

بقدرات التصرنيع المحلي واإلنتا  الزراعي  لتوسرع  الداعمة لالحكومة المصررية   عبر اسرتفادتها من جهود 

 الققاع الخالاشركات  وتشجيعوالققاعات الخدمية  

ا لتبني اإل  نوأت دارة خن القيمرة الحقيقيرة ألةررررول شررررركرة القلعرة ال تنعكس بردقرة على القوائم المراليرة نظر 

معايير المحاسربة الدولية التي تسرجل األةرول بقيمتها التاريخية ثم تحتسرب خثر تكالي  االضرمحالل فق  

 دون إعادة تقييم األةول بما يعكس ارتفاع قيمتهاا

في زيرادة اإليرادات واألربراح   2022نجحرت خالل الربع األول من عرام هرا القوي و واةررررلرت القلعرة خدا

قبل خصررم الضرررائب والفوائد واإلهالك واالسررتهالك على مسررتوم جميع الشررركات التابعة، التشررغيلية  

فقد حققت  ا والتغيرات السرروقية المختلفة خالل الفترة  االقتصررادين عدم وضرروح رةية المشررهد  بالرغم م

زيادة خسرعار البيع وارتفاع   للقلعة نتائج قوية خالل الربع األول من العام الجاري بفضرل الشرركات التابعة

شرركة طاقة   شرهدت  ا وإلى جانب المسراهمة القوية للشرركة المصررية للتكرير،التصرديرومبيعات الحجم  

وقود بققاع تسرررروي  وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب زيادة معدالت توزيع إيرادات ال نموعربية 

وزيادة معدالت   والتوسرررع بشررربكة محقات الغاز القبيعي المضرررغوط بشرررركة قطاقة باورق  الكهربا 

الجديد التابع لشرركة   المتقور مصرنعالتشرغيل ثمار  جني الشرركة الوطنية للقباعة    واةرلتا كما  توزيعه

اتحسررن كفا ة التسررعيرا  وبوات، باإلضررافة إلى نمو حجم مبيعات التصرردير  البدار للع ، اسررتفادت  وخخير 

 المصنع خسمنت التكامل في السودانخسيا القابضة من األدا  القوي  مجموعة

 

  اإليترادات   ارتتفتعتت "

  بمعتدل للقلعتة    المجمعتة

  خالل  %134  ستتتتنو 

 العتتام  من  األول  الربع

 "الجار 
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 2022مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في  
 2022يونيو   30 القاهرة في

  

ارتفعت األرباح التشرررغيلية المتكررة قبل خصرررم الضررررائب والفوائد واإلهالك  وعلى ةرررعيد الربحية، 

مليون جنيه  783.4لتسررجل    %120كباسررتثنا  الشررركة المصرررية للتكرير( بمعدل سررنوي واالسررتهالك  

جهود    جميع الشرركات التابعة، باإلضرافة إلى ، مدفوعة  بتحسرن ربحية2022خالل الربع األول من عام  

هيكلة  الجهود إعادة    ، فضرال  عنالكفا ة التشرغيلية وسرياسرات التسرعير وخفض التكالي اإلدارة لتحسرين 

 الشركات التابعةا  مستوم لىع

حققت نتائج قوية  والتيلشررركة المصرررية للتكرير، لكما يعكس تحسررن ربحية القلعة المسرراهمة البارزة 

 ومن جانب آخر، مازالتا خسررعار المنتجات البترولية المكررة ونمو هام  رب  التكرير  ارتفاعبفضررل 

 خولوياتهااباعتبارها خهم الشركة المصرية للتكرير و القلعة  إعادة هيكلة ديون اإلدارة تركز على إتمام

ا،  بتنمية يعد شررهادة على التزامها   2022اإلدارة خن خدا  الشررركة خالل الربع األول من عام  تؤكد وختام 

ا وسر  مختل  إلى تحقي  ا كما تتقلع اإلدارة  الصرعبة  التشرغيلية البيئات خعمالها وقدرتها على المضري قدم 

 شركاتها التابعة في جميع األسواق التي تعمل بهااالمزيد من النتائج القوية واألدا  المتميز ل

باإلضرافة   2022مارس    31فيما يلي اسرتعراض إضرافي ألدا  شرركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في  

ا يمكن تحميل القوائم المالية الكاملة  2022الت اإلدارة لنتائج ومسرتجدات الربع األول من عام إلى اإليضراحات المتممة وتحلي

 ir.qalaaholdings.comلشركة القلعة عبر زيارة الموقع اإللكتروني 
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  شركة أسكوم بريشيوس ميتالز )إثيوبيا(

 

 

 لألسمن  زهانة  األسمنت

 

 القاقة 

 

كاسترول مصر )طاقة عربية، تسويق وتوزيع المنتجات  

 بالمشاركة مع شركة بريتيش بتروليوم(  –البترولية 

 

 توازن 

 النشر واإلعالم

 
 تنوير                        

 

            شركة الميد           الرعاية الصحية

 

 

 

 



قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

الربع األول 2021الربع األول 2022

 7,994.7  18,681.6اإليرادات 
(7,442.1) (14,308.8) تكلفة المبيعات 

4,372.8552.7مجمل الربح 
   -    - أتعاب االستشارات

4,372.8552.7إجمالي أرباح النشاط
(478.7) (510.6) مصروفات عمومية وإدارية 

37.89.7إيرادات أخرى - دعم الصادرات
6.8(10.3)صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى   

 90.5  3,889.7األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )قبل خصم التكاليف االستثنائية(
 22.8  10.8 مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة(

 113.3  3,900.5األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(1,068.4) (1,192.8) اإلهالك واالستهالك 

)955.1( 2,707.8األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(851.4) (1,102.2) تكاليف تمويلية

 49.0  173.4تكاليف تمويلية أخرى
(32.9) (37.5) أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

(80.2) (97.3) فوائد قروض من المساهمين  
 92.8  183.3دخل الفائدة 

(34.3) (19.5) مصروفات التأجير التمويلي 
)1,812.1( 1,808.2األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

(11.8) (7.6) اضمحالالت 
 1.2  818.6مصروفات إعادة هيكلة 

 9.0  (12.3)الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
(9.5) (2.5) مبادرات المسئولية االجتماعية 

(107.0) (277.3) مخصصات 
 17.4  (1,225.9)عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 

)1,912.8( 1,101.1 األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب
(42.3) (131.0) الضرائب 

)1,955.1( 970.1 األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية
(1,476.5) 1,554.2 حقوق األقلية 

)478.6( )584.1( صافي أرباح )خسائر( الفترة



QALAAHOLDINGS.COM

قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( لفترة ثالثة أشهر منتهية في 31 مارس 2022 )مليون جنيه مصري(
النقل والدعم األسمنتالطاقة 

أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 
الربع األول خصومات 

 2022
الربع األول 

2021  QH SPVsجراندفيو متفرقات^^  فالكونأسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت
7,994.7 18,681.6 (0.2)  914.9  92.0  275.8 286.4 93.6 1,001.3 2,308.7 13,709.1--اإليرادات 

(7,442.1)(14,308.8)  0.2 (582.8) (75.4) (197.3) (182.4) (35.7)(737.5)(2,018.1) (10,479.8)--تكلفة المبيعات 
552.7 4,372.8    -  332.1  16.6  78.5  104.0 263.858.0 3,229.3290.6--مجمل الربح 

-   - (20.8)    -    -    -    -  --   - --20.8أتعاب االستشارات 
552.7 4,372.8 )20.8(  332.1  16.6  78.5  104.0 263.858.0 3,229.3290.6-20.8إجمالي أرباح النشاط

(478.7)(510.6)  19.2 (78.1) (8.6) (50.3) (83.5) (15.9)(42.7)(71.9) (122.9)(1.8)(54.0)مصروفات عمومية وإدارية 
9.7 37.8    -  10.7  9.8    -  17.2 - -   - ---إيرادات دعم الصادرات

6.8(10.3)    -  5.5    -    -    - -- (15.0)0.0(0.8)-صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل 

90.5 3,889.7 )1.7(  270.3  17.7  28.3  37.7 221.142.1 3,106.3203.7)2.6))33.2)خصم التكاليف االستثنائية(

-   - (33.4)    -    -    -    - - -   -    - 33.4-توزيعات األرباح
22.8 10.8  6.0  0.3  0.2 (7.4) 1.66.30.03.6 0.2 --مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 

113.3 3,900.5 )29.0(  270.6  17.9  20.9  41.3 205.4227.442.1  30.83,106.5)33.2)األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(1,068.4)(1,192.8) (11.4) (18.8) (1.1) (27.8) (23.1) (15.1)(84.4)(53.0) (955.7) -(2.3)اإلهالك واالستهالك 

)955.1) 2,707.8 )40.4(  251.8  16.7 )6.9(  18.2 143.027.0 152.4 30.82,150.8)35.5)األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(851.4)(1,102.2)    - (34.6) (2.2) (1.5) (22.1) (31.5)(13.9)(145.5) (671.8) (49.4)(129.8)تكاليف تمويلية

49.0 173.4 --   - -   - - -   -  173.4 --تكاليف تمويلية أخرى
(32.9)(37.5)    -    -    -    -    - - -   -    - (37.5)-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

-   -    -    -    -    -    - - -   -    - --رسوم بنكية )المصرية للتكرير - رسوم بنكية غير متكررة(
(80.2)(97.3)  125.6    - (0.1)    -    - (20.5)(161.6)   - (17.0) (23.5)-فوائد قروض من المساهمين

92.8 183.3 (120.4)  1.1    -  0.4  0.7  0.1 164.91.9    - 76.458.1دخل الفائدة 
(34.3)(19.5)    -    -    - (13.2)    - (5.8)(0.2)(9.8) 9.5--رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(

)1,812.1) 1,808.2 )35.2(  218.3  14.4 )21.2( )3.2( )30.7))30.8) 162.0 1,644.9 )21.5))88.9)األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(
-   - (546.3)    -    -    -    - 546.3 -   -    - --أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

(11.8)(7.6)  244.4  2.7 (1.3)    -  (0.9) (3.0)(3.5)(0.7)  (1.1)(192.0)(52.1)اضمحالالت 
1.2 818.6    -    -    -    -    - - (0.0)   -    - 842.8(24.2)مصروفات إعادة هيكلة

9.0(12.3) (8.2)    -    -    - (4.5) - 0.4   -    - --الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
(9.5)(2.5)    -    -    -    -    - - -(2.3)    - -(0.3)مبادرات المسئولية االجتماعية 

(107.0)(277.3)    - (15.7) (1.7) (0.6) (1.3) (0.2)(64.3)(52.8)    - (140.7)-مخصصات 
-   -    -    -    -    - -------عمليات غير مستمرة *

17.4(1,225.9)  9.8  18.7 (112.4)  10.8  0.221.6 (802.8) (16.8)118.6 (67.5)(406.1)عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)1,912.8) 1,101.1 )335.5(  224.1 )101.0( )11.0( 512.511.6)901.1) 89.5 421.11,762.5)571.5)األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

(42.3)(131.0)  1.4 (57.9)  0.2 (2.3) -  - (35.0)(31.0) (5.6) -(0.7)الضرائب 
)1,955.1) 970.1 )334.1(  166.1 )100.8( )13.3( 512.511.6)936.1) 58.5 421.11,756.8)572.2)األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

(1,476.5) 1,554.2  156.2  116.1 (0.0) (0.0) (0.3) 58.5161.3 26.0 1,036.3--حقوق األقلية 
)478.6))584.1( )490.2(  50.0 )100.8( )13.3( 351.111.8)994.6) 32.4 421.1720.5)572.2)صافي أرباح )خسائر( الفترة

^^  تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة وفرة وشركة سفينكس إيجيبت.



الميزانية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

 النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QHاإلجمالي العام جراندفيو متفرقات^^ فالكون أسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت
الربع األول 2022

خصومات
SPVs / 

الربع األول 
2022

الربع األول 
 2021

األصول المتداولة
5,464.8 9,942.0 (4,043.3)  13,985.2  1,102.2  561.9  123.9  482.8  127.0  1,954.8  2,080.3  4,442.4 3,109.8 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

2,869.3 3,942.2  (0.0)  3,942.2  440.2  39.8  278.8  102.7  22.2  756.4  516.2  1,785.7 -مخزون 
35.0 23.5 (129.2)  152.7  9.5  137.5    -    -    -  5.7    -    - -أصول محتفظ بها لغرض البيع 

4,832.9 9,043.0  74.7  8,968.3  352.0  12.7  71.8  67.4  218.6  95.5  6,463.8  1,646.9 39.7النقدية وما في حكمها 
13.2 16.0  (0.0)  16.0    -    -  16.0    -    -    -    -    - -أصول أخرى 

13,215.2 22,966.6 )4,097.8(  27,064.4  1,903.9  751.9  490.6  652.9  367.9  2,812.5  9,060.3  7,875.0 3,149.5 إجمالي األصول المتداولة
األصول غير المتداولة

66,111.3 74,361.0  (20.6) 74,381.6  1,195.5  654.6  791.0  860.0  707.6  3,118.8  3,438.5  63,607.4 8.2 أصول ثابتة 
622.0 560.7 (5,586.6)  6,147.3  101.4  4.9    -  88.5    -  353.3  52.1    - 5,547.1 استثمارات عقارية 

794.4 797.1  60.1  737.0    -    -    -  1.8    -    -  413.5  308.6 13.1 الشهرة / أصول غير ملموسة 
1,092.8 987.1 (4,336.9)  5,324.0    -    -  356.1    -    -  238.7  373.3  40.0 4,315.9 أصول أخرى 

  950.3  707.6  3,710.8  4,277.4 9,884.363,955.9 إجمالي األصول غير المتداولة
1,147.1  659.5  1,297.0  86,589.9  )9,884.0( 76,705.9 68,620.5

  1,603.1  1,075.6  6,523.3  13,337.7 13,033.871,830.9 إجمالي األصول
1,637.7  1,411.4  3,200.9  113,654.3  )13,981.8( 99,672.5 81,835.7

حقوق الملكية
)10,851.1))13,035.3( )17,312.4) 4,277.1  163.5 )1,090.7(  )44.6( )122.5( )793.3( )7,433.7(  1,328.6 3,590.88,678.9 حقوق مساهمي الشركة القابضة

10,992.8 12,934.8 5,182.6  7,752.2  537.5 (1.5) (0.0) (92.1) (276.3)  1,913.9  610.9 5,059.9- حقوق األقلية 
141.8)100.5( )12,129.8(  12,029.3  701.0 )1,092.2(  )44.7))214.6( )1,069.6( )5,519.7(  1,939.5 3,590.813,738.8 إجمالي حقوق الملكية 

االلتزامات المتداولة
49,076.5 59,794.9  3,314.4 56,480.4  1,058.3  84.1  80.3  278.1    -  1,149.8  5,292.7  41,210.0 7,327.1 اقتراض 

14,069.1 16,491.1 (2,670.2)  19,161.3  729.9  1,968.3  1,108.6  591.7  2,013.0  2,052.4  3,073.0  5,740.9  1,883.6  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
2,735.7 3,886.0 (0.0)  3,886.0    -  150.8    -    -    -  2,975.2    -  760.0    - قروض المساهمين

2,141.3 3,717.8  639.0 3,078.8  62.7  16.7  27.9  27.7  25.5  2,352.5  335.1    -  230.7  مخصصات
1.8 2.0  1.0 1.1    -  0.8    -    -    -  0.2    -    -    -  التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

  897.4  2,038.6  8,530.2  8,700.8 47,710.9 9,441.5  إجمالي االلتزامات المتداولة
1,216.8  2,220.7  1,850.9  82,607.7  1,284.2  83,891.9 68,024.3

   -  االلتزامات غير المتداولة
10,245.8 12,094.6  0.0  12,094.6  186.3  28.4    -  887.2    -    -  1,750.5  9,242.3    -  اقتراض 

1,059.7 811.6 (3,174.8)  3,986.4    -  253.6    -    -    -  3,395.5    -  337.3    -  قروض المساهمين 
2,364.2 2,974.9  38.5  2,936.3  462.7  0.9  465.6  33.2  106.6  117.3  946.9  801.7  1.5  التزامات طويلة األجل 

13,669.6 15,881.1 )3,136.2(  19,017.3  649.0  282.9  465.6  920.4  106.6  3,512.8  2,697.4 1.510,381.2 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

  1,817.8  2,145.2  12,043.0  11,398.2 9,443.058,092.1 إجمالي االلتزامات
1,682.4  2,503.6  2,499.9  101,625.0  )1,852.0( 99,773.0 81,693.9

  1,603.1  1,075.6  6,523.3  13,337.7 13,033.871,830.9 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
1,637.7  1,411.4  3,200.9  113,654.3  )13,981.8( 99,672.5 81,835.7

^^  تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة وفرة وشركة سفينكس إيجيبت.
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 تقرير نتائج األعمال

 2022مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في  
 2022يونيو   30 القاهرة في

  

 

 

 ملكية شركة القلعة 

 % تقريبًا13.1
 

 

ا من المرازوت عرالي الكبريرتا    1.1، منهرا  2022المردخالت خالل الربع األول من عرام  مليون طن من    1.15قرامرت الشررررركرة بتكرير حوالي   مليون طن تقريبر 

  134.2خل  طن من المنتجات البترولية المكررة للهيئة المصرية العامة للبترول، باإلضافة إلى حوالي    991.7  حوالي  وقامت الشركة خالل نفس الفترة بتوريد

 خل  طن من الكبريت إلى شركات تصنيع األسمنت واألسمدةا 24.2خل  طن من الفحم البترولي و

 

 المنتج
غاز بترولي  

 مسال
 نافتا خفيفة

بنزين عالي  

 األوكتين 
 سوالر النفاثات وقود   مازوت

إجمالي التوريد  

للهيئة العامة  

 للبترول 

 606,637 333,918 0 122,435 82,106 48,643 19,536 كبالقن( 2021الربع األول 

 943,960 649,694 21,142 39,489 132,035 65,250 36,350 كبالقن( 2022الربع األول 

 %56 %95 مرتفع %68- %61 %34 %86 معدل التغيير

 

مليار جنيه   4.1، مقابل  2022مليار جنيه تقريب ا خالل الربع األول من عام   13.7الشرركة المصررية للتكرير بأكثر من ثالث مرات لتسرجل    تضراعفت إيرادات

دخالت اإلنتا  التي قامت بفضرررل ارتفاع خسرررعار المنتجات البترولية المكررة وزيادة حجم المبيعاتا كما ارتفع حجم م  2021تقريب ا خالل الربع األول من عام 

ومن مليون طن خالل نفس الفترة من العام السراب ا    0.7، مقابل  2022مليون طن خالل الربع األول من عام   1.2ليسرجل    %55الشرركة بتكريرها بمعدل سرنوي  

بسربب    2022ا خالل الربع األول من عام مليون دوالر خمريكي يومي    2.7شرهدت الشرركة اسرتمرار تحسرن هام  رب  التكرير، حي  بلغ متوسرقه    جانب آخر،

مليار جنيه   3.1إلى    الحرب الروسرية األوكرانية وارتفاع خسرعار النف  العالميةا وارتفعت األرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك

مليون جنيه خالل نفس الفترة    266.2الفوائد واإلهالك واالسرتهالك بقيمة  ، مقابل خسرائر تشرغيلية قبل خصرم الضررائب و2022تقريب ا خالل الربع األول من عام 

ا لعد مقارنة بالفترة المماثلة من العام السراب ، والتي شرهدت    2022توق  خو تباطؤ العمليات التشرغيلية بالمعمل خالل الربع األول من عام   ممن العام السراب  نظر 

ا وتوق 20تباطؤ النشاط اإلنتاجي لمدة  ا إضافي اا  29فه لمدة يوم   يوم 

 اوتتفاوض الشركة المصرية للتكرير حالي ا مع الجهات المقرضة حول إعادة هيكلة ديون الشركة بالكامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطا  الطاقة
، ومشرروعات توليد وتوزيع الكهربا  ر(اسرتثمارات القاقة مشرروعات تكرير البترول كالشرركة المصررية للتكريتضرم  

 وتوزيع الغاز القبيعي وتسوي  المنتجات البترولية كشركة طاقة عربية(ا 
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 تقرير نتائج األعمال

 2022مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في  
 2022يونيو   30 القاهرة في

  

 

 

  تقريبًا %55.9 –ملكية شركة القلعة 
 

نفس الفترة  مليار جنيه خالل    2حوالي  ، مقابل  2022عام   الربع األول من مليار جنيه تقريب ا خالل  2.3لتبلغ    %13ارتفعت إيرادات طاقة عربية بمعدل سررررنوي  

، ومدعومة  بارتفاع معدالت توزيع الكهربا  بشرركة طاقة باور ونمو حجم توزيع  البترولية  المنتجات  وتوزيع  تسروي بفضرل األدا  القوي لنشراط    العام السراب من  

مليون جنيه خالل   203.7لتبلغ    %33كما ارتفعت األرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك بنسربة سرنوية    الغاز القبيعي المضرغوطا

 الكهربا  والغاز القبيعيا قاعيقل، مدفوعة  باألدا  القوي 2022عام الربع األول من 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 الوحدة القياسية 
  األول الربع 

2021 

  األول الربع 

2022 
 التغيير )%( 

 %13 2,308.7 2,050.2 مليون جم  طاقة عربية | اإليرادات

 %33 7320. 0.315 مليون جم  طاقة عربية | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %12 477.0 424.5 مليون جم  طاقة غاز | اإليرادات 

 %35 .2129 95.8 مليون جم  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك طاقة غاز | 

 %30- 27,204 39,001 # كتراكمي(  طاقة غاز | المنشآت السكنية التي تم ربقها بشبكة الغاز القبيعي

 %20 323 270 # إجمالي عدد العمال  من المشروعات الصناعيةطاقة غاز | 

 %0 1.9 1.9 مليار متر مكعب إجمالي حجم توزيع الغاز القبيعيطاقة غاز | 

 %95 41 21 # طاقة غاز | عدد محقات الغاز القبيعي المضغوط

 %225 1.3 0.4 مليون متر مكعب  الغاز القبيعي المضغوط حجم توزيعطاقة غاز | 

 %16 408.5 353.0 مليون جم  طاقة باور | إيرادات*

 %93 81.6 42.3 مليون جم  باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك*طاقة 

 طاقة باور | إجمالي حجم توزيع الكهربا   
مليون كيلو  

 وات/ساعة
228 251 10% 

   الكهربا توليد طاقة باور | إجمالي 
مليون كيلو  

 وات/ساعة
25 24 -2% 

 القاقة الشمسية طاقة باور | توليد 
مليون كيلو  

 وات/ساعة
35 35 -1% 

 الضوئية  طاقة باور | توليد القاقة الشمسية
مليون كيلو  

 وات/ساعة
0 2 - 

 %12 1,432.7 1,284.5 مليون جم  طاقة تسويق | إيرادات

 %3 36.3 35.1 مليون جم  طاقة تسويق | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %5 192,773 183,613 لتر توزيع البنزين والسوالر طاقة تسوي  | حجم 

 %2 60 59 # طاقة تسوي  | عدد المحقات التابعة 

 *تشمل نتائج خنشقة التوزيع، وكذلا توليد الكهربا  من مصادر القاقة التقليدية والقاقة المتجددة

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك كخعالأ( قبل تجميع النتائجملحو ة: تم عرض األرباح التشغيلية قبل خصم  

 قطا  الغاز الطبيعي

  التشرغيلية  األرباح  نمو ذلا وةراحبا  %12، وهو نمو سرنوي بمعدل  2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   477.0بلغت إيرادات ققاع الغاز القبيعي  

ويعكس خدا  الققاع مردود التوسع بشبكة    االفترة  نفس  خالل  جنيه  مليون  129.2  لتسجل  %35  سنوي  بمعدل  تهالكواالس  واإلهالك  والفوائد  الضرائب خصم  قبل

  2022 عام  من  األول  الربع خالل جديدة  محقات 7  بإضرافةقامت الشرركة  ، حي  المضرغوط  محقات الغاز القبيعي المضرغوط ونمو حجم توزيع الغاز القبيعي

حجم توزيع الغاز وبالتالي ارتفع    امحقة بنهاية الربع األول من العام الساب   21مقابل    محقة  41  إلى  المضرغوط  القبيعي  الغاز  تموين محقات عدد  بذلا  ليرتفع

مليون متر مكعب خالل نفس الفترة من   14.5مقابل    2022األول من عام   متر مكعب خالل الربع  ونملي  27.4إلى    %89بمعدل سرررنوي    المضرررغوط  القبيعي

ز القبيعي المضرغوط عبر تلا الغا، مما خثمر عن تضراع  حجم توزيع  المتنقلة  الغاز القبيعي  إمداد وحداتالعام السراب ا كما نجحت الشرركة في التوسرع بشربكة  

مليون متر مكعب خالل نفس الفترة من العام   0.4، ةعود ا من  2022خالل الربع األول من عام  مليون متر مكعب    1.3الوحدات بأكثر من ثالث مرات ليسجل  

  مركبة  5,895  إلى  اإلجمالي  ليرتفع  2022 عام  من  ولاأل  الربع خالل  المضرغوط  القبيعي  بالغاز  للعمل  مركبة  1,662  تحويل  في  الشرركة  نجحت كما  السراب ا

  شرررركات مع  اتفاقيات  إبرام  عبر  2022 عام  بنهاية  المضرررغوط  للعمل بالغاز القبيعي  المركبات  تسرررريع معدل تحويلفي    الشرررركة  وتأملا  2022مارس    بنهاية

 االمضغوط القبيعي بالغاز للعمل مركباتها خساطيل لتحويل
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  ولمليار متر مكعب خالل الربع األ  1.9القبيعي  حجم توزيع الغاز  ، حي  بلغ  القبيعي  الغاز  وتوزيع  إنشررا ات  مجال  في  رائدةمكانة    عربية  طاقة  تحتل شررركة

دون تغير سنوي ملحو ا ويأتي ذلا على الرغم من ارتفاع عدد المنشآت السكنية والمشروعات الصناعية التي قامت بربقها بشبكة الغاز، حي    2022  من عام

بذلا إجمالي عدد المنشرآت السركنية    ليتجاوز،  2022عام ربع األول من  الخل  منشرأة سركنية جديدة بشربكة الغاز القبيعي خالل   27قامت الشرركة برب  حوالي  

 جديدة   ةررناعية  آتمنشرر   10  رب   في  الشررركة  نجحتكما   ا%9بزيادة سررنوية  ،  2022في نهاية مارس    مليون منشررأة  1.49التي تم ربقها بشرربكة الغاز القبيعي  

 خالل نفس الفترة من  عميل  270  مقابل  ،الربع األول من العام الجاري  بنهاية  عميل  323  إلى  الصرناعيين  العمال  عدد  إجمالي  بذلا  ليصرل  القبيعي  الغاز  بشربكة

 ا2022إال خن تباطؤ النشاط لدم خحد كبار العمال  الصناعيين حال دون نمو معدالت توزيع الغاز القبيعي خالل الربع األول من عام  االساب  العام

  قطا  الكهرباء

التي تأسرسرت    قطاقة بي فيقفي مجال القاقة المتجددة، و  قطاقة سروالرقالتقليدي لتوليد وتوزيع الكهربا ، وشرركة    النشراط  قطاقة باورق بتجميع نتائجتقوم شرركة  

ا في مجال القاقة المتجددةا  مؤخر 

مليون جنيه   353.0مقابل    2022األول من عام   مليون جنيه خالل الربع  405.7لتسررررجل    %15ارتفعت إيرادات ققاع توليد وتوزيع الكهربا  بمعدل سررررنوي  

الربع األول من مليون كيلو وات/سرراعة خالل    275إلى    %9خالل نفس الفترة من العام السرراب ، بفضررل نمو إجمالي حجم توليد وتوزيع الكهربا  بمعدل سررنوي  

ارتفاع عدد العمال  من المشرروعات الصرناعية والمنشرآت السركنية بمعدل  ا ويأتي ذلا في ضرو  حالة التعافي التي شرهدها السروق، والتي سراهمت في العام الجاري

 ا 2022على التوالي حتى نهاية مارس  %16و %10سنوي 

ميجاوات في مجمع بنبان    65بلغت إيرادات شرركة طاقة سروالر، التابعة لمجموعة طاقة عربية في مجال القاقة المتجددة وتمتلا محقة للقاقة الشرمسرية بقدرة  

تغير حركة خسررعار    ، حي  يرجع ذلا بشرركل رئيسرري إلى%6، وهو نمو سررنوي بمعدل  2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   41.9ظة خسرروان،  بمحاف

مارس الماضريا وتتقلع الشرركة إلى تعظيم االسرتفادة من فرل النمو التي سرتقرحها الحكومة لتقوير مشرروعات القاقة الشرمسرية  نهاية    قبلةرر  العمالت  

 ا2035الكهربا  في مصر من مصادر القاقة المتجددة بحلول عام احتياجات من  %40خالل الفترة المقبلة، والتي تستهد  توليد 

في مجال القاقة المتجددة، بهد  تقوير مشرروعات القاقة النظيفة لشرركات الققاع   باوركشرركة تابعة لقاقة    2021ر  تأسرسرت شرركة قطاقة بي فيق في سربتمب

ونجحت الشرركة  مليون جنيه خالل نفس الفترةا    1.7ا وبلغ مجمل الرب   2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   2.8وقد بلغت إيرادات الشرركة  الخالا  

(  PPAميجاوات بشرركة مزارع دينا، حي  تقوم الشرركة ببيع الكهربا  لمزارع دينا وفق ا التفاقية شررا  القاقة ك  6حقة للقاقة الشرمسرية بقدرة  في إتمام إنشرا  م

اا وتعد هذأ المحقة خول مشررروع طاقة متجددة يقوم بتمويله البنا األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في مصررر، ويتضررمن إمداد ا    25لمدة   ا للكهربا عام     مباشررر 

(ا وتتضمن المشروعات قيد التقوير محقات خخرم  Corporate PPAمن بائع إلى مشرتر تابعين للققاع الخال عبر اتفاقية شررا  القاقة الخاةرة بالشرركات ك

  بالمناط  السياحية في سوما باي ونب ، باإلضافة إلى المناط  الصناعية بمدينة السادس من خكتوبر ومحافظة المنياا

  ،2022من عام   األولمليون جنيه خالل الربع    95.8ليسجل    %56وعلى ةعيد الربحية، ارتفع مجمل رب  ققاعي الكهربا  والقاقة الشمسية مع ا بنسبة سنوية  

ك واالسررتهالك بنسرربة سررنوية  كما ارتفعت األرباح التشررغيلية قبل خصررم الضرررائب والفوائد واإلهالمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السرراب ا    61.4مقابل  

ويرجع تحسن معدالت الربحية بشكل رئيسي إلى تشغيل محقة المحوالت الفرعية في المنققة  ا  2022من عام  األول  مليون جنيه خالل الربع    81.6لتبلغ    93%

  اق  خالل الربع األول من العام الساب طوال الربع األول من العام الجاري مقابل تشغيلها لمدة شهر واحد ف الصناعية بمدينة السادس من خكتوبر

   نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية

مليار جنيه تقريب ا خالل نفس الفترة من   1.3مقابل  ،  2022من عام األول  مليار جنيه تقريب ا خالل الربع    1.4لتسررررجل    %12ارتفعت اإليرادات بمعدل سررررنوي  

ة  ، مدفوع الربع األول من العام الجاريخالل  تقريب ا    جنيه  مليار  1.4  لتبلغ  %10ويرجع ذلا بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الوقود بمعدل سنوي  العام الساب ا  

األرباح التشررغيلية قبل خصررم الضرررائب والفوائد واإلهالك رتفعت  ل نفس الفترةا واعلى التوالي خال  %4و  %6بنمو مبيعات السرروالر والبنزين بنسررب سررنوية  

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الساب ا 35.1األول من العام الجاري، مقابل مليون جنيه خالل الربع  36.3إلى  %3واالستهالك بنسبة سنوية 

مقابل    ،2022من عام   األولمليون جنيه خالل الربع    53.6لتسررررجل    %70محركات بمعدل سررررنوي  ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات نشرررراط توزيع زيوت ال

طن خالل   701ا، مقابل  طن    859إلى    %22بفضررل ارتفاع حجم مبيعات زيوت المحركات بمعدل سررنوي  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السرراب ،    31.6

 45ةررعود ا من    ،الجاريعام  المن  األول  خل  جنيه للقن خالل الربع    62.5  إلىكما يرجع نمو اإليرادات إلى ارتفاع خسررعار البيع  نفس الفترة من العام السرراب ا  

وتخق  الشررركة لزيادة ،  2022مارس  محقة بنهاية    60لغ  بعدد المحقات التابعة للشررركة  خل  جنيه للقن خالل نفس الفترة من العام السرراب ا جدير بالذكر خن  

 محقة بنهاية العام الجاريا 69عدد المحقات إلى 

 قطا  المياه

بعد تعيين نخبة من الخبرا  والمتخصررصررين بمشررروعات معالجة المياأ، حي  يسررتهد  الققاع تو ي  حزمة    2021خطلقت الشررركة ققاع المياأ في مارس  

اقدية لخدمة الشررركات العاملة في ققاعات الصررناعة والزراعة والسررياحة والتقوير العقاري وتوفير مجموعة من خفضررل حلول معالجة  متنوعة من النماذ  التع

نجحت  قدو  سررتهالك القاقةاالمياأ وال سرريما خعمال التصررميم واإلنشررا  والتحكم اللي والتشررغيل ألنظمة معالجة المياأ الفعالة والمتميزة بانخفاض التكلفة وكفا ة ا

 ا2022الشركة في إتمام األعمال اإلنشائية بمحقتين لمعالجة المياأ، والمقرر تشغيلهما في الربع الثاني من عام 

 

 



    

12                                                                                                               

 تقرير نتائج األعمال

 2022مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في  
 2022يونيو   30 القاهرة في

  

 

  تقريبًا %69.3 –ملكية شركة القلعة 
 

  الفترة نفس  خالل  جنيه  مليون  683.8  مقابل  ،2022 عام  من  األول  الربع خاللتقريب ا    جنيه  مليار  لتسررجل  %46  سررنوي  بمعدل  القابضررة  خسرريا  مجموعة  إيرادات  ارتفعت

 تضرراعفت  خخرم، ناحية  منا  المجموعة  إيرادات  إجمالي  في  %76  بنسرربة سرراهم  والذي  ،لمصررنع خسررمنت التكامل في السررودان  القوي  األدا   ضررو  في  السرراب ،  العام  من

  مليون  85.9  مقابل  2022 عام  من  األول  الربع خالل  جنيه  مليون  221.1  بمعدل مرتين لتسرجل  واالسرتهالك  واإلهالك  والفوائد  الضررائب خصرم  قبل  التشرغيلية  األرباح

ا للتحديات السررياسررية التي تشررهدها    التابعةا  الشررركات جميع  هيكلة  وإعادة  التكالي  خفض  في  الشررركة  نجاح  خلفية  على  السرراب   العام  من  الفترة  نفس  خالل  جنيه ونظر 

  تكلفة  تسررجيل  يتم  بينما  المالية،  القوائم  إعداد  تاري   في  الصررر   سررعر  وف   اإليرادات  تسررجيل  بموجبه يتم  خال بالتضررخم المفرطالسررودان، تم اعتماد منهج محاسرربي  

  متكافئة  غير  بصرورة  المبيعات  تكلفة  ارتفاع  عن  خسرفر مما  ،(المالية  القوائم  تاري   في  الصرر   سرعر  من  خعلى  وهوك  التاريخي  الصرر   سرعر  متوسر   حسراب  وف   المبيعات

 ااإليرادات مع

ا من جانب آخر،   ملحو  ا على ةرررعيد إعادة هيكلة ديون مجموعة خسررريا القابضرررة بالكامل، وتتوقع خن تثمر تلا الجهود عن تعزيز مركزها المالي  خحرزت اإلدارة تقدم 

ا   وقدرتها على الوفا  بالتزاماتها المالية وتحسين معدالت الربحية مستقبال 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 
 الوحدة القياسية

  األول الربع 

2021 

  ول الربع األ 

2022 
 التغيير )%( 

 %46 1,001.3 683.8 مليون جم  | اإليرادات مجموعة أسيك القابضة 

 % 157 221.1 85.9 مليون جم  | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك مجموعة أسيك القابضة | 

 %69  756.0  447.2 مليون جم  أسيك لألسمن  | اإليرادات

 % 100 199.7  99.7 مليون جم  لألسمن  | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك أسيك 

 %163 20,563 7,827 مليون جنيه سوداني  أسمن  التكامل | اإليرادات

 %400 6,626.7 1,324.5 سوداني مليون جنيه  أسمن  التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %26   304   241 مليون طن  أسمن  التكامل | حجم المبيعات 

 %41   197.3   139.7  مليون جم  زهانة لألسمن  | اإليرادات

 %24-   51.7 68.1  مليون جم  لألسمن  | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك زهانة

 %85 394 213  خل  طن سنوي ا زهانة لألسمن  | حجم المبيعات

 %33-   53.7   80.1 مليون جم  أرسكو | اإليرادات 

 -   (8.6ك   5.4 مليون جم  | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك أرسكو

 %63   289.4   178.0 مليون جم  أرسكو | قيمة المشروعات المتعاقد على تنفيذها 

 %8 171.7 158.7 مليون جم  أسيك للهندسة | اإليرادات

 -   13.2   (0.8ك مليون جم  الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك أسيك للهندسة | األرباح التشغيلية قبل خصم 

 %11- 1.6 1.7 مليون طن  أسيك للهندسة | مشروعات إنتاج الكلنكر 

 

 أسيك لألسمن  

ا لتقلب سرعر ةرر  الجنيه السروداني  في إطار اعتماد منهج محاسربة التضرخم المفرط كما سرل  الذكر، و   نتائجسرنعرض    ،بالجنيه المصرري  نتائج الشرركةتأثيرأ على  ونظر 

 ادون تأثير تقلبات سعر الصر ، مصنع خسمنت التكامل بالجنيه السوداني لتقديم ةورة دقيقة لنتائج األعمال

 

 قطا  األسمن  واإلنشاءات 

تضرم اسرتثمارات ققاع األسرمنت واإلنشرا ات مجموعة خسريا القابضرة، والتي تشرمل مشرروعات إنتا  األسرمنت من 

خالل شررركة خسرريا لألسررمنت كفي السررودان: خسررمنت التكامل / في الجزائر: شررركة زهانة(، وشررركات المقاوالت 

فنية كشرركة خسريا للهندسرة / شرركة  واإلنشرا ات كشرركة خرسركو / شرركة خسريا للتحكم اللي(، وشرركات اإلدارة ال

 خسنبرو(ا
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خالل نفس   مليار جنيه سرروداني  7.8، ةررعود ا من  2022ي خالل الربع األول من عام مليار جنيه سررودان  20.6  ارتفعت إيرادات مصررنع خسررمنت التكامل بالسررودان إلى

خل  جنيه سروداني    67.7وزيادة حجم المبيعاتا فقد ارتفع متوسر  خسرعار البيع بشركل ملحو  ليبلغ حوالي    متوسر  خسرعار البيع  الفترة من العام السراب ، في ضرو  ارتفاع

خل  جنيه سرروداني للقن خالل نفس الفترة من العام السرراب  نتيجة تراجع قيمة الجنيه السررودانيا كما   32.5، ةررعود ا من  2022ام تقريب ا للقن خالل الربع األول من ع

اع  خل  طن خالل نفس القترة من العام السراب  وقد عزز ارتف  241مقابل    2022خل  طن خالل الربع األول من عام   304ليبلغ    %26ارتفع حجم المبيعات بمعدل سرنوي  

 انخفاض العرض نتيجة الصعوبات التي تواجه مصانع األسمنت بالسودان في تدبير الوقود وققع الغيارا األسعار

من عام   األولمليار جنيه سروداني تقريب ا خالل الربع    6.6  لتسرجل  %400بنسربة سرنوية    تشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالكالرباح  ارتفعت األ

بالتحديات الصررعبة في السررودان،    الشررركة في المسررتقبل وتتوقع اإلدارة خن تتأثر نتائج  مليار جنيه سرروداني خالل نفس الفترة من العام السرراب ا    1.325قابل  ، م2022

 اوخبرزها نق  إمدادات الوقود والمواد الخام الالزمة

على خلفية زيادة حجم   %41، وهو نمو سرررنوي بمعدل  2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   197.3  شرررركة زهانة لألسرررمنتومن جانب آخر، بلغت إيرادات  

  22خل  طن خالل نفس الفترة من العام السراب ، باإلضرافة إلى تضراع  حجم مبيعات الكلنكر بأكثر من    213خل  طن مقابل    394ليسرجل    %85المبيعات بنسربة سرنوية  

لتبلغ    %24بمعدل سررنوي    األرباح التشررغيلية قبل خصررم الضرررائب والفوائد واإلهالك واالسررتهالكانخفضررت  ا و2022الربع األول من عام   خل  طن في  199مرة ليبلغ  

دي  األسررررمنت البورتالن   تراجع حجم مبيعاتمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السرررراب  بسرررربب    68.1مقابل    2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   51.7

السررعر وهام    المتميز بارتفاع(  SRCحجم مبيعات األسررمنت المقاوم للكبريتات كوكذلا تراجع  ،  2022من عام األول  خالل الربع    %2بمعدل سررنوي    (OPCالعادي ك

 تباطؤ القلب في الجزائراخالل نفس الفترة نتيجة  %45بمعدل سنوي الرب  

 أسيك للهندسة 

 من  الفترة  نفس خالل  جنيه  مليون  158.7  مقابل  %8، وهو نمو سرنوي بمعدل  2022  عام  من  األول  الربع  خالل  جنيه  مليون  171.7  للهندسرة  خسريا  شرركة  إيرادات  بلغت

بع األول من الر  خالل  كلنكر  طن  مليون 1.6  لتبلغ  %11  سررنوية  بنسرربة  الشررركة  تديرها  التي  األسررمنت  إنتا   لمصررانع  اإلجمالية  القاقة انخفاض  السرراب ، بالرغم من  العام

 بسرربب  والفحم  الوقود  إمدادات  بنق   األخرم  المشررروعات  لبعض  اإلنتاجية  القاقة  وتأثر  المشررروعات  بعض  إغالق  إلى  اإلجمالية  القاقة  انخفاض  ويرجعا  العام الجاري

ا  سرررنوات  ثالث  لمدة جديد عقد  إبرام  في  الشرررركة  نجحت  آخر، جانب  ومنا  لألسرررعار  الملحو   واالرتفاع  اإلمداد والتوريد  حركة  اضرررقراب  عام من  األول  من الربع  بد  

  الكلنكر  مبيعات  حجم  تراجع  سرررراهم في تعويض جز  من األثر الناتج عن وهو ما  طن خالل نفس الفترة،  خل   514  بحوالي  المبيعات  حجم  زيادة  خثمر عن حي   ،2022

 ااألخرم العقود من

لتبلغ    قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالكالمتكررة    تشرغيلية الرباح  األسرمنت بالسروق المصرري، ارتفعت األوُرغم التحديات الصرعبة التي تواجه ةرناعة  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من   0.8بقيمة    قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك  مقابل خسرائر تشرغيلية  2022مليون جنيه خالل الربع األول عام   13.2

ما سراهم في الحد من  هو، وبعائد مضرمونباألسرواق الدولية إلى جانب إبرام عقد جديد   تديرها الشرركة لعام السراب ا ويأتي ذلا بفضرل المردود اإليجابي للمشرروعات التي  ا

 خثر تراجع خدا  مشروعات األسمنت في السوق المصريا 

ا في تنفيذ خقة تنويع قاعدة عمال  الشررك فريقيا وليبيا، سرعي ا للحد من األثر السرلبي  خة خار  السروق المصرري، بما في ذلا خسرواق العراق وجنوب وتمضري اإلدارة قدم 

ا بأن الشركة تحق  حوالي  من إيراداتها من العقود الدوليةا %35لتباطؤ ققاع األسمنت المصري، علم 

 أرسكو

حصرري ا على مشرروعات ةرناعة األسرمنت، وذلا لتجاوز حالة التباطؤ    تركيزهاإلى توسريع نقاق خعمالها لتشرمل خنشرقة المقاوالت العامة بدال  من    اتجهت شرركة خرسركو

 التي يشهدها ققاع األسمنت المصري، حي  نجحت الشركة في توقيع عدة عقود إنشا ات جديدةا 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   80.1، مقابل  %33، وهو تراجع سررنوي بنسرربة  2022الربع األول من عام   مليون جنيه خالل  53.7وقد بلغت إيرادات الشررركة  

 وسرجلت الشرركة خسرائرقا  السراب ، حي  يرجع ذلا إلى تأجيل عدة مناقصرات إلعادة التسرعير على خلفية االرتفاع الملحو  للتكالي  خالل الفترة الماضرية وتباطؤ السرو

مليون جنيه خالل   5.4مقابل خرباح تشرغيلية قدرها   2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   8.6بقيمة    ل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالكقب  تشرغيلية

ا بأن  مليون جنيه خالل الربع    289.4ت  بلغ  المتعاقد عليهاقيمة المشرروعات  نفس الفترة من العام السراب  بسربب تأجيل المشرروعات وتسرجيل خسرائر فروق العملة، علم 

 ، وخن الشركة تسعى إلبرام عقود جديدة في األسواق المحلية والعالميةا2022األول من عام 

 أسيك للتحكم اآللي 

ا  السراب    العام  من  الفترة  نفس خالل  جنيه  مليون  36.4  مقابل  ،%49  بمعدل  نمو سرنوي  وهو  ،2022 عام  من  األول  الربع  خالل  جنيه  مليون  54.2  الشرركة  إيرادات  بلغت

  الشرررمسرررية  القاقة  ومشرررروعات  الكتروميكانيكية  خعمال  عقود ذلا  في  بما  األسرررمنت،  بققاع  عاملة  غير  شرررركات مع جديدة  عقود  ويعكس ذلا توجه اإلدارة إلى توقيع

  ااألسمنت بققاع المتعلقة األنشقة تشهدها التي التباطؤ حالة خثر من الحد إلى سعي ا خخرم، ةناعية ومشروعات

، مقابل خسرائر 2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام    2.3  قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالكالمتكررة    تشرغيليةالرباح  من جانب آخر، بلغت األ

وتقبي   خل  جنيه خالل نفس الفترة من العام السرراب  بفضررل سررياسررة التسررعير الجديدة التي طبقتها الشررركة، إلى جانب مردود إعادة الهيكلة الجارية    668تشررغيلية بقيمة  

، وبرالترالي ارتفعرت قيمرة  2022من عرام  األول  مليون جنيره خالل الربع  42.9بلغرت  قود جرديردة بقيمرة إجمراليرة الشررررركرة في إبرام ع  تنجحر مبرادرات خفض التكرالي ا وقرد  

 مليون جنيها 311.1 المتعاقد عليها إلىالمشروعات 
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  % تقريبًا 27.0 –ملكية شركة القلعة الفعلية 

 

 

الشرركات المتخصرصرة في تصرنيع منتجات القباعة والتغلي  في السروق المصرريا وتنفرد الشرركة بتصرنيع باقة من تعد الشرركة الوطنية للقباعة واحدة من خكبر  

ثة للقباعة والتغلي   المنتجات المتنوعة ومنها الكرتون الممو  كالمضرلع( ومختل  خنواع العبوات الكرتونية، من خالل شرركتين تابعتين وهما شرركة الشرروق الحدي

بينما  عبواتا وبالتوازي مع ذلا، تخت  الشرركة المتحدة إلنتا  الورق والكرتون كيونيبورد( بإنتا  ورق كرتون الدوبلكس من المخلفات الورقية،  وشرركة البدار لل

ا بأن ويندسرور   ا  تتخصر  شرركة ويندسرور في تصرنيع لفات الكرتون السرميا والكرتون خحادي الوجه وكرتون الفليكسرو واإلضرافات الكيميائية، علم  ا كبير  تحق  جز  

 اغلي من إيراداتها من بيع إنتاجها لشركة الشروق، مما يجعلها حلقة رئيسية بسلسلة القيمة المضافة باستثمارات القلعة في ققاع القباعة والت

 مؤشرات األداء الرئيسية

 
 الوحدة القياسية

  الربع األول 

2021 

الربع األول  

2022 
 التغيير )%( 

 %69 914.9 542.3 مليون جم  )الشركة القابضة للشركة الوطنية للطباعة( | اإليراداتمجموعة جراند فيو 

مجموعة جراند فيو )الشتتتتركة القابضتتتتة للشتتتتركة الوطنية للطباعة( | األرباح  

 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 % 180 270.3 96.5 مليون جم 

 %75 320.0 182.4 مليون جم  والتغلي  | اإليراداتالشروق الحديثة للقباعة 

الشرررروق الحديثة للقباعة والتغلي  | األرباح التشرررغيلية قبل خصرررم الضررررائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %115 62.0 28.9 مليون جم 

 %27 9,892 7.768 طن الشروق الحديثة للقباعة والتغلي  | إجمالي المبيعات

 %91 563.0 294.5 مليون جم  المتحدة إلنتا  الورق والكرتون | اإليراداتالشركة 

الشرركة المتحدة إلنتا  الورق والكرتون | األرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %308 209.0 51.2 مليون جم 

 %2 534,72 33,984 طن الدوبلكسالشركة المتحدة إلنتا  الورق والكرتون | مبيعات كرتون 

 %84 179.0 97.5 مليون جم  البدار للعبوات | اإليرادات

البردار للعبوات | األربراح التشررررغيليرة قبرل خصررررم الضرررررائرب والفوائرد واإلهالك  

 واالستهالك
 %65 18.0 10.9 مليون جم 

 %27 10,543 8,328 طن البدار للعبوات | مبيعات خلواح وعبوات الكرتون الممو 

  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

مليون    182.4مقابل    %75و نمو سنوي بمعدل  ، وه2022من عام    األولمليون جنيه خالل الربع    320.0بلغت إيرادات شركة الشروق الحديثة للقباعة والتغلي   

مقابل    2022من عام    ألولخالل الربع اتقريب ا  خل  طن    9.9ليسررجل    %27بمعدل سررنوي  بفضررل ارتفاع حجم المبيعات  العام السرراب ،    جنيه خالل نفس الفترة من

، إلى جانب زيادة متوسر  األسرعار للقنا  اإلمداد والتوريد  حركةالظرو  السروقية الصرعبة واضرقراب    خل  طن تقريب ا خالل نفس الفترة من العام السراب  رغم  7.8

مبيعات  ال، مدفوعة  بنمو حجم  2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   228.0لتبلغ    %64رادات الشرررركة في السررروق المحلي بمعدل سرررنوي  وقد ارتفعت إي

اري  مليون جنيه خالل الربع األول من العام الج   92.0آال  طن تقريب ا خالل نفس الفترةا كما تضرراعفت مبيعات التصرردير لتسررجل   7ليسررجل    %18بمعدل سررنوي  

خل  طن خالل نفس الفترةا كما   2.9ليبلغ حوالي    %56مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السراب ، في ضرو  ارتفاع حجم التصردير بمعدل سرنوي    43.4مقابل  

  خل   23.5  مقابل حوالي  ،2022  عام  من  األول  الربع  خالل  للقن  جنيه  خل   32.3  ليبلغ  %38  سررنوية  بنسرربة  األسررعار  يعكس نمو اإليرادات مردود زيادة متوسرر 

دولة موزعة على ثالث   15السراب ا وقد نجحت الشرركة في تصردير منتجاتها إلى دولتين جديدتين لتضرم بذلا محفظة خسرواقها    العام  من  الفترة  نفس خالل  للقن  جنيه

 قاراتا

، 2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   62.0لتسجل    %115سرنوي  وارتفعت األرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك بمعدل  

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الساب ا 28.9مقابل 

 قطا  الطباعة والتغليف 

والتغلي  من خالل شرررركتها  مليون دوالر في ققاع القباعة   60قامت شرررركة القلعة حتى الن باسرررتثمار خكثر من 

التابعة الوطنية للقباعة، والتي نجحت في التحول إلى واحدة من خكبر الشررركات المتخصررصررة في تصررنيع منتجات  

 القباعة والتغلي  في السوق المصريا
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 المتحدة إلنتاج الورق والكرتون )يونيبورد(

مليون جنيره خالل نفس   294.5مقرابرل    %91، وهو ارتفراع سررررنوي بمعردل  2022من عرام  ول  مليون جنيره خالل الربع األ  563.0بلغرت إيرادات شررررركرة يونيبورد  

 %2حجم المبيعات بنسربة سرنوية    وارتفع  خل  جنيه تقريب ا للقن خالل نفس الفترةا  16.2لتسرجل    %87زيادة خسرعار البيع بمعدل سرنوي    بفضرلالفترة من العام السراب   

ارتفعت مبيعات التصرردير بنسرربة  ب ا خالل نفس الفترة من العام السرراب ا وخل  طن تقري  34مقابل  ،  2022الربع األول من عام  خالل  تقريب ا  خل  طن   34.7  يسررجلل

  كما ارتفعت  اخل  طن تقريب ا  8.4لتسرجل    %20  ، مدفوعة  بارتفاع حجم المبيعات بنسربة سرنوية2022الربع األول من عام    مليون جنيه  130.0لتبلغ    %130  سرنوية

 %3على الرغم من تراجع حجم المبيعات بمعدل سرنوي    2022يون جنيه خالل الربع األول من عام مل  433.0لتسرجل    %82  بمعدل سرنوي  مبيعات السروق المحلي

 خل  طن تقريب اا 26.4خالل نفس الفترة لتسجل 

خالل الربع مليون جنيه    209.0وعلى ةرعيد الربحية، تضراعفت األرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بحوالي خربع مرات لتسجل  

قامت   والتيكفا ة سرياسرة التسرعير التي تتبناها الشرركة،  ذلا يعكس  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السراب ، حي    51.2، ةرعود ا من  2022األول من عام 

 من إجمالي التكالي  المتغيرة بالشركةا %80ا والجدير بالذكر خن الخامات تمثل حوالي بزيادة خسعار البيع لتعويض ارتفاع تكلفة الخامات وخاةة الورق

 البدار للعبوات

مليون جنيه خالل نفس   97.5مقابل    %84، وهو ارتفاع بمعدل سررنوي  2022من عام   األولمليون جنيه خالل الربع    179.0إيرادات شررركة البدار للعبوات  بلغت  

  %27ارتفاع حجم المبيعات بنسرربة سررنوية    يعكس نمو اإليرادات  السرراب ا كما  ديد خوائل العامبفضررل المردود اإليجابي لتشررغيل المصررنع الج الفترة من العام السرراب ،  

خل  طن تقريب ا خالل نفس الفترة من العام الساب ، باإلضافة إلى زيادة متوس  خسعار    8.3خل  طن، مقابل    10.5ليسجل حوالي    2022خالل الربع األول من عام  

 خل  جنيه للقن خالل نفس الفترة من العام الساب ا 12خل  جنيه تقريب ا للقن مقابل حوالي  16.9ليبلغ  %42البيع بمعدل سنوي 

ا لتأثر األنشرررقة اإلنتاجية بنق  ورق الكرافت الذي يعد خحد الخامات الرئيسرررية  وتجدر اإلشرررارة إلى خن   المصرررنع لم يعمل حتى الن بكامل طاقته التشرررغيلية نظر 

اإلمداد والتوريد عالمي اا وفي  ل خزمة نق  الورق عالمي ا، اضرقرت الشرركة إلى اسرتيراد خامات الورق من مصرادر خعلى تكلفة ،  خنشرقة    اضرقرابللشرركة نتيجة  

يرة قبرل  تشررررغيل، ارتفعرت األربراح الالزيرادة الملحو رة بتكلفرة المواد الخراموعلى الرغم من   ا2022عرام   الربع األول من  ممرا خدم بردورأ إلى ارتفراع تكلفرة القن خالل

مليون جنيه خالل   10.9مقابل    2022من عام األول  خالل الربع    مليون جنيه  18.0لتسرجل    %65بمعدل سرنوي    خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك

 نفس الفترة من العام الساب ا

 ويندسور

للتجارة والتصررنيع في إنتا  كرتون التغلي  واإلضررافات الكيميائية وتسررتحوذ على حصررة كبيرة من سرروق األكواب والعبوات الورقية    تتخصرر  شررركة ويندسررور

ت مثل يونيليفر  وخلواح الكرتون الممو  وخوراق التغلي  الحراري والمواد الكيميائية، حي  تشررررمل قاعدة عمالئها مجموعة من خبرز الشررررركات متعددة الجنسرررريا

مليون جنيه خالل نفس   15.0مقابل    %33  ةسرررنوي  بزيادة  2022من عام ول  مليون جنيه خالل الربع األ  20.0وكوكاكوال وبيبسررريكوا وقد بلغت إيرادات الشرررركة  

مليون جنيه خالل   5.2إلى    %4الفترة من العام السراب ا وةراحب ذلا ارتفاع األرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك بنسربة سرنوية  

 خالل نفس الفترةا االرتفاع الملحو  في تكلفة المواد الخامرغم  2022الربع األول من عام 
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 قطا  التعدين 

تضررم اسررتثمارات ققاع التعدين شررركة خسرريا للتعدين والخدمات الجيولوجية، والتي تضررم تحت مظلتها مشررروعات  

شرركة خسركوم، وشرركة خسركوم لتصرنيع الكربونات والكيماويات، وشرركة جالس روك للمواد العازلة وشرركة خسركوم  

 خسلوب حقوق الملكيةا  بريشيوس ميتالز التي يتم تجميع حصتها من األرباح / الخسائر باستخدام

 

  تقريبًا %54.1 –ملكية شركة القلعة  
 

 

لتصرنيع الكربونات    ، مدفوعة  بنمو إيرادات شرركة خسركوم2022من عام   األولمليون جنيه خالل الربع    286.4لتبلغ    %24ارتفعت إيردات خسركوم بمعدل سرنوي  

 خالل نفس الفترةا %38وارتفاع إيرادات شركة جالس روك بنسبة سنوية  %35والكيماويات بنسبة سنوية 

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 الوحدة القياسية 
  األول الربع 

2021 

  األول الربع 

2022 
 التغيير )%( 

 %24 286.4 230.4 مليون جم  أسكوم | اإليرادات

| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  أسكوم

 واالستهالك 
 % 188 37.7 13.1 مليون جم 

 %35 9.8 7.2 مليون دوالر   خسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات  

لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم   خسكوم

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %92 2.2   1.1  مليون دوالر  

 %38 3.5 2.6 مليون دوالر  جالس روك | اإليرادات

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  

 واالستهالك 
 - 0.3 (  0.3ك دوالر مليون 

 %36- 52.0 81.7 مليون جم  نشاط إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

نشاط إدارة المحاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 - ( 2.2ك  3.4 مليون جم 

 - 929.7 - خل  جم نشاط إدارة المحاجر خار  مصر | اإليرادات

نشاط إدارة المحاجر خار  مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %45 ( 25.9ك  ( 47.3ك  خل  جم

 

 أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

مليون    7.2مقابل    %35بمعدل سنوي  ، وهو نمو  2022من عام    األول خالل الربع  دوالر  مليون    9.8بلغت إيرادات شركة خسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات  

،  2022مليون دوالر خالل الربع األول من عام    8.2لتسجل    % 41ا ويعكس ذلا نمو إيرادات التصدير بمعدل سنوي  خالل نفس الفترة من العام الساب   دوالر

دوالر خمريكي تقريب ا    99ليصل إلى    %32زيادة متوس  خسعار البيع بمعدل سنوي    مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الساب  على خلفية  5.8ةعود ا من  

ا ارتفاع مبيعات التصدير  دوالر للقن خالل نفس الفترة من العام الساب   75، مقابل حوالي  2022خالل الربع األول من عام    للقن بمعدل سنوي  ، كما يعكس خيض 

 ا 2022من عام  األولخالل الربع  تقريب ا  اخل  طن   66.5سجل  ت ل  10%

  2022من عام    األولمليون دوالر خالل الربع    2.2لتصل إلى    % 92ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي  

  والتي  اإلدارة،   تبنتها  التي  التسعير  سياسة  ونجاح  الحكومية  التصدير حوافز  مردود ذلا  يعكس   حي ،  مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام الساب    1.1مقابل  

  التكالي    بقائمة   رئيسيين   لعنصرين  الملحو   االرتفاع  خثر   من   للحد  الجاري   العام  من  األول  الربع  خالل  مستمرة   بصورة  البيع  خسعار  متوس    بتعديل  بموجبها   قامت

  تضاعفت   وقد ا  اإلنتا   في  المستخدمة  الكيميائية  المكونات  إحدم  وهي  ، stearic acid  الستياريا   حمض  مادة  وخسعار   العالمية،  الشحن   تكالي    وهما  المتغيرة،

على خلفية الحرب الروسية األوكرانية الجارية إلى جانب اضقرابات  من العام الجاري،    األولخالل الربع    الدولية  األسواق  من  العديد  إلى  العالمية  الشحن  تكالي 

ا إل ،2022خالل الربع األول من عام  %48بمعدل سنوي   مما خسفر عن ارتفاع التكالي  المتغيرة سالسل اإلمداد والتوريد،  جرا  عمليات البيع بنظام تحمل  نظر 

 نفس الفترةا تقريب ا خالل  % 42رتفعت خسعار مادة حمض الستياريا بمعدل سنوي  ، فيما ا(CIF)تكالي  البضائع والتأمين ومصروفات الشحن 
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تنمية الصادرات التي تستحوذ على النصيب األكبر من إيرادات الشركة، حي  من المتوقع خن يساهم وتهد  اإلدارة خالل السنوات القادمة إلى التركيز على  

لجديد لحوافز التصدير  األخير لقيمة الجنيه في تعزيز الميزة التنافسية للشركة بما يمكنها من زيادة حجم ةادراتها إلى األسواق العالميةا كما ساهم النظام ا  التحرك

مراقبة المستجدات السوقية عن كثب  في مضاعفة عائدات حوافز التصدير التي جنتها الشركةا كما تواةل اإلدارة   2021يوليو   1دخ تقبيقه في  الحكومية الذي ب

ن خقوط اإلنتا  من  تنويع مصادر اإليرادات وإضافة المزيد ما وتعتزم اإلدارة التركيز على  لدراسة خثر تقلبات األسواق العالمية على التكالي  المتغيرة بالشركة 

 االرتقا  بقدرات للشركة وتحقي  خهدا  النمو المخققةا خجل  

 جالس روك للمواد العازلة

مليون دوالر    2.6مقابل  ،  2022من عام    األولمليون دوالر خمريكي خالل الربع    3.5إلى    %38شركة جالس روك للمواد العازلة بمعدل سنوي  إيرادات    ارتفعت

 خالل نفس الفترة، مصحوبة بزيادة خسعار البيع ا تقريب ا    اطن آال    3 لتبلغ  % 13المبيعات بنسبة سنوية  بفضل ارتفاعنفس الفترة من العام الساب ،  في 

خل  دوالر خالل نفس الفترة من    689.3لي  مقابل حوا   2022  عام   مليون دوالر خالل الربع األول من   1.1إلى    % 53بمعدل سنوي    ت إيرادات التصديرارتفع

طن خالل نفس الفترة من العام الساب  على خلفية نجاح الشركة في  732طن ا مقابل  915إلى   %25العام الساب  بفضل نمو حجم مبيعات التصدير بمعدل سنوي 

ارتفاع ويرجع نمو مبيعات التصدير بشكل رئيسي إلى  يا وخوروبا وآسياا  سوق ا في خفريق  17إلى    حالي امنتجاتها    الشركة   دخول خسواق إقليمية جديدة، حي  تصدر

خالل  خل  دوالر    582.5لتسجل    % 58بمعدل سنوي  والصو  الصخريا فقد ارتفعت إيرادات تصدير الصو  الزجاجي  الصو  الزجاجي    إيرادات تصدير 

خالل نفس الفترةا    %10وارتفاع متوس  خسعار البيع للقن بمعدل سنوي    % 43سنوي  الربع األول من العام الجاري، مدفوعة  بنمو حجم مبيعات التصدير بمعدل 

، على خلفية نمو حجم  من العام الجارياألول خل  دوالر خمريكي خالل الربع   471.1لتبلغ  %47الصو  الصخري بمعدل سنوي كما ارتفعت إيرادات تصدير 

   خالل نفس الفترةا  % 29البيع للقن بمعدل سنوي  وارتفاع متوس  خسعار  %15مبيعات التصدير بمعدل سنوي 

، حي  ساهم نمو  2022  عام من  األول   الربع  خالل خل  طن  1.8إلى حوالي  % 2 سنوي  بمعدل خما على المستوم المحلي، فقد سجل حجم المبيعات تراجع ا طفيف ا 

ا بأن منتجات   %23بمعدل سنوي    لصو  الزجاجيمبيعات افي الحد من خثر تراجع حجم    % 9حجم مبيعات الصو  الصخري بمعدل سنوي   خالل نفس الفترة، علم 

  % 5بمعدل سنوي  من حجم مبيعات الشركة في السوق المحليا وعلى هذأ الخلفية تراجعت إيرادات الصو  الزجاجي    % 68الصو  الصخري تمثل خكثر من  

خل  دوالر خالل نفس الفترة من العام الساب ، إال خن ارتفاع السعر    803.4اري، مقابل  خالل الربع األول من العام الج   خل  دوالر خمريكي   765.1لتسجل  

  % 39خل  دوالر تقريب ا للقن ساهم في تعويض هذا التراجع بصورة جزئيةا ومن جانب آخر ارتفعت إيرادات الصو  الصخري بمعدل سنوي  1.7المحلي إلى 

إلى خل     % 28، مدفوعة  بارتفاع حجم المبيعات، وكذلا ارتفاع سعر البيع بمعدل سنوي  2022ول من عام  مليون دوالر خمريكي خالل الربع األ  1.4لتسجل  

 دوالر تقريب ا للقن خالل نفس الفترةا وقد تقبل السوق زيادات خسعار الصو  الصخري والصو  الزجاجي بسرعةا 

مقابل خسائر    2022عام  من    األولخل  دوالر خالل الربع    274.4ستهالك بقيمة  تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واال   اسجلت الشركة خرباح  

وزيادة خسعار البيع في السوق المحلي وخسواق  مبيعات التصدير  ، حي  يعكس ذلا مردود نمو  خل  دوالر خالل نفس الفترة من العام الساب   304.7تشغيلية قدرها  

 التصديرا 

   )أسكوم للتعدين(نشاط إدارة المحاجر في السوق المصر

من إيراداتها من خنشقة إدارة المحاجر لمصانع األسمنتا    %90ترتب  خنشقة التعدين لشركة خسكوم بشكل رئيسي بققاع األسمنت، حي  تحصل الشركة على  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام    81.7مقابل    %36وهو انخفاض سنوي بمعدل    ،2022من عام    األولمليون جنيه خالل الربع    52.0وقد بلغت اإليرادات  

بين  ، حي  واجهت الشركة تحديات تشغيلية ةعبة نتيجة الضغوط التي يشهدها سوق األسمنت في  ل ارتفاع العرض وتراجع القلب واحتدام المنافسة  الساب 

عة العقود المبرمة وتحديد معايير للحد األدنى من سحب المنتجات مع تجديد بعض العقود على خساس ا ومع ذلا تواةل اإلدارة تركيزها على مراج المصانع 

   االستالم خو السداد، وذلا لتغقية التكالي  التي تتحملها الشركة خالل فترات التباطؤ التي تشهدها األسواقا

مقابل خرباح تشغيلية  من العام الجاري    األول مليون جنيه خالل الربع    2.2تهالك بقيمة  الشركة خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالس  سجلت

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الساب ا ويأتي تراجع الربحية إلى عدم تجديد بعض العقود    3.4قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة  

ا لتوجه العمال  إلى إدارة عم لتنفيذ مشروعات ، باإلضافة إلى إلغا  العقود المتعثرة وإغالق بعض المشروعات غير المربحة  لياتهم ذاتي ا بغرض خفض التكالي نظر 

 خخرم مربحة خالل الفترة المقبلةا 
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           تقريبًا %54.9 –ملكية شركة القلعة 
 

وةرراحب ذلا ارتفاع األرباح    ا%2، وهو نمو سررنوي بمعدل  2022خالل الربع األول من عام   مليون جنيه  257.8  شتتركة مزار  دينا القابضتتةبلغت إيرادات  

خالل نفس الفترة في ضررو  التحسررن القوي لألرباح  مليون جنيه    28.3إلى    %41التشررغيلية قبل خصررم الضرررائب والفوائد واإلهالك واالسررتهالك بمعدل سررنوي  

 اناالتشغيلية بالشركة االستثمارية لمنتجات األلب

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 الوحدة القياسية 
الربع األول  

2021 

الربع األول  

2022 
 التغيير )%( 

 %2 257.8 253.0 مليون جم  | اإليرادات جذور )شركة مزار  دينا القابضة(

| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد   جذور )شركة مزار  دينا القابضة(

 واإلهالك واالستهالك 
 %41 28.3 20.1 مليون جم 

 %4 212.2 204.1 مليون جم  مزارع دينا | اإليرادات

 %3 29.6 28.8 مليون جم  مزارع دينا | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %8- 2.7 2.9 طن / بقرة حالبة مبيعات الحليب الخام لكل بقرة حالبةمزارع دينا | 

 %29 108.6 83.9 مليون جم  االستثمارية لمنتجات األلبان | اإليرادات 

االستثمارية لمنتجات األلبان | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك  

 واالستهالك 
 %411 12.2 2.4 مليون جم 

 %17 4.388 3.737 طن االستثمارية لمنتجات األلبان | حجم المبيعات

 

 

 مزار  دينا

من   نفس الفترةمليون جنيره خالل   204.1مقرابرل  2022مليون جنيره خالل الربع األول من عرام   212.2لتبلغ    %4ارتفعرت إيرادات مزارع دينرا بمعردل سررررنوي  

مليون    170.3مقابل    2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   176.5لتبلغ    %4ارتفعت إيرادات ققاع الثروة الحيوانية بمعدل سررنوي  وقد ا  السرراب   عامال

مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري،    162.3إلى    %10سراب ، بفضرل ارتفاع إيرادات الحليب الخام بمعدل سرنوي  جنيه خالل نفس الفترة من العام ال

خل  طن نتيجة    19.3إلى    %8بيعات بمعدل سررنوي  انخفاض حجم المتقريب ا في الحد من خثر    %20  ةسررنوي  بنسرربة الخام  خسررعار بيع الحليب  حي  سرراهمت زيادة

مليون جنيه   4.4لتبلغ    %60بمعدل سررنوي  خالل نفس الفترةا كما انخفضررت إيرادات الحليب المجف     ( والذي تم احتواةأFMDمرض الحمى القالعية ك   هور

 خالل نفس الفترةا %38سعرأ بمعدل سنوي  بعد زيادةمبيعات الض حجم اانخفبسبب  2022خالل الربع األول من عام 

رغم زيادة مساحة األرض المزروعة بالبقدونس إلى  سنوي ملحو   دون تغيّر    2022الربع األول من عام    خاللمليون جنيه    22.7ققاع الزراعة    بلغت إيرادات

لتبلغ مليون جنيه بسبب انخفاض   %87دل سنوي  بمع  الموال إلى انخفاض مبيعات    ذلايرجع  حي   فدان خالل نفس الفترة من العام الساب ،    350فدان مقابل    600

 األسعار خالل الفترةا

، وذلا بعد االنتها  من 2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   13.1  لتسرجل  %15خر، ارتفعت إيرادات نشراط البيع بالتجزئة بمعدل سرنوي  آ جانبومن  

 وةول العمال  إلى منفذ البيعا رقلالقاهرة الصحراوي التي كانت تع/  خعمال تجديد طري  اإلسكندرية

مليون جنيه خالل الربع    29.9لتبلغ    %3وعلى ةررعيد الربحية، ارتفعت األرباح التشررغيلية قبل خصررم الضرررائب والفوائد واإلهالك واالسررتهالك بمعدل سررنوي  

الذرة وفول الصرويا الحرب الروسرية األوكرانية، إذ ارتفعت خسرعار    بسرببالرئيسرية    مدخالت اإلنتا ارتفاع خسرعار بعض    من  رغمال  على،  2022األول من عام 

ارتفعت    كما  ا2022خالل الربع األول من عام فق   %  17  قدرأ  خسررعار الحليب بمعدل سررنوي  تارتفع  بينمابشرركل ملحو  وهو ما خثر سررلب ا على هوام  الرب   

 الفترةا نفس% خالل 100 زيادة بنسبة سنوية بعضهاحي  سجلت خسعار ، بشكل ملحو  خسعار األسمدة ومدخالت اإلنتا  الزراعي

 

 قطا  األغذية

مظلتها الشررررركة  تضررررم اسررررتثمارات ققاع األغذية شررررركة مزارع دينا كالزراعة واألغذية( والتي تضررررم تحت  

 االستثمارية لمنتجات األلبان كتصنيع وتسوي  األلبان التي تنتجها مزارع دينا(ا
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 الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

حجم إجمالي   بفضرل نمو  2022خالل الربع األول من عام   مليون جنيه  108.6لتبلغ    %29الشرركة االسرتثمارية لمنتجات األلبان بمعدل سرنوي  ارتفعت إيرادات  

ارتفاع اإليرادات    كما يعكس(ا  19  –يشررهدها السرروق بعد انحسررار خزمة ككوفيد  طن، في ضررو  حالة التعافي التي  خل    4.3  إلى  %17  ةسررنوي  بنسرربةمبيعات  ال

ماد على شرركات توجه الشرركة إلى بيع منتجاتها بشركل مباشرر عبر شربكة توزيعها المنتشررة في القاهرة والجيزة واإلسركندرية ومنققة الدلتا بدال  من االعتمردود  

 ا2022عام الربع األول من ات وخفض نسبة المرتجعات مع عدم تقديم خي خصومات على المبيعات خالل التوزيع الخارجية، مما خثمر عن زيادة المبيع

 إلى  %24زيادة خسررررعار الحليب بمعدل سررررنوي    نتيجة  2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   66.7لتبلغ    %51ارتفعت إيرادات األلبان بمعدل سررررنوي  

خر، آ جرانربطن تقريبر ا خالل نفس الفترةا ومن خل    3.3 ليسررررجرل %22ع حجم المبيعرات بمعردل سررررنوي  اارتفر  إلى  براإلضررررافرة  للقن،  جنيره  خل  20.4 حوالي

 بسبب انخفاض حجم المبيعاتا 2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام  4.6لتسجل  %56انخفضت إيرادات الحليب المجف  منزوع الدسم بمعدل سنوي 

 إلى  %66بفضرل ارتفاع حجم المبيعات بمعدل سرنوي    %83وهو نمو سرنوي بنسربة    ،2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   16.4إيرادات العصرائر    بلغت

 خالل نفس الفترةا %10 ةسنوي نسبةخسعار العصير ب زيادةطن، إلى جانب  561

إلى جانب   ،%10األسرعار بمعدل سرنوي   زيادةبفضرل    %34  بمعدل، وهو نمو سرنوي  2022عام مليون جنيه خالل الربع األول من    8.6وبلغت إيرادات الزبادي  

طن خالل نفس الفترةا وتعكس نتائج الققاع المردود اإليجابي العتماد الشرركة على قنوات التوزيع المباشرر    348إلى    %22ارتفاع حجم المبيعات بمعدل سرنوي  

 إطالقها على مدار العاما الجديدة، وكذلا المنتجات الجديدة التي تم

  ةسررنوي   نسرربةع حجم المبيعات باارتفبمدفوعة   ،  2022الربع األول من عام  مليون جنيه خالل    5.8  لتسررجل  %47ققاع األجبان بمعدل سررنوي    وارتفعت إيرادات

،  2022اإلنتا  المخق  تشررغيله خالل عام  ا وتتقلع إدارة الشررركة إلى جني ثمار خ خالل نفس الفترة  %5األسررعار بمعدل سررنوي    وزيادةطن   84  إلى  40%

 والذي سيمكن الشركة من تقديم منتجات خجبان جديدة في السوقا

  تقريب ا  بمعدل خمس مراتاألرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك    تضراعفتوقد شرهدت الشرركة تحسرن معدالت الربحية، حي  

ا ويعكس ذلا مردود ارتفاع حجم المبيعات وعدم تقديم الشركة خصومات على المبيعات، باإلضافة  2022الربع األول من عام مليون جنيه خالل    12.2لتسجل  

 إلى انخفاض التكالي  الثابتة بسبب العمل بكامل طاقتها التشغيليةا

ركيزة خسراسرية من ركائز تحسرين الربحية خالل المرحلة المقبلةا كما تسرتهد   وتتقلع اإلدارة لتعظيم القيمة من توسرعاتها األخيرة في خسرواق العصرائر باعتبارها  

ا بالتوازي مع زيادة زيادة القاقة اإلنتاجية لققاعي األجبان والزبادي عبر تركيب خ  إنتا  األجبان الجديدا وتعتزم الشررركة مواةررلة التوسررع بتشرركيلة منتجاته

 ي تحسين خدا  الشركةاقنوات التوزيع المباشر التي خثبتت كفا تها ف
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 اللوجستياتوقطا  النقل  

تضرررم اسرررتثمارات النقل واللوجسرررتيات مشرررروعات خدمات الموان  البحرية في مصرررر ومشرررروعات النقل النهري  

 واللوجستيات في مصر وجنوب السودان من خالل شركة نايل لوجيستيكسا

 

  %67.6 –ملكية شركة القلعة 

 

 

بإعادة   نايل لوجيسرتيكس  وقامت شرركةوتقوم بممارسرة خنشرقتها في مصرر وجنوب السرودانا    لوجيسرتيكس  نايل  لشرركة  القابضرة  الشرركة هيق  او تي  سري  سريق

 ا بالكاملالبنكية بعد نجاحها في تسوية قرض بقيمة مليار جنيه مع اثنين من البنوك، مما خثمرعن تسوية ديونها  2022هيكلة خالل الربع األول من عام ال

نرايرل  قركرة  شرررر لعلى خلفيرة األدا  القوي    %92سررررنوي بمعردل  وهو نمو  ،  2022الربع األول من عرام    مليون جنيره خالل  93.6الشررررركرة  إيرادات    وقرد بلغرت

 11.8مليون جنيه مقابل    42.1بأكثر من ثالث مرات لتسرجل    األرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك  وتضراعفت  قالوجيسرتيكس

  امن العام الساب  خالل نفس الفترةمليون جنيه 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 الوحدة القياسية 
  األول الربع 

2021 

  األول الربع 

2022 
 التغيير )%( 

 %92 93.6 48.8 مليون جنيه  | اإليرادات( الشركة القابضة لشركة نايل لوجيستيكس) سي سي تي او 

| األرباح التشغيلية قبل خصم  ( الشركة القابضة لشركة نايل لوجيستيكس) سي سي تي او 

 واالستهالك  الضرائب والفوائد واإلهالك
 % 256 42.1 11.8 مليون جنيه 

 %84 84.3 45.8 مليون جم  نايل لوجيستيكس | اإليرادات

 %169 42.9 15.9 مليون جم  نايل لوجيستيكس | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %159 284 110 خل  طن نايل لوجيستيكس | تحميل وتفريغ وتخزين الفحم 

 %38 26,004 18,856 # قدم  20| الحاويات النمقية مقاس  نايل لوجيستيكس

 %199 0.6 0.2 مليون دوالر   شركة جنوب السودان للنقل النهري | إيرادات بالدوالر األمريكي 

شركة جنوب السودان للنقل النهري | خرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  

 واالستهالك بالدوالر األمريكي
 %254 0.4 0.11 مليون دوالر  

 

 

 شركة نايل لوجيستيكس )مصر(

خالل نفس الفترة من العام   جنيه  مليون  45.8  مقابل  2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   84.3لتبلغ    %84ارتفعت إيرادات الشررررركة بمعدل سررررنوي  

 اإدخالها على جميع خنشقة وققاعات الشركة خالل الربع األول من العام الجاريالشاملة التي تم التحسينات مردود األدا  القوي  ، حي  يعكسالساب 

ا  2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   21.7لتبلغ    %77وارتفعت إيرادات خنشررقة التحميل والتفريغ والتخزين بنسرربة سررنوية   ا كبير  ، وهو ما يعد إنجاز 

خُعيد فتحه في مايو   الذيو  ،2022الربع األول من عام   طوال فترة، ومنها إغالق الهويس الصرررغير  الرسررروليات  بالنظر إلى التحديات المختلفة التي واجهت عم

 كما شررهدت الفترة إغالقيوم تقريب ا خالل نفس الفترة بسرربب سررو  األحوال الجوية وخعمال الصرريانةا    15إغالق الهويس الرئيسرري لمدة  ، باإلضررافة إلى  2022

 ابالمينا التي تمت  كرياخالل خوقات مختلفة بسبب خعمال الت اإلسكندرية مينا الداخلية ب االنتظار لسفن في منققةلرسو ا المخص  الرةي 

نشراط مناولة وتخزين    حجم  ، بينما ارتفع2022الربع األول من عام   خاللخل  طن   284إلى    %159وقد ارتفع حجم خنشرقة مناولة وتخزين الفحم بمعدل سرنوي  

خل  طن خالل نفس الفترةا وشررررهدت سرررراحات تخزين الفحم بمينا  طنا  النهري نمو حجم خنشررررقة التحميل والتفريغ    40إلى    %189نوي  الحبوب بمعدل سرررر 

ارتفاع حجم نشراط المناولة    بالنوباريةشرهد مسرتودع تخزين الحبوب  ، بينما  2022خل  طن خالل الربع األول من عام   27.1إلى    %57والتخزين بمعدل سرنوي  

 انفس الفترةخل  طن خالل  138إلى  %54ين بمعدل سنوي والتخز
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حجم خنشرقة  بفضرل نمو    2021مليون جنيه خالل الربع األول من عام    22.1لتبلغ    %36بمعدل سرنوي  ، ارتفعت اإليرادات  سراحة تخزين الحاويات  وعلى ةرعيد

ا(    20نقل وتخزين الحاويات النمقية كبقول   ارتفاع عدد   اإليرادات مردود  نمو  كما يعكسا  تقريب ا خالل نفس الفترة  حاويةخل     26إلى    %38  ةسررنوي  بنسرربةقدم 

يوم خالل نفس الفترة  خل     34.5  حوالي  مقابل  2022خالل الربع األول من عام   تقريب ا يوم  خل   38.9  ليبلغ  %13خيام تخزين الحاويات النمقية بمعدل سرررنوي  

 االجاريعام الخالل الربع األول من تقريب ا يوم خل   38ليبلغ  %28تخزين الحاويات المبردة بمعدل سنوي  من العام الساب ، فضال  عن ارتفاع عدد خيام

مليون جنيه خالل الربع األول من عام   42.9لتسجل    ثالث مرات تقريب ااألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل    وتضاعفت

 ، بفضل تحسن إيرادات مختل  عمليات الشركةا مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الساب  15.9، مقابل 2022

 شركة جنوب السودان للنقل النهر 

، (ا وتسررتخدم الشررركة حالي ا سررفينتين دفع وثماني بارجاتWFPتركزت خنشررقة الشررركة في جنوب السررودان على نقل المواد الغذائية لبرنامج األغذية العالمي ك

 البالد، ليكتمل بذلا تشغيل خسقول الشركة بالكاملابفي حال تحسن األوضاع  2022ضافة سفينة دفع ثالثة في خواخر النص  األول من عام إل وتخق 

األرباح التشررغيلية قبل خصررم الضرررائب والفوائد    تارتفع  بينما،  2022خالل الربع األول من عام   خل  دوالر  576.0  الشررركة لتسررجل  إيرادات  تتضرراعف وقد

استكمال رحلتين مقابل رحلة واحدة خالل الربع  حي  نجحت الشركة في  خل  دوالر خالل نفس الفترة،    378.0لتبلغ    %254واإلهالك واالستهالك بنسبة سنوية  

ا بأن الشرر ،  2021األول من عام  األدا     كما يعكسا  2022في خواخر الربع الثاني من عام   إتمامهمركة تعمل حالي ا على اسررتكمال رحلتين إضررافيتين وتتوقع  علم 

 طن خالل نفس الفترة من العام الساب ا 81مقابل  2022طن خالل الربع األول من عام  خل  2.7 بلغ حوالي والذيالمواد الغذائية المنقولة،  حجمالقوي زيادة 
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 معلومات عن سهم الشركة

  

 CCAP.CAكود البورصة المصرية 

 1.820.000.000 عدد األسهم

 401.738.649 أسهم ممتازة

 1.418.261.351 أسهم عادية

 جنيهمليار  9.1 رأس المال المدفو 

 

 أرقام عالقات المستثمرين 

 األستاذ / عمرو القاضي

 رئيس عالقات المستثمرين 

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت: 

 : 4448 2791 2 20+ 

 

 األستاذة / نورا غنام

 مسئول عالقات المستثمرين 

nghannam@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت: 

 : 4448 2791 2 20+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة 

 (2022 مارس 31في ك
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