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 تقرير نتائج األعمال 

 2021 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2021 سبتمبر 9 القاهرة في

  

 اإلدارة مجلس تقرير

 2021 يونيو 30  في المنتهية المالية الفترة نتائج تعلن القلعة شركة

على التوالي صوو   %105و %37نمو إيرادات القلعة وأرباحها التشغييلية المترررة بب  صمغا الاغرائا والفوائا واكهوا واهسغتهوا بمعاو سغنو   •

 بفا  المردود اكيجابي لتحسن هامش ربح الترريرعلى أداء الشركة الممرية للتررير 2021الربع الثاني من عام 

او سغنوية ارتفاع إيرادات القلعة وأرباحها التشغييلية المترررة بب  صمغا الاغرائا والفوائا واكهوا واهسغتهوا تباسغتثناء الممغرية للتررير  بمع •

 في ضوء النتائج القوية التي حققتها مختلف الشركات التابعة 2021عام  على التوالي صوو الربع الثاني من %26و 21%

بربوها طابة عربية تجني ثمار حالة التعافي التي يشغهاها السغوو وتشغها نمو حجا أنشغوة توايع الرهرباء وارتفاع عاد المنشغست السغرنية التي بام    •

نفس  صوو  محوة  23  إلى الماغيوط  الوبيعي الياا تموين  محواتارتفاع عاد ن ، فاغو  ع2021بشغبرة الياا الوبيعي صوو الربع الثاني من عام 

النمغف اووو من عام  صوو مرعا متر مليون 31.6  أضغعا  ليسغج   3  نحوب  الوبيعي  بالياا  السغيارات تموين  أنشغوة حجاالفترة، مما أثمر عن نمو 

2021 

  الجايا  المتوور  ممغنعال تشغيي نمو أنشغوة التمغاير بالشغركة الوطنية للوباعة بفاغ  تخفيف القيود اهحترااية بالموانا، والشغركة توايغ  اني ثمار  •

 بشركتها التابعة الباار.

 استمرار المردود اكيجابي للتحسينات التشييلية التي يتا إاراؤها بمزارع دينا   •

نمية أنشغوة التمغاير صوو السغنوات الثوثة المقبلة، بالتواا  مع تعزيز أنشغوة التمغنيع المحلية لتوفير باائ  لوسغتيراد  القلعة اهودها على ت تركزسغ •

 والحا من أثر ارتفاع أسعار الواردات نتيجة ايادة تراليف الشحن العالمية.

 إعادة هيرلة ديون القلعة والممرية للتررير هتزاو على رأس أولويات اكدارة •

  وتجاوا التحايات المتعلقة  19  –مرااعة وتووير إاراءات المغحة والسغومة واسغتمرارية اوعماو للحا من مخاطر انتشغار فيروس كورونا تكوفيا   •

 به صوو الفترة المقبلة دون اللجوء إلى تقليص العمالة

 

 (2021 الربع الثانيالمؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )

 اإليرادات 

 مليار جنيه  10.2

 2020من عام  ربع الثانيمليار جم خالل ال 7.4

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  

 * واالستهالك

 مليون جنيه  750.0

 2020من عام ربع الثاني  جم خالل المليون  366.6

 بعد خصم حقوق األقلية  الخسائرصافي 

 

 مليون جنيه  401.5

 2020من عام   األول نصفجم خالل ال ونملي 712.1

 ( 2021 الربع الثاني) باستثناء المصرية للتكرير المجمعة الدخل قائمة|  الرئيسية المؤشرات

 اإليرادات 

 مليار جنيه  4.2

 2020من عام الربع الثاني جم خالل   ارملي 3.4

  واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح

 * واالستهالك

 مليون جنيه  454.2

  2020من عام   الربع الثانيجم خالل  ونملي 360.4

 بعد خصم حقوق األقلية  الخسائرصافي 

 

 مليون جنيه  258.3

 2020من عام   الثاني الربعجم خالل  ونملي 445.0

 ( 2021يونيو  30المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول 

 مليار جنيه  83.1

 2020مليار جم نهاية عام  81.9وفقًا للقيمة الدفترية الحالية مقابل 

 إجمالي الديون 

 مليار جنيه  61.3

 ديون الشركة المصرية للتكرير  جممليار    42.9منها 

 الممروفات البيعية والعمومية واكدارية اهستثنائية* يتا احتساب اورباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائا واكهوا واهستهوا بعا استبعاد 
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 اإليرادات المجمعة 
 2021الربع الثاني 

 
 األسمنت  ◼ الطاقة  ◼

 األغذية     ◼   التعدين  ◼

 النقل   ◼    

       

 الطباعة  ◼

     

  استثمارات أخرى  ◼    

 

٨1%

٦%٧%
2%٣%

1%

1%

وهي شغركة رائاة في اسغتثمارات الوابة والبنية اوسغاسغية. وبام  –   CCAP.CAانعقا مسغاء اليوم ااتماع مجلس إدارة شغركة القلعة تكود البوريغة الممغرية  

، وتقرير السغغغيا مرابا الحسغغغابات، حي  بلي  اكيرادات  2021يونيو   30مجلس اكدارة باعتماد القوائا المالية المجمعة والمسغغغتقلة للفترة المالية المنتهية في 

. كما ارتفع  اورباح التشييلية المترررة بب  صما الارائا  %37سنو   وهو نمو بمعاو ، 2021من عام   مليار انيه تقريب ا صوو الربع الثاني 10.2المجمعة 

مليون انيه صوو الربع الثاني من العام الجار  بفاغ  اوداء اكيجابي للشغركة الممغرية   750.0لتسغج    %105والفوائا واكهوا واهسغتهوا بمعاو سغنو  

هيزاو يتراوح حوو نمغغف مسغغتوياته بب  أامة   -رغا تحسغغنه-حوظ لهامش الربح من أنشغغوة الترريرصوو نفس الفترة، وال    للتررير في ضغغوء التحسغغن المل

مليار انيه تقريب ا صوو الربع الثاني من   4.2إلى    %21 . وفي حالة اسغتبعاد نتائج الشغركة الممغرية للتررير، ترتفع إيرادات القلعة بمعاو سغنو   19 –تكوفيا 

مليون انيه صوو  454.2لتسغج     %26، كما ترتفع اورباح التشغييلية المترررة بب  صمغا الاغرائا والفوائا واكهوا واهسغتهوا بمعاو سغنو   2021عام 

مقاب    2021من عام   مليون انيه صوو الربع الثاني 401.5نفس الفترة مافوعة  باوداء القو  لمختلف الشغركات التابعة. وبا تربات القلعة يغافي صسغائر بقيمة 

 مليون انيه صوو نفس الفترة من العام السابق.   712.1يافي صسائر بقيمة  

 

ا وبرا الماشغغغرات المالية والتشغغغييلية وتعليق اكدارة على النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في  ا إضغغغافي ا  2021يونيو   30وفيما يلي عرضغغغ  ، ثا عرضغغغ 

ايغارة الموبع اكلرتروني   . ويمرن تحميغ  القوائا المغاليغة الرغاملغة لشغغغغركغة القلعغة عبر  2021لتحليوت اكدارة لنتغائج ومسغغغغتجغاات الربع الثغاني من عغام  
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  المؤشرات المالية والتشغيلية

بفضنل    %37نمو سننو  بمعدل  وهو  ،  2021مليار جنيه خالل الربع الثاني   10.2بلغت اإليرادات المجمعة   •

 جابي على أداء الشركة المصرية للتكرير. التكرير ومردوده اإليمن أنشطة  ربح  التحسن هامش  

ربع  مليار انيه تقريب ا صوو ال 6  لتبلغ  %52بمعاو سغغغنو    إيرادات الشغغغركة الممغغغرية للترريرارتفع  

، ويغتتي للغع على من إامغالي إيرادات القلعغة صوو نفس الفترة  %59أو مغا يمثغ     2021من عغام    الثغاني

ا لتنفي  أعماو الميانة المخووة صوو الربع الثاني.   22الرغا من توبف اونشوة اكنتااية لماة    يوم 

 4.2إلى    %21في حالة اسننتبعاد إيرادات الشننركة المصننرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنننو    •

 ل تحسن األداء بمختلف الشركات التابعة.  ، بفض2021مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثاني من عام 

مليار انيه صوو الربع الثاني من  2.2لتبلغ    %27ارتفع  إيرادات شغغركة طابة عربية بنسغغبة سغغنوية وبا 

إيرادات    كما ارتفع بفاغ  نمو اميع أنشغوتها في ضغوء حالة التعافي التي يشغهاها السغوو.    2021عام 

.  بشغغركتها التابعة الباار  الجايا  ممغغنعال  تشغغيي بفاغغ    ، %35  سغغنو  بمعاوالشغغركة الوطنية للوباعة  

في   الجار  عامال من  الثاني  الربع صوو  للوبغاعة  الوطنيغة شغغغغركة  إيرادات ارتفعغ   للع،   إلى  باكضغغغغافةو

 .يونيبورد  التابعة شركتهاالتي تتبناها    نجاح سياسة التسعيرو  التماير  مبيعات تحسن  ضوء

األرباح التشنننغيلية المتكررة قبل خصنننم الضنننرائب والفوائد واإلهالك واالسنننتهالك بمعدل سننننو    رتفعتا •

رغم تنفينذ أعمنال الصننننيناننة المخططنة   2021من عنام    ربع الثنانيمليون جنينه خالل ال  750لتبلغ   105%

 يوًما خالل نفس الفترة. 22بالشركة المصرية للتكرير وتسببها في توقف المشروع لمدة  

اسغغغتتنف  الشغغغركة الممغغغرية للتررير العم  برام  طابتها صوو الربع الثاني من العام الجار ، وحقق  

مليون انيه   295.8بقيمة تشغغييلية بب  صمغغا الاغغرائا والفوائا واكهوا واهسغغتهوا    اأرباح  الشغغركة 

 ربحش هامالتحسغغغغن الملحوظ لفي ضغغغغوء  الماضغغغغي  العام    منالربع الثاني  مليون انيه صوو   6.1مقاب  

 أنوتجار اكشغغارة إلى   .19  –تكوفيا  أامة  بب مسغغتوياته    نمغغف  يتراوح حوو  هيزاو ، غير أنهالتررير

  ويغغيانة   لتشغغيي   الممغغرية  الشغغركة  بواسغغوة  تتا للتررير  الممغغرية للشغغركة  الفنية  اكدارة أعماو  اميع

 .للبتروو العامة  الممرية  للهيتة  بالرام  مملوكة وهي ،  إبرومت  المشروعات

الضنرائب  قبل خصنم  المتكررة    األرباح التشنغيلية  للتكرير، ترتفعاسنتبعاد نتائج الشنركة المصنرية    في حالة •

مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   454.2لتسنجل   %26بمعدل سننو     والفوائد واإلهالك واالسنتهالك

طاقة عربية وشننننركة مزارع دينا ومجموعة أسنننني   شننننركة  ل، مدعومةً بنمو األرباح التشننننغيلية  2021

 القابضة.

  عربية   طابة  شغغركةب  واكهوا واهسغغتهوافقا ارتفع  اورباح التشغغييلية بب  صمغغا الاغغرائا والفوائا  

،  الوبيعي  الياا  بشغبرة بربوها الشغركة  بام   التي  السغرنية  المنشغست عاد ماعومة بنمو ، %40 سغنو  بمعاو

  المنوقغة   في الفرعيغة  المحوهت  محوغة تشغغغغييغ الرهربغاء بعغا   توايع  نشغغغغاطارتفغاع حجا    بغاكضغغغغافغة إلى

. كما ارتفع  اورباح التشغغغييلية بب  صمغغغا الاغغغرائا والفوائا  أكتوبر من  السغغغادس  بماينة  المغغغناعية

، 2021مليون انيه صوو الربع الثاني من عام  92.8واكهوا واهسغتهوا بمجموعة أسغيع القاباغة إلى 

  التراليف   لخفض الشغغركة اهود  ضغغوء فيمليون انيه صوو نفس الفترة من العام الماضغغي،   58.6مقاب  

 .التابعة  هااتاستثمار  هيرلة  وإعادة

10.2  

 مليار جنيه 

 اإليرادات
 مليون جنيه()
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  خالل   جنينه  مليون 521.4  لتبلغ %45  سنننننو    بمعندل  واإلدارينة  والعمومينة البيعينة  المصننننروفنات ارتفعنت •

  مليون  186.6 بقيمة  وإدارية  وعمومية  بيعية  مصنننروفات  تسنننجيل حيث تم ، 2021 عام  منالثاني  الربع

 .للتكرير  المصرية  الشركة  بمشروع  متعلقة جنيه

الشغغحن بشغغركة   تراليفلشغغركة القلعة ايادة   واكدارية والعمومية  البيعية  الممغغروفات كما يعرس ارتفاع

مع عغغام  صوو    والريمغغاويغغات  الرربونغغات  أسغغغغروم لتمغغغغنيع الثغغاني    ع اارتفغغ، عووة على  2021الربع 

 مليون 29.1  لتبلغ  %80  سغنو  بمعاوبممغنع أسغمن  الترام     واكدارية  والعمومية  البيعية  الممغروفات

 .اومريري الاوهرمقاب    السوداني  الجنيه  بيمة ترااعبسبا   ، 2021 عام من  الثاني  الربع صوو  انيه

 1.2، مقنابنل  2021عنام    الربع الثناني من  جنينه خالل  ارملين  1.1بلغنت مصننننروفنات اإلهالك واالسننننتهالك   •

 .  العام السابق نفس الفترة من  مليون جنيه خالل

 

  تقريبًا  جنيه  مليار، مقابل  2021من عام  ثانيجنيه خالل الربع ال  مليون  910.2مصنننروفات الفوائد  بلغت  •

 خالل نفس الفترة من العام السابق.

  الممغرية  الشغركة مشغروع ديون  عن  انيه ونملي 576.8  بقيمة فوائا  ممغروفات  تسغجي  إلى للعويراع  

ا ، 2021 عامالربع الثاني من    صوو للتررير ا تمث   الممغروفات تلع بتن علم   مقارنة   %18  بنسغبة  انخفاضغ 

 ".الليبور" سعر  انخفاض  نتيجة  السابق العامنفس الفترة من ب

، بفضننل اسننتمرار تحسننن  2021من عام  الثانيمليون جنيه خالل الربع  54.9أرباح فروق العملة  بلغت  •

المصننننر  أمنام الندوالر األمريكي، وتنلىيره على انخفناي قيمنة ديون القلعنة المقومنة بنالندوالر  قيمنة الجنينه  

 األمريكي.

 

مليون جنيه خالل الربع  401.5 بقيمة  صنافي خسنائر بعد خصنم حقوق األقليةالقلعة  شنركة القلعة    سنجلت •

الفترة من العنام  مليون جنينه خالل نفس    712.1، مقنابنل صنننننافي خسنننننائر بقيمنة  2021من عنام    الثناني

 .السابق

وتعافي هامش ربح التررير   للتررير الممغرية الشغركةويتتي تقلص يغافي الخسغائر في ضغوء تحسغن أداء  

، باكضغافة إلى تحسغن أداء  2021  صوو الربع الثاني من عام 19  –ازئي ا من اوثر السغلبي وامة تكوفيا 

 اميع الشركات التابعة للقلعة التي استفادت من حالة التعافي التي يشهاها السوو.

  من باعتبارها   قدًما  تمضنننني  التابعة  شننننركاتهامن  اىنينالديون على مسننننتوى القلعة و  هيكلة  إعادة  جهود •

 .بالكاملالبنكية   ديونها هيكلة  إلعادة  مساعيهاالشركة المصرية للتكرير   تواصل  كماأولويات القلعة.  

 

  المصننرية   الشننركة ديون باسننتثناء)  2021 يونيو  30  في جنيه  مليار  15.06  المجمعة  الديون  إجماليبلغ  •

، حينث يرجع للن  إلى  2020  يونيو  نهناينة  في  جنينه  ملينار  11.05  مقنابنل  ، (بهنا  المرتبطنة  والنديون  للتكرير

  مليون  211.8  حوالي  القلعة  لشننركة  ةالدوالري  ةالمديوني بلغت  كماالتوسننع بلنشننطة شننركة طاقة عربية. 

   .المصر    بالجنيه  الديون تل   قيمة  انخفاي  إلى  الدوالر  أمام  الجنيه  قيمة ارتفاع  أدى   وقد.  دوالر

 

 ديون شركة القلعة                                                                                  

 ( )مليار جنيه

 

 

 

 

  

قبل خصم المتكررة األرباح التشغيلية 
  الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه( ت 

 

 
 

 

الربع الثانيالنصف األول                                    
٣

٦
٦

.٦

٧
٥

0
.0

1
,0

٨
٨

.٥ ٨
٤

0
.٥

2020 2021 2020 2021

قبل خصم الضرائب  المتكررة األرباح التشغيلية
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  )باستثناء المصرية للتكرير(

مليون جنيه( ت   
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 تقرير نتائج األعمال 

 2021 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2021 سبتمبر 9 القاهرة في

  

 

 2021يونيو  30تعليق اإلدارة على نتائج الفترة المنتهية في 

  سغومة  على  شغهادة باعتباره 2021 عام  من الثاني الربع  صوو  والتشغييلي  المالي باوداء القلعة  شغركة  إدارة تعتز

  بلي   مهما التشغغييلية الرفاءة  وتحسغغين النمو  بعجلة  للافع  فعّالة  اسغغتراتيجيات  وتنفي  يغغياغة  على  والقارة الرؤية

  باوسواو   19  –  كوفيات  أامة  تااعيات  تجاوا  في التابعة  اهستثمارات  نجح   فقا.  المحيوة  والتحايات  المعوبات

 التخفيف  مع بالتزامن  اوسغغواو  تشغغهاها التي  التعافي بوادر  من  اسغغتفادة  أبمغغى  وأحرات  الشغغركة بها  تعم  التي

  سغنو   بمعاو  المجمعة  اكيرادات نمو  في للع  وينعرس  التجارية، اونشغوة  حركة على  المفروضغة للقيود  التاريجي

 للتررير  الممغرية  بالشغركة  المقررة للمغيانة اكنتااي  النشغاط توبف  رغا 2021 عام  من الثاني الربع  صوو 37%

 نفغ تهغا التي للمبغادرات وكغ لغع  التغابعغة  الشغغغغركغات لمختلف  القو  اوداء ضغغغغوء  في  للغع  يغتتي حيغ  ،  الفترة  صوو

 .القلعة استثمارات اميع مستوى على التشييلية بالرفاءة لورتقاء اكدارة

 

  المنشغغست  عاد بزيادة  صاماتها  على الولا وتزايا  السغغوبية  اووضغغاع تحسغغن  من عربية  طابة  شغغركة  اسغغتفادت  فقا

 عن  فاغغغو   الرهربائية  الوابة توايع  أنشغغغوة  في  التوسغغغع  وك لع  الوبيعي الياا  بشغغغبرة  ربوها تا التي  السغغغرنية

.  أكتوبر  من  السغادس بماينة  المغناعية المنوقة  في  الجاياة الفرعية  المحوهت  محوة  وتشغيي  إطوو  من  اهسغتفادة

  محوات  عاد  ضغاعف   حي   الماغيوط،  الوبيعي الياا  سغوو  في  توسغعاتها  الشغركة وايغل   للع،  على  وعووة

  بعاد الويغغوو  وتسغغتها  ،2021 عام  من  اووو  النمغغف  صوو  محوة 23 إلى  الماغغيوط الوبيعي  الياا تموين

  السغرنية  المنشغست  ربط  في ريادتها  موايغلة  مع  الجار ، العام بنهاية  محوة 42 إلى الوبيعي  الياا تموين  محوات

ا  الشغغركة  شغغهات  وبا.  الوبيعي الياا  بشغغبرة   على  بارته  في  اكدارة  تثق  وال    الجايا، المياه  بواع  إطوو  ماصر 

 . المياه معالجة توبيقات في الشركة مرانة وترسيخ مستقبو   اهستثمار  المردود تعظيا

 

  عام من  اووو  النمغغف  صوو  وأسغغروم للوباعة  الوطنية  بشغغركتي التمغغاير  أنشغغوة  حجا ارتفع  للع،  مع بالتواا 

  على  اهحترااية القيود تخفيف  مع التمغاير  بتسغواو  التعافي حالة  من  اهسغتفادة  في  منهما  ك   نجاح  بفاغ  ،2021

  الربع  صوو  دوهر مليون  22.7 التمغغغاير أنشغغغوة  من القلعة  إيرادات  بلي  الخلفية،  ه ه  وعلى. الموانا  أنشغغغوة

 392.5  المحلي  السغغوو  في اوانبية  بالعموت المبيعات  من  المجموعة  إيرادات بلي   فيما ،2021  عام من الثاني

 طبقتها التي  التحسغغينات بفاغغ  بوي ا أداء   دينا  مزارع  حقق   متمغغ ، سغغياو  وفي. الفترة نفس  صوو  دوهر مليون

ا  القاباغة أسغيع  مجموعة  أداء تحسغن بينما العمغائر، إنتاج  صط  وتشغيي   اكدارة   سغجلها التي القوية  بالنتائج  ماعوم 

 . الفترة نفس صوو السودان في اوسمن  بيع أسعار ارتفاع نتيجة الترام  أسمن  ممنع

 

ا المالية القوائا  على  بابة تنعرس  ه  القلعة  شغركة  ويغوو الحقيقية القيمة أن  اكدارة توضغح الخلفية  ه ه  وعلى  نظر 

  دون  فقط  اهضغمحوو تراليف  أثر  تحتسغا ثا التاريخية بقيمتها  اويغوو  تسغج  التي الاولية  المحاسغبة  معايير  لتبني

 .بيمتها ارتفاع يعرس بما اويوو تقييا إعادة

 

  لماة اكنتااي النشغاط  توبف رغا %52  سغنو   بمعاو  اكيرادات  اادت للتررير، الممغرية  الشغركة يغعيا  وعلى

ا 22   من  السغوو أوضغاع  تحسغن  يعرس ما  وهو  العام،  من  الثاني  الربع  صوو  المخووة  المغيانة  أعماو  كاراء يوم 

  –  كوفيات  أامة  بب   مسغغتوياته نمغغف  يمث   هيزاو  أنه  رغا التررير  أنشغغوة  من الربح  هامش  تحسغغن  وك لع ناحية

 .السوو أوضاع تحسن مع بالتزامن الربح هامش وتعظيا التحسن ه ا استمرار اكدارة تتوبع وبالتالي ، 19

 

  باسغتثناء ت  واهسغتهوا  واكهوا والفوائا الاغرائا  صمغا  بب   المترررة التشغييلية  اورباح  حقق   أصرى، ناحية  من

ا   للتررير  الممغغغغريغة الشغغغغركغة  أثر  للغع ويعرس.  2021  عغام  من  الثغاني  الربع صوو  %26 سغغغغنو   بمعغاو  نمو 

 البيع  أسغعار  ومرااعة التابعة  اهسغتثمارات  بجميع التشغييلية  الرفاءة لتعزيز  اكدارة اتخ تها التي  الفعالة  المبادرات

 عن  أثمر  مما التابعة  الشغغغغركات  هيرلة  كعادة الحثيثة  الجهود  وك لع  الممغغغغروفات،  صفض  تاابير  على والتركيز

 . اوساسية السلع دورة وتباطا العالمية الشحن تراليف لزيادة السلبي اوثر تقليص

 

  محوة  تشغيي   بعا الرهرباء  بواع سغيما  وه عربية  طابة  لشغركة القوية  المسغاهمة التشغييلية  اورباح نمو  يعرس  كما

  التشغغغغييلية اورباح  نمو إلى  باكضغغغغافة  أكتوبر، من  السغغغغادس بماينة  المغغغغناعية  المنوقة  في الفرعية  المحوهت

  بفاغغغ   العام من الثاني الربع  صوو  انيه مليون 92.8  لتسغغغج  %58  سغغغنو   بمعاو القاباغغغة  أسغغغيع  لمجموعة

اإلينرادات    " ننمنو  قنندرة ينعنكنس 

اإلدارة على صننننينناغننة وتنفيننذ  

اسنننتراتيجيات فعةالة للدفع بعجلة 

الكفاءة التشنغيلية النمو وتحسنين  

مهما بلغت الصعوبات والتحديات  

 ".المحيطة
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 تقرير نتائج األعمال 

 2021 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2021 سبتمبر 9 القاهرة في

  

  مبيعات ارتفاع  وأسغروم للوباعة  الوطنية  شغركتي  شغهات  كما.  اكدارة طبقتها التي  النااحة الهيرلة  إعادة  إاراءات

 .  الفترة نفس صوو القلعة ربحية دعا في ملحوظ بشر  ساها مما المحلية، والمبيعات التماير

 

  والشغغركة القلعة  شغغركة  مسغغتوى على الايون  هيرلة  إعادة اتفابيات  كبرام  اهودها  اكدارة ترثف  أصرى  اهة  ومن

  الفريا  التنوع  من  اهسغغتفادة  لتعظيا سغغعي ا التابعة  بشغغركاتها  اهسغغتثمار  القلعة توايغغ  أن على  للتررير، الممغغرية

 . اكبليمية الساحة على ونشوتها الواسع والنواو

 

ا،   من  يقرب ما  وسغغومة  يغغحة على  للحفاظ المغغارمة  واكاراءات  التاابير  بموايغغلة التزامها  اكدارة  تجاد  وصتام 

  في  لنجاحاتها  الرئيسغي  والاافع  للشغركة الحقيقي  الماو  رأس  وها  العم ،  فريق  منها  يتتلف ال ين  موظف ألف 17.5

  اسغتمرار  مع بالتزامن إيجابي بتداء  الجار   العام اصتتام إلى  اكدارة تتولع  كما. القلعة  بها  تعم  التي  اوسغواو  اميع

  . 19 – كوفيات وامة السلبي اوثر وانحسار اوسواو تشهاها التي التعافي حالة

 

****** 

باكضغغافة إلى اكياغغاحات المتممة  2021 يونيو 30فيما يلي اسغغتعراض إضغغافي وداء شغغركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 

اكلرتروني   . يمرن تحميغ  القوائا المغاليغة الرغاملغة لشغغغغركغة القلعغة عبر ايغارة الموبع2021من عغام    الثغاني  وتحليوت اكدارة لنتغائج ومسغغغغتجغاات الربع

ir.qalaaholdings.com 
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 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة
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 زهانة لألسمنت اوسمن  

 

 الوابة

 

كاسترول مصر )طاقة عربية، تسويق وتوزيع المنتجات  

 بالمشاركة مع شركة بريتيش بتروليوم( –البترولية 

 

 توازن

 النشر واكعوم 

 
 تنوير                       

 

           الميد شركة          الرعاية المحية 

 

 
 

  



قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

النصف األول 2020الربع الثاني 2020الربع األول 2020النصف األول 2021الربع الثاني 2021الربع األول 2021
 17,777.9  7,402.5  10,375.4  18,178.6  10,178.3  8,000.3 اإليرادات 

 )15,966.5( )6,678.5( )9,288.0( )16,349.9( )8,907.8( )7,442.1(تكلفة المبيعات 
 1,811.4  724.0  1,087.4  1,828.7  1,270.5  558.2 مجمل الربح 

   -    -    -    -    -    - 
 1,811.4  724.0  1,087.4  1,828.7  1,270.5  558.2 إجمالي أرباح النشاط

 )729.3( )360.7( )368.6( )1,000.1( )521.4( )478.7(مصروفات عمومية وإدارية 
 6.4  3.3  3.0  11.9  1.0  10.9 صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى   

 1,088.5  366.6  721.9  840.5  750.0  90.5 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )قبل خصم التكاليف االستثنائية(
 6.8  )15.0( 21.8  5.5  )17.4( 22.8 مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة(

 1,095.3  351.5  743.7  846.0  732.7  113.3 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 )1,832.7( )1,165.0( )667.7( )2,155.0( )1,086.6( )1,068.4(اإلهالك واالستهالك 

 )737.4( )813.4( 76.1  )1,309.1( )353.9( )955.1(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
 )2,072.0( )1,032.4( )1,039.5( )1,761.6( )910.2( )851.4(فائدة مصرفية مدينة 
 -    -    -    162.1  113.1  49.0 تكاليف تمويلية أخرى

 )59.1( )26.4( )32.6( )67.6( )34.7( )32.9(أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
 )154.1( )79.7( )74.3( )164.9( )84.7( )80.2(فوائد قروض من المساهمين  

 202.6  98.0  104.6  229.6  136.8  92.8 دخل الفائدة 
 )46.3( )13.7( )32.7( )72.9( )38.6( )34.3(مصروفات التأجير التمويلي 

 )2,866.1( )1,867.6( )998.5( )2,984.4( )1,172.3( )1,812.1(األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية
 47.0  -  47.0  -    -    -   أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

 )34.1( )15.6( )18.5( )10.5( 1.4  )11.8(اضمحالالت 
 )42.2( )11.1( )31.2( )0.2( )1.4( 1.2 مصروفات إعادة هيكلة 

 )0.4( 2.0  )2.4( 4.6  )4.4( 9.0 الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
 )9.1( )2.8( )6.3( )12.2( )2.7( )9.5(مبادرات المسئولية االجتماعية 

 )205.1( )96.8( )108.3( )214.6( )107.6( )107.0(مخصصات 
 )42.6( )28.0( )14.6( -    -    -   عمليات غير مستمرة * 

 )16.1( )166.5( 150.4  72.2  54.9  17.4 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
 )3,168.9( )2,186.4( )982.5( )3,145.0( )1,232.2( )1,912.8(األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

 )915.9( )315.3( )600.6( )92.4( )50.1( )42.3(الضرائب 
 )4,084.8( )2,501.7( )1,583.1( )3,237.4( )1,282.3( )1,955.1(األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )2,967.6( )1,789.6( )1,178.0( )2,357.3( )880.8( )1,476.5(حقوق األقلية 
 )1,117.2( )712.1( )405.1( )880.1( )401.5( )478.6(صافي أرباح )خسائر( الفترة

* تتضمن العمليات غير المستمرة:
)1( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج المالية خالل 2019 : إنجوي )فالكون، تم بيعها في الربع األول من عام 2020(

)2( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2020 : توازن



QALAAHOLDINGS.COM

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH SPVs سي سي تي ان دي تيسيلفر ستونأورينت 
الربع الثاني  خصوماتجراندفيو متفرقات^^  وفرةفالكونأسكومأو

 2021
الربع الثاني 

 2020
10,178.37,402.5)2.3(65.0571.6-6,014.32,184.8746.664.2231.8302.3--اإليرادات 

)6,678.5()8,907.8(2.3)435.2()53.0(-)215.2()149.0()29.1()603.5()1,893.1()5,531.9(--تكلفة المبيعات 
1,270.5724.0-12.0136.4-482.5291.7143.135.182.887.0--مجمل الربح 

--)20.8(----------20.8أتعاب االستشارات 
1,270.5724.0)20.8(12.0136.4-482.5291.7143.135.182.887.0-20.8إجمالي أرباح النشاط

)360.7()521.4(17.2)55.1()8.1(-)43.4()68.5()13.2()53.3()61.5()186.6()5.3()43.5(مصروفات عمومية وإدارية 
1.03.3)1.0()1.9(2.6-0.9--3.0)2.5(-)0.2(-صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل 
750.0366.6)4.6(6.579.4-295.8227.892.821.814.244.5)5.5()22.7(خصم التكاليف االستثنائية(

--)47.8(---------47.8-توزيعات األرباح
)15.0()17.4(0.90.9--)6.8()4.5(0.1)5.1()3.2(-0.4-مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 

732.7351.5)51.5(6.580.3-42.8295.8224.687.621.99.737.7)22.7(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
)1,165.0()1,086.6()13.2()17.5()1.2(-)23.9()22.3()15.2()44.6()44.7()901.7(-)2.4(اإلهالك واالستهالك 

)813.4()353.9()64.7(5.362.8-13.8)12.6(179.943.16.6)605.9(42.8)25.1(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
)1,032.4()910.2(-)25.9()0.9(-)4.8()15.2()35.0()14.5()99.2()576.8()37.9()99.9(فائدة مصرفية مدينة 
-113.1---------113.1--تكاليف تمويلية أخرى

)26.4()34.7(----------)34.7(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
)79.7()84.7(106.6-)8.5(---)11.2()138.8(-)10.4()22.3(-فوائد قروض من المساهمين

136.898.0)99.9(2.3--133.62.10.13.70.2-68.626.1دخل الفائدة 
)13.7()38.6(-)1.7(--)7.1(-)5.8()0.2()9.7()14.0(--رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(

)1,867.6()1,172.3()58.0(37.5)4.1(-2.2)24.1()45.4()108.4(204.6)1,094.0()26.1()56.4(األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(
0.0-------------أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

)15.6(1.4)30.7(0.90.0-11.30.0)1.7()2.0()15.5(77.78.1)46.7(اضمحالالت 
)11.1()1.4(-------)0.5(---)0.9(مصروفات إعادة هيكلة

2.0)4.4()3.1(----10.8-)12.2(----الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
)2.8()2.7(-----)1.8(--)1.0(---مبادرات المسئولية االجتماعية 

)96.8()107.6()2.0()2.1(7.0-)1.4()0.6(7.0)69.4()12.1(-)33.9(-مخصصات 
)28.0(-------------عمليات غير مستمرة **

)166.5(3.054.9-0.4-)0.6(49.30.92.2)1.6()0.7(2.8)0.8(عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 
)2,186.4()1,232.2()90.8(4.135.5-0.2)2.2()39.2()143.2(174.4)1,086.6(20.5)104.8(األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

)315.3()50.1(0.16.51.4-)2.4(--)9.3()45.0()0.8(-)0.5(الضرائب 
)2,501.7()1,282.3()89.4(4.242.0-)2.2()2.2()39.2()152.5(129.3)1,087.5(20.5)105.3(األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)1,789.6()880.8()348.4(31.0---)1.4()12.4(37.648.9)636.1(--حقوق األقلية 
)712.1()401.5(4.211.0259.0-)2.2()0.8()26.8()201.4(91.7)451.3(20.5)105.3(صافي أرباح )خسائر( الفترة

^^ تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة سفينكس إيجيبت.
** تتضمن العمليات غير المستمرة:

)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2020 : توازن

قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( لفترة ثالثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2021 )مليون جنيه مصري(



قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( لفترة ستة أشهر منتهية في 30 يونيو 2021 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH SPVs سي سي تي ان دي تيسيلفر ستونأورينت 
النصف األول  خصوماتجراندفيو متفرقات^^  وفرةفالكونأسكومأو

2021
18,178.6)2.9(132.61,113.9-10,133.64,235.01,430.4113.0467.8555.3--اإليرادات 

)16,349.9(2.9)835.0()108.8(-)406.8()307.9()52.4()1,153.3()3,728.8()9,759.8(--تكلفة المبيعات 
1,828.7-23.8278.9-373.8506.2277.160.6159.9148.5--مجمل الربح 

-)41.6(----------41.6أتعاب االستشارات 
1,828.7)41.6(23.8278.9-373.8506.2277.160.6159.9148.5-41.6إجمالي أرباح النشاط

)1,000.1(36.1)105.1()15.4(-)84.8()132.5()26.9()101.4()122.8()344.2()6.3()96.7(مصروفات عمومية وإدارية 
11.9-8.92.2-0.9--3.0)2.6(-)0.5(-صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل خصم التكاليف 
840.5)5.5(17.2176.0-29.6380.8178.733.627.464.6)6.8()55.1(االستثنائية(

-)100.4(---------100.4-توزيعات األرباح
0.90.95.5--)10.7(16.67.6)5.1()6.7(-2.1-مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 

846.0)105.0(17.2176.8-95.829.6374.1173.650.234.953.8)55.1(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
)2,155.0()26.5()35.1()2.4(-)47.6()44.8()30.9()72.4()83.8()1,806.8(-)4.7(اإلهالك واالستهالك 

)1,309.1()131.5(14.8141.7-6.2)9.8(290.3101.219.3)1,777.2(95.8)59.8(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
)1,761.6(-)51.4()1.8(-)10.9()36.2()63.3()29.5()168.8()1,127.7()75.6()196.5(فائدة مصرفية مدينة 
162.1---------162.1--تكاليف تمويلية أخرى

)67.6(----------)67.6(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
-------------رسوم بنكية )المصرية للتكرير - رسوم بنكية غير متكررة(

)164.9(218.3-)17.0(---)29.2()276.4(-)23.7()36.9(-فوائد قروض من المساهمين
229.6)205.6(2.3--219.54.00.13.70.3-136.469.0دخل الفائدة 

)72.9(-)3.1(--)10.9(-)11.5()0.4()19.2()27.8(--رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(
)2,984.4()118.8(89.6)3.9(-)15.4()42.4()84.5()201.2(321.8)2,794.4()15.2()119.9(األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(

-------------أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
)10.5(112.0)1.6()2.8(-)2.2(11.1)1.8()5.7()27.4(16.0)14.8()93.4(اضمحالالت 

)0.2(-----3.0-)0.5(---)2.7(مصروفات إعادة هيكلة
4.6)6.3(----14.6-)3.7(----الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

-------------اتعاب االدارة
-------------مكافآت نهاية الخدمة

)12.2(-----)1.8(--)10.2(--)0.3(مبادرات المسئولية االجتماعية 
)214.6()4.9()5.3(6.8-)1.4()1.0(6.8)122.1()42.0(-)51.6(-مخصصات 

-------------عمليات غير مستمرة **
2.072.2-1.9-)0.5()15.9(76.62.5)0.4()2.8()13.2(22.0عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

)3,145.0()15.9(2.082.7-)19.5()32.3()76.9()256.6(241.7)2,781.1()94.8()194.3(األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب
)92.4(2.8)6.8(0.1-)0.6(--)13.7()71.9()1.6(-)0.7(الضرائب 

)3,237.4()13.2(2.076.0-)20.1()32.3()76.9()270.3(169.9)2,782.8()94.8()195.0(األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية
)2,357.3()906.5(57.8---()4.8()23.4(53.795.7)1,629.9(--حقوق األقلية 

)880.1(2.018.2893.3-)20.1()27.5()53.6()366.0(116.2)1,152.9()94.8()195.0(صافي أرباح )خسائر( الفترة

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



الميزانية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

QH سي سي تي ان دي تيسيلفر ستونأورينت 
جراندفيو متفرقات^^  وفرةفالكونأسكومأو

اإلجمالي العام 
النصف األول 

2021
 خصومات

SPVs
النصف األول 

العام المالي 20212020

األصول المتداولة
5,448.95,755.8)2,791.5(444.9639.28,240.5-2,012.21,096.51,651.51,840.994.4339.3121.4 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

3,294.72,650.3-35.7385.73,294.7-1,201.7456.41,004.710.883.7116.1-مخزون 
34.935.1)111.0(117.822.4145.9----5.7---أصول محتفظ بها لغرض البيع 

11.2234.26,185.454.96,240.33,904.3-14.6560.05,226.684.320.824.39.4النقدية وما في حكمها 
5.77.513.318.2---5.7--0.0---أصول أخرى 

15,032.212,363.7)2,840.0(609.61,281.617,872.2-2,026.92,858.37,334.52,935.6126.0447.4252.5 إجمالي األصول المتداولة
األصول غير المتداولة

45.01,088.465,033.1546.265,579.367,096.8-9.657,210.72,688.81,726.9780.4724.7758.5 أصول ثابتة 
611.3610.4)5,579.7(4.9100.86,191.0--135.0-52.1351.2-5,547.0 استثمارات عقارية 

704.777.2781.9782.8----0.4--18.7273.1412.5 الشهرة / أصول غير ملموسة 
1,144.01,133.8)4,098.1(61.55,242.1--439.8--4,088.739.5273.1339.4 أصول أخرى 

68,116.569,623.8)9,054.4(49.91,250.877,170.9-9,663.957,523.43,426.52,417.5780.4860.11,198.3 إجمالي األصول غير المتداولة
83,148.681,987.5)11,894.5(659.52,532.495,043.1-11,690.860,381.710,761.05,353.1906.41,307.51,450.8 إجمالي األصول
حقوق الملكية

)10,191.8()11,118.1()15,014.7(100.23,896.5)409.5()1,101.3(53.8)33.8()938.2()5,560.1(4,477.46,293.51,014.5 حقوق مساهمي الشركة القابضة
11.5375.16,365.54,011.210,376.712,533.5)12.9(-)84.4()436.0(4,372.3555.11,584.8- حقوق األقلية 

2,341.8)741.4()11,003.4(475.410,262.1)398.0()1,114.2(53.8)118.2()1,374.1()3,975.3(4,477.410,665.91,569.6 إجمالي حقوق الملكية 
االلتزامات المتداولة

51.6938.047,999.22,795.250,794.447,788.6-5,463.735,200.04,001.61,141.7949.8170.882.0 اقتراض 
14,111.313,336.0)560.0(1,589.84,758.62,660.51,910.699.0423.8984.91,113.0633.1498.014,671.3 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

2,799.22,675.5)949.8(3,748.9-131.8---2,351.3949.8-316.1-قروض المساهمين
242.71,228.223.927.628.51.213.465.51,790.5429.42,219.92,109.0-159.6 مخصصات

1.00.81.81.8-0.7----0.2--- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
7,213.140,274.76,904.86,632.12,022.5622.21,095.41,114.2830.51,501.468,210.91,715.669,926.565,910.9 إجمالي االلتزامات المتداولة

- االلتزامات غير المتداولة
10,516.710,227.9-404.310,516.7--771.791.3--7,741.21,508.2- اقتراض 

1,059.71,040.6)2,649.4(226.584.03,709.0---2,683.1140.7-574.7- قروض المساهمين 
0.567.32,344.442.72,387.12,466.3-0.31,125.3778.513.1117.331.7210.4 التزامات طويلة األجل 

13,963.513,734.9)2,606.7(226.9555.616,570.2-0.39,441.12,286.72,696.3258.0803.5301.7 إجمالي االلتزامات غير المتداولة
83,890.079,645.7)891.0(7,213.449,715.89,191.49,328.42,280.51,425.71,397.11,114.21,057.52,057.084,781.0 إجمالي االلتزامات

83,148.681,987.5)11,894.5(659.52,532.495,043.1-11,690.860,381.710,761.05,353.1906.41,307.51,450.8 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

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

 2021 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2021 سبتمبر 9 القاهرة في

  

 

 

 

 

 ملكية شركة القلعة 

 تقريبًا% 13.1
 

 

  الربري ، عالي  المااوت  من  تقريب ا طن مليون 1.5، منها 2021اووو من عام    النمف صوو  الوبود  منتجاتمن   طن مليون 1.6تررير حوالي  بالشركة   بام 

تقريبغ ا من المنتجغات البتروليغة المرررة   طن  مليون  1.4صوو نفس الفترة بتوريغا    والنغافتغا واليغاا الوبيعي. وبغامغ  السغغغغوهر وبود منطن تقريبغ ا    ألف 137.4و

ألف طن من الربري  إلى شغغركات تمغغنيع اوسغغمن    30.7ألف طن من الفحا البترولي و 183.9إلى بيع حوالي   باكضغغافةالممغغرية العامة للبتروو،    لهيتةل

 واوسماة.

 

 المنتج
غاز بترولي 

 مسال 
 نافتا خفيفة 

بنزين عالي  

 األوكتين 
 سوالر النفاىات  وقود مازوت

 التوريدإجمالي 

  العامة للهيئة

 للبترول

الغغثغغانغغي   2020  الغغربغغع 

  بالونت
27,092 75,758 124,298 125,364 3,257 650,518 1,006,288 

الغغثغغانغغي   2021  الغغربغغع 

  ونتبال
23,306 46,392 99,213 97,507 28,356 422,316 717,092 

 % 29- % 35- % 771 % 22- % 20- % 39- % 14- التييير معاو

 2,032,180 1,189,530 147,633 244,338 241,249 150,211 59,219  بالونت 2020أشهر  6

 1,323,729 756,234 28,356 219,942 181,319 95,035 42,842  ونتبال 2021أشهر  6

 % 35- % 36- % 81- % 10- % 25- % 37- % 28- التييير معاو

 

تشغييلية    اللع أرباح  ونتج عن ، %52، وهو نمو بمعاو سغنو   2021مليار انيه تقريب ا صوو الربع الثاني من عام  6.1بلي  إيرادات الشغركة الممغرية للتررير  

.  2020صوو الربع الثاني من عام فقط مليون انيه   6.1مليون انيه صوو نفس الفترة مقاب    295.8بب  صمغا الاغرائا والفوائا واكهوا واهسغتهوا بقيمة 

ا كاراء    22شغاط اكنتااي لماة  توبف النتتثير  مما عزا من بارة الشغركة على تجاوا هامش الربح من أنشغوة التررير ويعرس اوداء المالي للشغركة تحسغن  يوم 

 من العام.  أعماو الميانة المخووة صوو الربع الثاني

 

تتثر صلفية   على %6بنسغبة    طفيف  سغنو   ترااعوهو   تقريب ا  انيه مليار 10.3إيرادات الشغركة الممغرية للتررير   بلي ، 2021وصوو النمغف اووو من عام  

ا صوو  71 لماة  ةاكنتاايالعمليات التشغغييلية باضغغوراب اونشغغوة   ا    29  لماة  اكنتاج  توبف للع  ويشغغم   ، النمغغف اووو من العاميوم    اكنتاج بخو  تباطا  يوم 

ا 20 لماةمعاهته القياسية   دون ا  ةإضافي يوم  ا   22 لفترة  اكنتاايالنشاط    تعليق ثا ، 2021 عام  من اووو  الربع صوولبعض التحايات التشييلية   نظر    إضافية يوم 

 . من العام  الربع الثاني  صوو  الميانة المخووة أعماو  تنفي أا   من

 

ا بتن   طابتها برام   النشغاطوبا بام  الشغركة باسغتتنا    يا،   1.5نحو    ليسغج ارتفع  هامش الربح من أنشغوة التررير اكنتااية، علم  تحسغن   وهومليون دوهر يوم 

اكدارة اسغغتمرار ه ا التحسغغن وتعظيا هامش  ، وبالتالي تتوبع   19 –تكوفيا  أامة بب مسغغتوياته    نمغغفيمث     هيزاوالماضغغية غير أنه   بالفترةملحوظ مقارنة 

 أوضاع السوو.تحسن الربح بالتزامن مع 

 

ا أن   رياا  مملوكة وهي  ،  إبرومت المشغروعات  ويغيانة  لتشغيي   الممغرية شغركةالأعماو اكدارة الفنية للشغركة الممغرية للتررير تتا بواسغوة    اميعبال كر أياغ 

 .للبتروو العامة  الممرية  للهيتة  بالرام 

 

 .بالرام  الشركة ديون  هيرلة  إعادة حوو  المقرضة الجهات  مع حالي ا  للتررير  الممرية الشركة  تتفاوض أصرى اهة منو

 قطاع الطاقة
توليا وتوايع الرهرباء ومشغروعات   ،تاغا اسغتثمارات الوابة مشغروعات تررير البتروو تالشغركة الممغرية للتررير 

  .طابة عربية وتوايع الياا الوبيعي وتسويق المنتجات البترولية تشركة 
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 تقرير نتائج األعمال 

 2021 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2021 سبتمبر 9 القاهرة في

  

 

 

 

 

  تقريبًا %55.9 –ملكية شركة القلعة 
 

 

التشييلية بب  صما   اورباح نموللع    وياحا  ، 2021من عام الربع الثاني  مليار انيه تقريب ا صوو  2.2لتبلغ    %27إيرادات طابة عربية بمعاو سنو   ارتفع 

التعافي التي يشغغغهاها السغغغوو  حالة القو     اوداء عرسوي.  الفترة نفس  صوو  انيه مليون  227.8لتبلغ    %40 بمعاوالاغغغرائا والفوائا واكهوا واهسغغغتهوا  

 .الشركة  أنشوةكافة مردودها اكيجابي على و

 

 الرئيسية األداء مؤشرات
 

  الوحدة

 القياسية

  الثانيالربع 

2020 

  الثانيالربع 

2021 

التغيير  

)%( 

 األول النصف

2020 

 األول النصف

2021 

التغيير  

)%( 

        

 % 9 876.9 801.7 % 25 452.4 361.9 جم مليون طاقة غاز | اإليرادات 

طاقة غاز | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 % 9 190.3 175.0 % 38 94.5 68.6 جم مليون

  الياا بشبرة ربوها تا التي السرنية  المنشستطابة غاا | 

 الوبيعي 
# 32,992 38,416 16 % 72,117 77,417 7 % 

 المشروعات من  العموء عاد إاماليطابة غاا | 

 المناعية 
# 251 280 12 % 251 280 12 % 

 الوبيعي الياا  توايع حجا إاماليطابة غاا | 
  متر  مليار

 مرعا 
1.6 1.9 16 % 3.3 3.8 16 % 

 % 130 23 10 % 130 23 10 # المايوط  الوبيعي اليااطابة غاا | عاد محوات  

 % 28 795.9 623.7 % 47 443.0 301.4 جم مليون طاقة باور | إيرادات* 

طاقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واإلهالك واالستهالك* 
 % 21 149.2 122.9 % 51 106.9 70.7 جم مليون

 إامالي توليا الرهرباء  طابة باور | 
 كيلو مليون

 ساعة/وات
188 278 48 % 399 506 27 % 

   إامالي حجا توايع الرهرباءطابة باور | 
مليون كيلو 

 وات/ساعة
26 24 -9 % 53 48 -10 % 

 طابة باور | توليا الوابة الشمسية 
 كيلو مليون

 ساعة/وات
44 44 -1 % 79 79 0 % 

 % 13 2,585.3 2,283.4 % 23 1,300.8 1,057.2 جم مليون طاقة تسويق | إيرادات

طاقة تسويق | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 % 12 78.0 69.9 % 26 42.9 34.2 جم مليون

 % 12 366,999 328,515 % 20 183,386 153,171 لتر والسوهر  البنزين توايع حجاطابة تسويق | 

 % 5 59 56 % 5 59 56 # طابة تسويق | عاد المحوات التابعة

 

 المتجادة والوابة التقلياية الوابة ممادر من الرهرباء توليا وك لع التوايع، أنشوة نتائج تشم * 

  النتائج تجميع بب   أعوهت واهستهوا واكهوا والفوائا الارائا صما بب  التشييلية اورباح عرض تا  ملحوظة

 

 قطاع الغاز الطبيعي

  التشغييلية   اورباح، ويغاحا للع نمو 2021من عام الربع الثاني  صوو   انيه مليون  452.4لتسغج     %25الياا الوبيعي بمعاو سغنو     بواع  إيرادات ارتفع 

ا  %38سغغنو    بمعاو  واهسغغتهوا  واكهوا  والفوائا  الاغغرائا صمغغا  بب   الياا  توايع حجا نمو  بفاغغ   ، الفترة نفس  صوو  انيهمليون  94.5 لتسغغج   أياغغ 

 الياا بشغغبرةااياة    سغغرنية منشغغتة  ألف 38.4 ربط  في  الشغغركة  نجاح للع عرسوي  مليار متر مرعا صوو نفس الفترة. 1.9  ليبلغ  %16 سغغنو   بمعاو  الوبيعي

 بتسغعار ربوها  تا ال ين  العموء عادفي   %1  بنسغبة  ترااعالمما سغاها في الحا من أثر   ، %16.4 بارها  سغنوية  بزيادة ، 2021 عام  منالربع الثاني    صوو  الوبيعي

ا بتن إامالي عاد المنشغغست السغغرنية التي 19 –عمي  صوو نفس الفترة بسغغبا تااعيات تكوفيا ألف   11.0إلى   السغغوو ربوها بشغغبرة الياا الوبيعي  تا   ، علم 

  ب لع   ليبلغ  الوبيعي،  الياا  بشبرة  ااياة  يناعية ستمنش 10  ربطب الشركة  بام   آصر  اانا ومن.  2021و من عام مليون منشغتة بنهاية النمف اوو 1.4تجاوا 

 .  من العام الجار  عمي  صوو الربع اووو 270حتى نهاية الربع الثاني مقاب   280  المناعيين  العموء عاد إامالي
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  توايع بتسواو  تعرف الشركة على توظيف فرص النمو   الوبيعي، توايع الياا  و  إنشاءاتفي مجاو اانا المرانة الرائاة التي تحظى بها شركة طابة عربية  وإلى

الياا   شغغغبرة تشغغغملهالتلبية احتيااات العموء ممن ه    المتنقلة  مااداك  ووحاات  الماغغغيوط  الوبيعي الياا  محواتتنمية شغغغبرة    عبر  الماغغغيوط  الوبيعي الياا

  الوبيعي   اليغاا  تموين  محوغاتليرتفع بغ لغع عغاد    اووو من العغام الجغار بغامغ  الشغغغغركغة بغطضغغغغافغة محوتين اغايغاتين صوو الربع  الوبيعي. وعلى هغ ه الخلفيغة،  

مليون متر مرعا   31.6لنحو  مرات  3بوابع    الوبيعي  بالياا  السغغيارات  تموينأنشغغوة   حجا  وضغغاعف   عامالمن    الربع الثانينهاية  بمحوة    23إلى    الماغغيوط

ا بتن الشركة تستها  الويوو بعاد محوات تموين الياا الوبيعي المايوط إلى  صوو محوة بنهاية العام الجار . كما نجح  الشركة في   42نفس الفترة، علم 

حتى نهغايغة النمغغغغف اووو من العغام مركبغة   1,980صوو الربع الثغاني من العغام ليرتفع اكامغالي إلى  مركبغة للعمغ  بغاليغاا الوبيعي الماغغغغيوط    909تحويغ   

ية  آه  مركبة للعم  بالياا الوبيعي بالماغيوط بنهاية العام الجار . وعووة  على للع، أبرم  شغركة ماسغتر ااا التابعة لوابة عربية اتفاب 4وتسغتها  تحوي   

ط باه   شاحنة للعم  بمزيج من السوهر والياا الوبيعي المايو  250مع شركة أسووو المتخممة في صامات النق  البر ، بها  تحوي  أسوولها ال   ياا 

 .فقط السوهرمن 

 

  قطاع الكهرباء

  وتوايع   توليغا  حجا  إامغالي نمو  بفاغغغغ ، 2021  عغام منالربع الثغاني   صوومليون انيغه   443لتسغغغغجغ    %47سغغغغنو    بمعغاو  الرهربغاء  بوغاعإيرادات    ارتفعغ 

مليون كيلو وات/سغغاعة صوو نفس الفترة. ويتتي للع في ضغغوء حالة التعافي التي شغغهاها السغغوو، والتي سغغاهم  في   302إلى  %41 سغغنو  بمعاو  الرهرباء

سغغاها إطوو وتشغغيي  محوة  با. و2021حتى نهاية يونيو    %17و %23 سغغنو  بمعاوالمغغناعية والمنشغغست السغغرنية  المشغغروعات  ارتفاع عاد العموء من  

 ارتفاعما أثمر عن  وهوصوو الربع الثاني   %48بمعاو سغغغنو    التوايعنشغغغاط   تنميةمحوهت الفرعية في المنوقة المغغغناعية بماينة السغغغادس من أكتوبر في  ال

ا ارتفاع الولا من   يعرسوهو ما مليون انيه    119.3ليسغج    %41  بنسغبة ربحال مجم    التعافي  حالةبفاغ     التسغوومراكز  و العام  بشغر   التجارية  اونشغوةأياغ 

 .  السوو  يشهاها  التي

 

  طاع الطاقة الشمسيةق

ميجاوات في مجمع بنبان   65طابة عربية في مجاو الوابة المتجادة وتمتلع محوة للوابة الشغمسغية بقارة  لمجموعة  التابعة سغوهر،   طابة شغركةإيرادات    بلي 

ورحها الحرومة لتووير  ت. وتتولع الشغغركة إلى تعظيا اهسغغتفادة من فرص النمو التي سغغ2021من عام الربع الثاني  صوو   انيه مليون 48.9  ، بمحافظة أسغغوان

مع ماغاعفة    2022من الرهرباء في ممغر من ممغادر الوابة المتجادة بحلوو عام  %20توليا    تسغتها  والتيو الفترة المقبلة،  مشغروعات الوابة الشغمسغية صو

 .2035ه ه النسبة بحلوو عام 

 

  البترولية المنتجات وتوزيع تسويق نشاط

حي     %20بنسغبة    مبيعات البنزين والسغوهر نمو  بفاغ   2021 عام  منالربع الثاني  مليار انيه تقريب ا صوو   1.3لتسغج     %23سغنو    بمعاو  يراداتاك ارتفع 

ا بتن  95إلى بنزين  اووكتين  منخفض  80  بنزين  من  ماغغغغخاتها  بتحوي  الشغغغغركةبام    التي  المحوات ايادةيعرس نمو اكيرادات مردود  عالي اووكتين، علم 

عاد المحوات    إاماليمحوات ااياة، ليمغغ     7الشغغركة هفتتاح    وتخوط.  المسغغتقب  فيهامش الربح    تنميةو  القواع  أداء  تحسغغينلالنهج   ه ا  سغغتوايغغ الشغغركة  

 بنهاية العام الجار . محوة 63التابعة للشركة  

 

 المياه قطاع

توظيف    القواع  يسغغتها  ، حي المياه  معالجةوالمتخمغغمغغين بمشغغروعات    الخبراء  من  نخبةبعا تعيين   2021 مارس في  المياهأطلق  الشغغركة أنشغغوة بواع  

 حلوو  أفاغغ  من مجموعة توفيرو العقار   والتووير  والسغغياحة والزراعة  المغغناعة  بواعات في  العاملة الشغغركات  خامةحزمة متنوعة من النمالج التعاباية ل

 .  لوابةا  استهواكفاءة  و  ةترلفال  بانخفاض  والمتميزة  عالةفال  المياه معالجة  ونظمة  والتشيي   اآللي  راحوالت  واكنشاء  التمميا أعماووه سيما   المياه معالجة
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  تقريبًا %69.3 –القلعة ملكية شركة 
 

اورباح التشغغييلية بب   غير أن   %5سغغنو   بمعاو ترااع  ، وهو 2021من عام الربع الثاني  انيه صوو مليون    746.6  القاباغغة  أسغغيع مجموعة  إيرادات  بلي 

اهود الشغركة  بفاغ   صوو نفس الفترة    %49بمعاو نمو سغنو   مليون انيه   92.8بشغر  ملحوظ لتسغج   ارتفع  صمغا الاغرائا والفوائا واكهوا واهسغتهوا  

ا ماهسغغتثمارات التابعة في بواع اوسغغمن  واكنشغغاءاتلخفض التراليف وإعادة هيرلة    مجموعةديون لحوظ ا على يغغعيا إعادة هيرلة  . وبا أحرات اكدارة تقام 

  .مستقبو    الربحية معاهت  وتحسين  المالية  بالتزاماتها  الوفاء على وبارتها المالي مركزها تعزيز عن  الجهود تلع تثمر أن  وتتوبع  بالرام ،   القاباة  أسيع

 

 الرئيسية األداء مؤشرات

 
الوحدة  

 القياسية

  الثاني الربع

2020 

  الثاني الربع

2021 

  التغيير

)%( 

 النصف

 األول

2020 

 النصف

 األول

2021 

  التغيير

)%( 

        

 % 25 979.1 785.0 % 3- 531.9 548.2 جم مليون اإليرادات|  لألسمنت أسي 

 والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح|  لألسمنت أسي 

 واالستهالك  واإلهالك
 % 95 184.0 94.2 % 20 83.8 69.6 جم مليون

 اإليرادات|  التكامل أسمنت
 انيه مليون

 سوداني 
3162.0 10,745.8 240% 4,916.1 18,572.9 278% 

 والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح|  التكامل أسمنت

 واالستهالك  واإلهالك

 انيه مليون

 سوداني 
630.5 1,954.8 210% 870.1 3,279.3 277% 

 % 10 1,451.8 1,318.2 % 2 1,532.7 1,503.9 طن مليون المبيعات  حجم|  التكامل أسمنت

 % 96 259.1 132.3 % 106 119.4 58.0 اا مليون اإليرادات |  لألسمنت زهانة

 والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح|  لألسمنت زهانة

 واالستهالك  واإلهالك
 % 486 96.4 16.5 % 197 28.3 9.5 اا مليون

 %111 363.2 172.3 %96 159.3 81.3 سنوي ا طن ألف المبيعات حجم|  لألسمنت زهانة

 % 7- 131.4 140.6 % 29 51.3 39.9 اا مليون اإليرادات |  أرسكو

  واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح|  أرسكو

 واالستهالك
 % N/A 17.1 11.6 -32 4.9 (0.2)- اا مليون

 % 47- 214.5 403.2 % 47- 214.5 403.2 اا مليون تنفيذها على المتعاقد المشروعات قيمة|  أرسكو

 % 20- 317.0 398.2 % 19- 158.3 195.5 اا مليون اإليرادات |  للهندسة أسي 

 والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح|  للهندسة أسي 

 واالستهالك  واإلهالك
 % N/A (1.0) 7.0 131 7.8 (2.5) اا مليون

 % 20- 3.7 4.7 % 16- 2.0 2.4 طن مليون الكلنكر إنتاج مشروعات|  للهندسة أسي 

 

 

 

 

 واإلنشاءات األسمنت قطاع 
  من  اوسغمن  إنتاج  مشغروعات  تشغم  والتي  القاباغة، أسغيع  مجموعة واكنشغاءات  اوسغمن   بواع اسغتثمارات تاغا

  المقاوهت  وشغغركات ، اهانة  شغغركة   الجزائر  في/   الترام   أسغغمن    السغغودان  فيت  لألسغغمن   أسغغيع  شغغركة  صوو

  شغركة/   للهناسغة أسغيع  شغركةت الفنية  اكدارة  وشغركات  ، اآللي  للتحرا أسغيع  شغركة/   أرسغرو  شغركةت  واكنشغاءات

  .أسنبرو
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  لألسمنت أسي 

ا ، 2020 عام صووالممغر    بالجنيه  لألسغمن   أسغيع  إيرادات  تتثرت   حي    هناا،  مفرط بشغر   التاغخا معاو وارتفاعالجنيه السغوداني    يغر سغعر    لتقلا  نظر 

 تاريخ في  مغر ال سغعر وفقلشغركة  ل  المالية  قوائاال على  الممغر   بالجنيه الترام   ممغنع  نتائجتسغجي     يقتاغي  محاسغبي مباأ  توبيق للشغركة  المالي  المرااعأبر 

على اوربام بالجنيه الممغر ،    وتتثيرها  المغر للتييرات الربيرة في سغعر    ونتيجة.  الفترة صوو  المغر  أسغعار لمتوسغط  وفق ا  احتسغابها  من  باه  القوائا المالية  

 .المر  سعرتتثير تقلبات   دوناوعماو   نتائجل  دبيقة  يورةلتقايا السوداني    بالجنيه  الترام ممنع أسمن   عرض أربام سن

 

نفس مليار انيه سغوداني صوو   3.2مقاب   2021من عام  بع الثاني  الرمليار انيه سغوداني صوو  10.7ارتفع  إيرادات ممغنع أسغمن  الترام  بالسغودان إلى 

ا   الماضغيالعام  الفترة من   انيه سغوداني للون صوو ألف   7.8مقاب   تقريب ا   للون  انيه سغودانيألف    42.7بيع بشغر  ملحوظ ليسغج   الأسغعار    متوسغط  زيادةلنظر 

الولا على اوسغمن  في ظ  انخفاض العرض نتيجة المغعوبات  زيادة  ب  ممغحوب ا  بيمة الجنيه السغودانيزيادة إلى ترااع التراع و.  2020من عام الربع الثاني  

ومن اانا  . في السغوو السغوداني بواه عام  اكنتاجوأثر للع على انتظام أنشغوة   التي توااه ممغانع اوسغمن  بالسغودان في الحمغوو على الوبود وبوع الييار

  انيه  مليار 1.95حي  بلي     اورباح التشغييلية بب  صمغا الاغرائا والفوائا واكهوا واهسغتهواادة بياسغية في معاو آصر، حقق ممغنع أسغمن  الترام  اي

الممغغروفات وترااع    هير تحسغغن وهو ما يعرس  الماضغغي  انيه صوو نفس الفترة من العام مليون  630.5مقاب    2021 عام منالربع الثاني   صوو  سغغوداني

   .الوابة  استهوا  تراليف

 

 صطتشغيي     بفاغ  ، 2021  عام منالربع الثاني   صوو  انيه مليون 119.4  لتبلغ  %106  سغنو  بمعاو  لألسغمن   اهانة شغركةارتفع  إيرادات    ، من اانا آصر

  بب    التشغييلية اورباحتاغاعف     كما.  الفترة نفس  صوو طن  ألف  159  لتسغج  %96  سغنوية  بنسغبة  المبيعات حجا  ايادة في  سغاها  وال    بممغنعها  جاياال  نتاجاك

ا  الجار ،   العام  منالربع الثاني   صوو  انيه مليون 28.3لتبلغ    واهسغغتهوا  واكهوا  والفوائا  الاغغرائا  صمغغا كفاءة  و  الوابة اسغغتهوا  كفاءة  بارتفاع  ماعوم 

الربع    صوو OPCت العاد   البورتونا   واوسغغغمن    SRCت  للربريتات وماالمق  ألسغغغمن لعلى صط اكنتاج الجايا    الشغغغركةد ااعتمبعا   الييار  بوعاسغغغتهوا  

يباأ تسغجي  ممغروفات الفائاة  كما أن الممغنع الجايا سغو    ، هرتفاع تراليفه التشغييلية  القايانتاج  اكبطغوو صط  وتجار اكشغارة إلى أن الشغركة بام  .  الثاني

 .2021 عام صووزمة التموي  التي حمل  عليها اهانة لتموي  إنشاء صط اكنتاج الجايا  المرتبوة بح

 

  للهندسة أسي 

ا %19وهو انخفاض سغغنو  بمعاو  ، 2021 عاممن  الربع الثاني   صوومليون انيه    158.3  للهناسغغة  أسغغيع شغغركة  إيراداتبلي      اكامالية   الوابة  لترااع نظر 

التي    الفنية  التحايات بعضاكدارة فاغو  عن موااهة   عقودبعض    إنهاءنتيجة   كلنرر طن مليون 2  لتبلغ %16  بنسغبة الشغركة  تايرها  التي  اوسغمن  إنتاج  لممغانع

تجار اكشغارة إلى أن اهود اكدارة لخفض الممغروفات صوو الفترة الماضغية أثمرت عن تحقيق أرباح و.  رئيسغيينال عموءبعض الأدت إلى توبف اكنتاج عنا  

 العامنفس الفترة من  صوو  انيه مليون  2.5 بقيمة  تشغغييلية صسغغائر  مقاب   انيه مليون 7.8 بقيمة  واهسغغتهوا  واكهوا  والفوائا  الاغغرائا  صمغغا بب تشغغييلية  

   .الماضي

 

ا  اكدارة  وتماغي  اوثر من  للحا سغعي ا  وليبيا،  أفريقيا  وانوب  العراو  أسغواو للع في بما  الممغر ،   السغوو صارج  الشغركة  عموء  باعاة  تنويع  صوة  تنفي  في بام 

ا  الممر ،   اوسمن   بواع  لتباطا  السلبي  .الاولية العقود من إيراداتها من %32  تحقق الشركة بتن علم 

 

 أرسكو

حالة  وللع لتجاوا   اوسغمن مشغروعات يغناعة   على  حمغري امن اعتمادها    باه  العامة   مقاوهتلتشغم  أنشغوة الأعمالها   نواو  توسغيعإلى أرسغرو  شغركةاتجه   

 .  صوو اوشهر الماضية  ااياة  إنشاءات عقود  عاة  توبيعحي  نجح  الشركة في التباطا التي يشهاها بواع اوسمن  الممر ،  

 

  اآللي للتحكم أسي 

نتيجة   الربح مجم   هامش  تحسغغنويغغاحا للع ،  2021من عام الربع الثاني  مليون انيه صوو  37.1لتسغغج    %24إيرادات الشغغركة بمعاو سغغنو   ارتفع 

  الشغغغمسغغغية   ابةالوية ومشغغغروعات  الرتروميرانير أعماو عقودبما في للع شغغغركات غير عاملة بقواع اوسغغغمن ،   معمليون انيه   9.7بقيمة  عقود ااياة    توبيع

  الاغرائا   صمغا  بب   تشغييلية أرباح  تحقيق عن أثمر  مماالممغروفات   هير إاراء تحسغينات واسغعة على  في الشغركة  نجح . كما ية أصرىيغناعمشغروعات و

ااياة تبلغ بيمتها اكامالية   اعقود  أبرم   . وتجار اكشغغغارة إلى أن الشغغغركة عامال منالربع الثاني   صوو  انيهمليون  2.1  بقيمة  واهسغغغتهوا  واكهوا  والفوائا

ا صوو الربع الثغاني من العغام الجغار ، وبغالتغالي ارتفعغ     42.5 حتى مولع    انيغه  مليون  73.5  حواليتحغ  التنفيغ  لتبلغ    المشغغغغروعغات  بيمغةمليون انيغه تقريبغ 

 .2021سبتمبر  
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   تقريبًا %27 – الفعليةملكية شركة القلعة 

 

 

بابة منتجاتها  وتنفرد الشغركة بتعا الشغركة الوطنية للوباعة واحاة من أكبر الشغركات المتخمغمغة في تمغنيع منتجات الوباعة والتيليف في السغوو الممغر ،  

الشغروو الحايثة للوباعة والتيليف  وهما شغركة   شغركتين تابعتينمن صوو   شغم  الررتون المموج تالماغلع  ومختلف أنواع العبوات الررتونيةالمتنوعة حي  ت

،  طنتاج ورو كرتون الاوبلرس من المخلفات الوربيةبالشغغغركة المتحاة كنتاج الورو والررتون تيونيبورد     تختصمع للع،    وبالتواا الباار للعبوات.  شغغغركة و

ا بتن ويناسغور تحقق  علم  فليرسغو واكضغافات الريميائية،  لفات الررتون السغميع والررتون أحاد  الواه وكرتون الشغركة ويناسغور في تمغنيع  بينما تتخمغص  

ا ا ازء   .   باستثمارات القلعة في بواع الوباعة والتيليف  سلسلة القيمة الماافةب  ةرئيسي  ةحلقمن إيراداتها من بيع إنتااها لشركة الشروو، مما يجعلها   كبير 

 

 الرئيسية األداء مؤشرات

الوحدة   

 القياسية

  الثانيالربع 

2020 

  الثانيالربع 

2021 

التغيير  

)%( 

 األول النصف

2020 

 األول النصف

2021 

التغيير  

)%( 

 % 4- 358.9 375.4 % 5- 176.5 186.4 اا مليون الشروو الحايثة للوباعة والتيليف | اكيرادات

الشغغغغروو الحغايثغة للوبغاعغة والتيليف | اوربغاح التشغغغغييليغة ببغ  

 والفوائا واكهوا واهستهواصما الارائا 
 % 42- 51.7 88.8 % 49- 22.8 44.7 اا مليون

 % 8- 14,346 15,640 % 13- 6,578 7,598 طن الشروو الحايثة للوباعة والتيليف | إامالي المبيعات

 % 32 612.4 463.9 % 31 317.9 243.0 اا مليون الشركة المتحاة كنتاج الورو والررتون | اكيرادات

الشغركة المتحاة كنتاج الورو والررتون | اورباح التشغييلية بب  

 صما الارائا والفوائا واكهوا واهستهوا
 % 32 104.0 78.5 % 39 52.8 37.9 اا مليون

 كرتون  مبيعغاتالشغغغغركغة المتحغاة كنتغاج الورو والررتون |  

 الاوبلرس
 % 7 64,774 60,499 % 4 30,761 29,538 طن

 % 89 208.9 110.8 % 95 111.4 57.1 اا مليون | اكيرادات للعبواتالباار 

| اورباح التشغييلية بب  صمغا الاغرائا والفوائا   للعبواتالباار  

 واكهوا واهستهوا
 % 117 16.7 7.7 % 9 5.8 5.3 اا مليون

 % 57 16,554 10,548 % 54 8,226 5,351 طن المموج الررتون وعبوات ألواح مبيعات|  للعبواتالباار 

 

 والتغليف للطباعة الحديثة الشروق

ترااع    نتيجة  %5  سغنو  بمعاوانخفاض  وهو    ، 2021 عام منالربع الثاني   صوو  انيه مليون 176.5  والتيليف  للوباعة  الحايثة الشغروو شغركة  إيراداتبلي   

  الشغركة  بارةوهو ما تتثرت به   والتوريا  اكماادحركة   اضغورابالنتائج المالية  عرس  فترة. وتالصوو   تقريب ا طن  ألف 6.6لتسغج     %13  بنسغبةمبيعات الشغركة 

بنسغغبة انخفاض    تقريب ا طن  ألف 4.8السغغوو المحلي حي  سغغجل  الشغغركة في   مبيعاتتتثرت  با و.  لمنتجاتها صوو الفترة الماضغغيةالوامة  الخامات   تتمينعلى 

. ومن اانا آصر سغغغاهم  مبيعات  مليون انيه 126تبلغ  ل %11وبالتالي انخفاغغغ  مسغغغاهمتها من إامالي اكيرادات بمعاو من العام،  الربع الثاني  صوو    16%

 الشغروو شغركةمن إامالي إيرادات   %29وبلي  مسغاهمتها   %21، حي  ارتفع  إيرادات التمغاير بمعاو سغنو  ةالمحليالمبيعات  التمغاير في تعويض ترااع  

  ترااع  حي  وصايغة الورو،    ، صوو النمغف اووو من العامالخامات  وبا تتثرت ماشغرات الربحية بارتفاع ترلفة    .2021من عام ثاني  الربع الصوو   الحايثة

   .نفس الفترة صوو  انيه مليون 22.8  لتبلغ %49 سنو   بمعاو  واهستهوا  واكهوا والفوائا  الارائا  صما بب   التشييلية  اورباح

 

 الورق والكرتون )يونيبورد(المتحدة إلنتاج 

  بنسغبة المبيعات  نمو إامالي  على صلفية   %31بمعاو سغنو  ارتفاع  وهو  ، 2021 عام  منالربع الثاني    صوو  انيه مليون  317.9بلي  إيرادات شغركة يونيبورد  

من    انيه مليون 96.0أو ما يعادو   تقريب ا طن  ألف 9.94لتسغج     %19مبيعات التمغاير بنسغبة  ، حي  ارتفع  صوو نفس الفترة  تقريب ا طن  ألف 30.8لتبلغ    4%

.  % 57نمو سغغنو   بمعاو   انيه مليون  221.0أو ما يعادو  تقريب ا ألف طن    20.9لتسغغج    %2، بينما انخفاغغ  مبيعات السغغوو المحلي بنسغغبة  إامالي اكيرادات

لتعويض    %23بنسبة  زيادة أسعار البيع  بام  بحي     ، سياسة التسعير التي تتبناها الشركةرغا انخفاض حجا المبيعات كفاءة  نمو إيرادات السغوو المحلي ويعرس 

 والتغليفقطاع الطباعة   
 

مليون دوهر في بواع الوباعة والتيليف من صوو شغغغركتها   60بام  شغغغركة القلعة حتى اآلن باسغغغتثمار أكثر من  

التابعة الوطنية للوباعة، والتي نجح  في التحوو إلى واحاة من أكبر الشغغركات المتخمغغمغغة في تمغغنيع منتجات  

 الوباعة والتيليف في السوو الممر .
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ا  الورو،   صايغةوالخامات،   ترلفة  ارتفاع   التشغييلية   اورباح ارتفع وعلى ه ه الخلفية    .بالشغركة  المتييرة  التراليف إامالي من  %72  تمث صامات اكنتاج   نتب علم 

 .2021 عام منالربع الثاني   صوو  انيه مليون 52.8 لتسج  %39  سنو  بمعاو  واهستهوا  واكهوا  والفوائا  الارائا صما  بب 

 

 للعبوات البدار

  تشغغيي  بفاغغ  المردود اكيجابي ل  %95  سغغنو  بمعاو  وهو ارتفاع، 2021 عام  منالربع الثاني   صوو  انيه مليون 11.4شغغركة الباار للعبوات    إيراداتبلي   

ا بتن اكنتااية  طابته برام   الجايا  الممغنع   الرراف   ورو  بنقصتقريب ا لوه تتثر اونشغوة اكنتااية    %30كان  لتحقق ايادة إضغافية بارها    الشغركة  إيرادات، علم 

وبا تحسغن  ماشغرات الربحية بفاغ  . عالمي ا  والتوريا اكماادأنشغوة   على   19 – كوفيات  فيروس انتشغار  تااعيات  نتيجة للشغركة  الرئيسغيةالخامات   أحا يعا  ال  

 مليون 5.8  واهسغتهوا  واكهوا  والفوائا  الاغرائا  صمغا  بب   التشغييلية  اورباح، حي  بلي   اكنتااية  طابته برام الجايا    الممغنع تشغيي ترشغيا النفقات بعا  

 .الماضي العام من  الفترة  نفس صوو  انيه مليون 5.3مقاب    الجار  العام منالربع الثاني   صوو  انيه

 

 ويندسور

  الوربية   والعبوات  اوكواب  سغوومن    كبيرةحمغة   علىوتسغتحول    الريميائية  واكضغافات  التيليف كرتون  إنتاج في  تمغنيعالو  للتجارة  ويناسغور شغركة  تتخمغص

  يونيليفر   مثغ   الجنسغغغغيغات  متعغادة  الشغغغغركغات  منمجموعغة   عموئهغا  بغاعغاةحيغ  تشغغغغمغ     الريميغائيغة  الموادو  الحرار   التيليف  وأوراو  المموج  الررتون  وألواح

ا  ، وبيبسيرو وكوكاكوه ا من أية  للشركة  المالية  القوائا بتن علم   ، 2021  عام منالربع الثاني   صوو انيه مليون 14.0 الشركة  إيراداتبلي    وبا .ديونتخلو تمام 

  الفترة  نفس صووارتفاع تراليف الخامات  تتثرت ب واهسغتهوا  واكهوا  والفوائا  الاغرائا صمغا  بب   التشغييلية  اورباحغير أن  ، %23 سغنو   بمعاو نمووهو 

 .الي ائية المواد  وتيليف تعبتة  في  البوستيرية  العبوات  استخاام  بحظرالتشريعات المرتقبة   ثمار جنيل  تتولعالشركة ولرن ،  انيه مليون 9.0فبلي   
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 قطاع التعدين 
تاغغا اسغغتثمارات بواع التعاين شغغركة أسغغيع للتعاين والخامات الجيولواية، والتي تاغغا تح  مظلتها مشغغروعات  

شغركة أسغروم، وشغركة أسغروم لتمغنيع الرربونات والريماويات، وشغركة اوس روا للمواد العاالة وشغركة أسغروم  

 أسلوب حقوو الملرية.  بريشيوس ميتالز التي يتا تجميع حمتها من اورباح / الخسائر باستخاام

 

 

 

  تقريبًا %54 –ملكية شركة القلعة  
 

 

  لتمغنيع   أسغرومأنشغوة التمغاير بشغركتي  ايادة    بفاغ   2021 عاممن الربع الثاني   صوومليون انيه   231.8  لتبلغ  %46بمعاو سغنو     أسغرومارتفع  إيردات  

 العاالة.   للمواد روا اوسو  والريماويات  الرربونات

 

 

 الرئيسية األداء مؤشرات

 
الوحدة  

 القياسية

  الثاني الربع

2020 

  الثاني الربع

2021 

  التغيير

)%( 

 األول النصف

2020 

 األول النصف

2021 

التغيير  

)%( 

 % 75 15.7 9.0 % 152 8.5 3.4  دوهر مليون أسروم لتمنيع الرربونات والريماويات | اكيرادات  

والريماويات | اورباح التشييلية بب   أسروم لتمنيع الرربونات 

 صما الارائا والفوائا واكهوا واهستهوا
 % 666 2.3 0.3 - 1.1   0.1ت  دوهر مليون

 % 20 4.2 3.5 % 37 1.7 1.3 دوهر مليون اوس روا | اكيرادات 

اوس روا | اورباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائا 

 واهستهوا واكهوا 
 % N/A 41.8 161.8 287 466.7  38.9ت   دوهر ألف

 % 15- 155.2 182.8 % 13- 73.5 84.5 اا مليون نشاط إدارة المحاار في ممر | اكيرادات 

نشاط إدارة المحاار في ممر | اورباح التشييلية بب  صما 

 الارائا والفوائا واكهوا واهستهوا 
 % 65- 6.5 18.4 % 62- 3.1 8.1 اا مليون

 % 100- 0.0 6.9 % 100- 0.0 6.5 اا مليون نشاط إدارة المحاار صارج ممر | اكيرادات

نشاط إدارة المحاار صارج ممر | اورباح التشييلية بب   

 صما الارائا والفوائا واكهوا واهستهوا
 % 25   0.2ت   0.3ت % 41   0.2ت   0.3ت اا مليون

 

 الكربونات والكيماوياتأسكوم لتصنيع 

 مقاب   %152سنو  وهو نمو بمعاو ، 2021من عام  الربع الثاني  صوو أمريري مليون دوهر   8.5  والريماويات  الرربونات  لتمنيع أسرومبلي  إيرادات شركة 

  تخفيف القيود اهحترااية وإعادة تشغيي  الموانا تحسغن اووضغاع السغوبية بشغر  عام بعا ويعرس للع   الماضغي.مليون دوهر صوو نفس الفترة من العام   3.4

  %137التمغغاير بمعاو مبيعات  نمو وللع بفاغغ     ، الجار   العام  منالربع الثاني  تقريب ا صوو   طن  ألف 180ليسغغج     %42إامالي المبيعات بنسغغبة  حي  ارتفع 

سنو   البيع بمعاو  أسعار  متوسطايادة الماضي. وبا عزا من نمو إيرادات الشركة ألف طن صوو نفس الفترة من العام  27.2 مقاب تقريب ا  ألف طن  64.5إلى 

 .دوهر للون 67حوالي من  دوهر للون 87 حوالي إلى %29باره  

 

من العام الجار ،  الربع الثاني  مليون دوهر صوو  1.1  لتبلغ مرات  سغ   وابعب  واهسغتهوا  واكهوا والفوائا  الاغرائا  صمغا  بب   التشغييلية  اورباح  تاغاعف و

الربع  صوو   البيع راسغغعأمتوسغغط   تعاي ب  موابهاب بام التي تبنتها اكدارة، والتي  سغغياسغغة التسغغعير   نجاحللع   يعرسو. بالشغغركة  المتييرة  التراليف ارتفاع ُرغا

 ، stearic acidلحا من أثر اهرتفاع الملحوظ لعنمرين رئيسيين بقائمة التراليف المتييرة، وهما تراليف الشحن العالمية، وأسعار مادة حمض الستياريع  الثاني ل

العايا من اوسغغغغواو الاولية صوو الربع الثاني من العام   إلىتاغغغغاعف  تراليف الشغغغغحن العالمية  با و.  اكنتاج في  المسغغغغتخامة  الريميائية  المرونات  إحاى وهي

ا   ، الجار    فيما ارتفع  ، CIFت  الشغغحن  وممغغروفات  والتتمين  الباغغائع  تراليف  تحم   نظامبالبيع    عمليات  كاراءمما أسغغفر عن ارتفاع التراليف المتييرة نظر 

  دوهر للون.  1,260لتبلغ   %40حمض الستياريع بمعاو سنو   مادة أسعار

 

لسغغوو  اكدارة صوو السغغنوات القادمة إلى التركيز على تنويع ممغغادر اكيرادات وإضغغافة المزيا من صووط اكنتاج من أا  ايادة حمغغة الشغغركة في ا  وتها 

فاغغغو  عن اهسغغغتمرار في مراببة   ، اكبليمية  اوسغغغواو  تشغغغهاها  التي  الملحوظ  التعافي وحالة  التمغغغاير  أنشغغغوة نمو  من  اهسغغغتفادة  تعظيا مع  بالتواا المحلي  

  أهاا    تحقيق في  اهسغتراتيجية  ه ه  تسغاها أن  المتوبع  ومنالمسغتجاات السغوبية عن كثا لاراسغة أثر تقلبات اوسغواو العالمية على التراليف المتييرة بالشغركة.  

الاوهر   سغغغعر تيير مخاطر  من  الحا في دورها عن  فاغغغو    ااياة،  ودولية  محلية  أسغغغواو في بتعمالها  والتوسغغغع  الشغغغركة بقارات  اهرتقاء عبر  المخووة  النمو

 كفاءة رأس الماو العام  وتحسين التافقات النقاية وهوامش الربحية.في رفع اومريري واهستفادة من مزايا العم  في السوو المحلي 
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 العازلةالس روك للمواد ج

.  2021من عام الربع الثاني    صوو  وأسغواو التمغاير المحلي  بالسغووفي ضغوء تعافي المبيعات   تقريب ا  طن آه 4 إلى  %15حجا المبيعات بنسغبة سغنوية    ارتفع

  لتبلغ   الزاااي  المغو   مبيعات  تاغاعفمن العام الجار  بفاغ   الربع الثاني  ألف دوهر صوو    315.6إلى    %105فقا ارتفع  مبيعات التمغاير بنسغبة سغنوية  

ماعومة بارتفاع مبيعات    المحلي،   السغغغوونجاح الشغغغركة في دصوو أسغغغواو تمغغغاير ااياة. كما ارتفع  مبيعات الشغغغركة في بالتزامن مع  ألف دوهر  147.6

  والفوائا   الاغرائا صمغا  بب   تشغييليةال  اأرباح  حقق  الشغركة وعام الجار . من الالربع الثاني  دوهر صوو مليون  1إلى   %207المغو  الزاااي بمعاو سغنو  

  .ألف انيه صوو نفس الفترة من العام الماضي 38.9الربع الثاني مقاب  صسائر تشييلية بقيمة ألف دوهر صوو   466.7بقيمة    واهستهوا  واكهوا

 

ربحية الشغغركة  تعزيز سغغيسغغاها في وهو ما   الجهات المقرضغغةوفي إطار اهود اكدارة كعادة هيرلة ديون الشغغركة، نجح  اكدارة في إعادة ااولة ديونها مع 

 مستقبو .

 

 نشاط إدارة المحاجر في السوق المصر  )أسكوم للتعدين(

من إيراداتها من أنشغوة إدارة المحاار لممغانع اوسغمن .    %90 علىالشغركة تحمغ   ترتبط أنشغوة التعاين لشغركة أسغروم بشغر  رئيسغي بقواع اوسغمن ، حي  

  يغغعبة   تشغغييلية  تحايات  الشغغركة وااه   حي ، %13، وهو انخفاض سغغنو  بمعاو 2021من عام الربع الثاني  مليون انيه صوو   73.5بلي  اكيرادات  وبا 

  صمغا  بب ممغانع. وانخفاغ  اورباح التشغييلية  الاوسغمن  في ظ  ارتفاع العرض وترااع الولا واحتاام المنافسغة بين   سغوو  هاشغهاي التي  الاغيوط  نتيجة

تيجة تنفي  أعماو المغيانة للمعاات،  من العام الجار ، نالربع الثاني  مليون انيه صوو  3.1لتسغج     %62  سغنوية  بنسغبة  واهسغتهوا  واكهوا  والفوائا  الاغرائا

معغايير للحغا  تحغايغا  والعقود المبرمغة  مرااعغة  واهعتمغاد على اسغغغغتتجغار معغاات بغايلغة بترلفغة مرتفعغة صوو تلغع الفترة. ومع للغع، توايغغغغ  اكدارة تركيزهغا على 

  تشغهاها   التي  التباطا  فتراتاودنى من سغحا المنتجات مع تجايا بعض العقود على أسغاس اهسغتوم أو السغااد، وللع لتيوية التراليف التي تتحملها الشغركة صوو  

 .اوسواو
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           تقريبًا %54.9 –ملكية شركة القلعة 
 

  دينا   لمزارع  القو   اوداء بفا   %20  سنو  بمعاو  نمو  وهو  ، 2021 عام  منالربع الثاني   صوو انيه مليون 302.3القابضة   دينا مزارع  شركة  إيرادات  بلي 

 مليون 44.5 إلى %33  سغنو  بمعاو  واهسغتهوا  واكهوا  والفوائا  الاغرائا  صمغا  بب   التشغييلية  ورباحا رتفع ا كما.  اولبان  لمنتجات  اهسغتثمارية  والشغركة

 .اولبان  لمنتجات  اهستثمارية لشركةل  التشييلية  ورباحبا  الملحوظ  التحسن بفا نفس الفترة   صوو  انيه

 

 الرئيسية األداء مؤشرات

 الوحدة القياسية  
  الثانيالربع 

2020 

  الثانيالربع 

2021 

التغيير  

)%( 

 األول النصف

2020 

 األول النصف

2021 

التغيير  

)%( 

 % 14 448.0 393.7 % 14 243.9 213.8 اا مليون مزارع دينا | اكيرادات 

مزارع دينا | اورباح التشييلية بب  الارائا والفوائا 

 واكهوا واهستهوا 
 % 19- 76.9 94.8 % 2 48.1 47.3 اا مليون

 % 6- 5.8 6.2 % 5- 2.9 3.0 حوبة  بقرة / طن حوبة  بقرة لر   الخام  الحليا  مبيعاتمزارع دينا | 

 % 55 176.6 113.7 % 61 92.7 57.6 اا مليون اكيرادات اهستثمارية لمنتجات اولبان | 

اهستثمارية لمنتجات اولبان | اورباح التشييلية بب  

 الارائا والفوائا واكهوا واهستهوا 
 % 305 9.5 2.4 % 471 7.2 1.3 اا مليون

 % 31 7,698.0 5,889.0 % 43 4,186.0 2,927.0 طن اهستثمارية لمنتجات اولبان | حجا المبيعات 

 

  دينا مزارع

تحسغغن أداء اميع القواعات التشغغييلية    بفاغغ ،  2021من عام الربع الثاني   صوو  انيه مليون 243.9لتبلغ    %14بمعاو سغغنو     دينا  مزارعارتفع  إيرادات  

مليون انيه صوو  167.7لتبلغ   %11التي توبقها اكدارة. فقا ارتفع  إيرادات بواع الثروة الحيوانية بنسغغبة سغغنوية  المسغغتمرة  والمردود اكيجابي للتحسغغينات  

  . الماضيمن العام الربع الثاني انيه للتر صوو  6.9مقاب   للتر انيه 7.6 إلى  %6 بمعاو الخام  ارتفاع أسعار بيع الحليا  صلفية  على  2021من عام الربع الثاني 

إيرادات    ارتفع الجار . و عامالمن الربع الثاني  طن تقريب ا صوو ألف   20.2إلى  %5الحغا من أثر انخفاض حجا المبيعات بمعاو سغغغغنو   فيللع   سغغغغاها وبا

  –تكوفيا  بتامة المتعلقة  اهحترااية القيود  تخفيف مع بالتزامنفي ضغغوء ارتفاع أنشغغوة تمغغاير الفاكهة  الربع الثاني  صوو  %33بواع الزراعة بمعاو سغغنو   

 فاان 350 إلى  لتمغغغ   %59بوابع  من البقاونس   المنزرعة  المسغغغاحة  زيادةب  القرار السغغغايا التي اتخ ته اكدارة  إلى  باكضغغغافة  الاولية،   التجارة حركة على   19

  اكدارة   تماغغيو.  الماضغغي  العاممن  نفس الفترة  صوو   صوو فاانلل  ا  طن 14.5فاان مقاب  لل ا  طن 19  تبلغايادة اكنتااية لمع   الجار  العام منالربع الثاني   صوو

ا نحو     %8ترااع  إيرادات أنشغوة التجزئة بمعاو سغنو   اانا آصر،   منتحسغين أداء القواع مسغتقبو . مما سغيسغاها في المحايغي   تاشغين ممغنع لتجفيف  بام 

 مليون انيه. 26.1لتسج  أشهر من العام  6صوو أوو  %7بنسبة  ولرنها حقق  ارتفاع ا  ، 2021مليون انيه صوو الربع الثاني من عام  14.8لتبلغ  

 

  2021 عام  منالربع الثاني   صوو  انيه مليون 48.1 إلى %2 سغغنو   بمعاو  واهسغغتهوا  واكهوا  والفوائا  الاغغرائا  صمغغا  بب   التشغغييلية  اورباح وارتفع 

ا بتن ترلفة اوعو  باأت في التحسغغن صوو الربع الثاني من العام وبالتالي تتوبع اكدارة أن ينعرس    ، ال رة وفوو المغغويامن   وعو ا أسغغعار ارتفاعرغا  علم 

 . القادمةللع على تحسن ماشرات الربحية صوو المرحلة  

 

  األلبان لمنتجات االستثمارية الشركة

، بفاغغغ  نمو إامالي 2021من عام الربع الثاني  مليون انيه صوو  92.7لتبلغ    %61الشغغغركة اهسغغغتثمارية لمنتجات اولبان بمعاو سغغغنو   ارتفع  إيرادات  

  منالربع الثاني   صووبرام  طابته اكنتااية    العمغغائر  إنتاج صط  تشغغيي  للع ويعرس.  الفترة نفس صوو  تقريب ا طن  ألف 4.2إلى    %43المبيعات بنسغغبة سغغنوية  

كما يتتي ارتفاع اكيرادات في ضغغغوء حالة التعافي التي يشغغغهاها السغغغوو، والتي    .2020من عام   أبري   منتمغغغفباء النشغغغاط اكنتااي في  مقاب   2021 عام

التشغييلية بب  صمغا الاغرائا والفوائا واكهوا واهسغتهوا بمعاو سغنو   اورباحي. وارتفع  انعرسغ  بشغر  إيجابي على بواع الفنادو والمواعا والمقاه

 

 قطاع األغذية
 

تالزراعة واوغ ية  والتي تاغغغغا تح  مظلتها الشغغغغركة  دينا  مزارع  شغغغغركةتاغغغغا اسغغغغتثمارات بواع اوغ ية 

 تسويق اولبان التي تنتجها مزارع دينا .تمنيع واهستثمارية لمنتجات اولبان ت
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ا،    بفاغغغ من العام الجار ،  الربع الثاني  مليون انيه صوو  7.2  لتبلغ  471% إلى   باكضغغغافةالمسغغغاهمة القوية لمنتجات العمغغغائر التي أطلقتها الشغغغركة ماصر 

  .  الماضيالعام نفس الفترة من صوو  %5.3مقاب   2021النمف اووو من عام في  %4.1انخفاض نسبة المرتجعات إلى 

 

كما ،  تحسغين الربحية صوو المرحلة المقبلةركائز  باعتبارها ركيزة أسغاسغية من  العمغائرالمردود اكيجابي لتوسغعاتها اوصيرة في أسغواو  تعظيا  لاكدارة    وتتولع

 .مستقبو    أدائها وتعزيز الشركة  بارات  تحسين إلى  سعي ا  ، إنتاج الزباد  خطالوابة اكنتااية ل  ايادة  ستها ت
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 اللوجيستياتوقطاع النقل  
تاغغغا اسغغغتثمارات النق  واللوايسغغغتيات مشغغغروعات صامات الموانا البحرية في ممغغغر ومشغغغروعات النق  النهر  

 السودان من صوو شركة ناي  لوايستيرس.واللوايستيات في ممر وانوب 

 

  %67.6 –ملكية شركة القلعة 
 

بمعاو الشغركة  إيرادات  ترااع   »سغي سغي تي اوه هي الشغركة القاباغة لشغركة ناي  لوايسغتيرس وتقوم بممارسغة أنشغوتها في ممغر وانوب السغودان. وبا 

ا  . ويغغغاحا للع انخفاض اورباح التشغغغييلية بب  صمغغغا الاغغغرائا والفوائا واكهو2021من عام الربع الثاني  مليون انيه صوو  64.2إلى  %10سغغغنو  

التوسغع الجارية في ميناء اكسغرنارية مما أدى إلى مليون انيه صوو نفس الفترة، حي  تتثرت نتائج الشغركة بتعماو    21.8لتبلغ    %22واهسغتهوا بنسغبة سغنوية  

 .فترةالصوو ساحات ومستودعات التخزين الرئيسية  تباطا النشاط في 

 

 الرئيسية األداء مؤشرات

 
الوحدة  

 القياسية

  الثانيالربع 

2021 

  الثانيالربع 

2021 

التغيير  

)%( 

 األول النصف

2020 

 األول النصف

2021 

التغيير  

)%( 

 % 22- 104.7 134.7 % 6- 58.9 62.4 اا مليون ناي  لوايستيرس | اكيرادات 

ناي  لوايستيرس | اورباح التشييلية بب  صما الارائا  

 والفوائا واكهوا واهستهوا 
 % 35- 39.8 61.0 % 9- 23.9 26.1 اا مليون

 % 17- 428.0 513.5 % 122 318.2 143.5 طن  ألف الفحا وتخزين وتفريغ تحمي ناي  لوايستيرس | 

 % 3 40,893 39,661 % 9 22,037 20,280 # بام  20مقاس   النموية الحاوياتناي  لوايستيرس | 

شركة انوب السودان للنق  النهر  | إيرادات بالاوهر  

 اومريري
 % 70- 0.5 1.6 % 56- 0.3 0.7  دوهر مليون

شركة انوب السودان للنق  النهر  | أرباح تشييلية بب  

صما الارائا والفوائا واكهوا واهستهوا بالاوهر 

 اومريري

 % 77- 0.3 1.2 % 67- 0.2 0.5  دوهر مليون

 

 شركة نايل لوجيستيكس )مصر(

عماو نتيجة تتثر أعماو الشغركة بفترات اكغوو الممغاحبة و  2021من عام الربع الثاني  مليون انيه صوو  58.9لتبلغ    %6انخفاغ  اكيرادات بمعاو سغنو   

أعماو توسغعة ميناء اكسغرنارية  ، باكضغافة إلى  فقطثمان سغفن إلى   %33إلى انخفاض حركة السغفن بنسغبة سغنوية  حي  أدى للع النوبارية  بناة  المغيانة بتهوسغة  

اورباح التشغييلية بب  صمغا الاغرائا والفوائا واكهوا واهسغتهوا بمعاو سغنو  ترااع  للع إلى  على انخفاض عاد السغفن التي ترسغي به. وبا أدى   اوتتثيره

ا بتن 2021من عام الربع الثاني  مليون انيه صوو   23.9لتسج    9%  عام الجار .البيا التنفي  حتى نهاية  سيستمر  سرنارية  مشروع توسعة ميناء اك، علم 

 

شغغغغهغا   ، وبالتزامن مع للع2021من عام  الربع الثغاني  صوو تقريبغ ا  ألف طن   318.2إلى   %122تخزين بنسغغغغبغة  التفريغ والتحميغ  والحجا أنشغغغغوغة  ارتفع  وبا  

، فيما شغهات سغاحات تخزين نفس الفترةصوو تقريب ا  ألف طن  87.2إلى   %17تخزين بنسغبة  المناولة والمسغتودع تخزين الحبوب باكسغرنارية انخفاض نشغاط  

 من العام الجار .لثاني  الربع اصوو  تقريب ا ألف طن  95إلى  %28تخزين بمعاو التفريغ والتحمي  وأنشوة الالفحا بميناء طناش النهر  بالقاهرة انخفاض  

 

 حجا  عاارتفرغا   %16وهو انخفاض بمعاو سنو     2021 عام  منالربع الثاني   صوو  انيه مليون 13.2  اكيراداتبلي     الحاويات،  تخزين  ساحة يغعيا وعلى

ا 20 بوووت  النموية  الحاويات وتخزين نق   أنشغوة ا بتن اهنخفاض يعرس ارتفاع حركة الحاويات  حاوية  ألف  22  إلى  %9  سغنوية بنسغبة  بام  فترات  وبمغر ، علم 

ا بتن الشركة تباأ احتساب    سبعة أيام.بارها  التخزين بعا مرور فترة سماح رسوم التخزين علم 

 

 شركة جنوب السودان للنقل النهر  

 . وتسغتخام الشغركة حالي ا سفينة دافعة واحاة، وتتوبع تشيي   WFPاوغ ية العالمي تتركزت أنشغوة الشغركة في انوب السغودان على نق  المواد الي ائية لبرنامج  

ألف    239لتسغج    %56انخفاغ  إيرادات الشغركة بمعاو سغنو   وبا   تشغيي  أسغووو الشغركة بالرام .ليرتم  ب لع    2021بنهاية عام   إضغافيتيندفع  سغفينتين  

بسبا بمر الرحوت التي تا استرمالها وانخفاض أسعارها. وانخفا  اورباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائا    2021من عام الربع الثاني  دوهر صوو 

ا بتن الشغركة  نفس الفترةألف دوهر صوو   165لتبلغ    %67واكهوا واهسغتهوا بمعاو سغنو    صوو فقط  رحلتين أتم   ، نتيجة انخفاض أسغعار الرحوت، علم 

 الشركة استرماو صمس رحوت بنهاية العام الجار .تستها   ودون تيير سنو  ملحوظ، و 2021من عام بع الثاني  الر
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 تقرير نتائج األعمال 

 2021 يونيو 30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2021 سبتمبر 9 القاهرة في

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 مليار انيه 9.1 رأس المال المدفوع

 

 أرقام عالقات المستثمرين

 األستال / عمرو القاضي

 رئيس عالقات المستثمرين

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2  2791  4440ت:  

 +20  2  2791  4448ف: 

 

 غنام  نورا/   ةاألستال

 عالقات المستثمرين مسئول

nghannam@qalaaholdings.com 

 +20  2  2791  4440ت  : 

 +20 2  2791  4448ف  : 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة

   2021  يونيو 30في ت
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