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 تقرير مجلس اإلدارة 

 2022 يونيو 30شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 
وارتفاع األرباح التشنننييلية المتةررة  بص خ ننن     2022من عام   الثانيمليار جنيه تقريبًا خالل الربع    27لتبلغ    %165نمو إيرادات القلعة بمعدل سننننو    •

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ننابب بفضننص األداق القو     750.0مليار جنيه تقريبًا مقابص    9الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو لت نن ص  
 تةريرل ميع الشركات التابعة وتح ن كامش ربح التةرير بالشركة الم رية لل

مليون جنيه خالل نفس الفترة    401.5، مقابص انافي خ نائر بقيمة  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   361.6القلعة ت ن ص انافي ربح بقيمة   •
 من العام ال ابب 

 ات القلعةفي إجمالي إيراد %80نمو االيرادات الم معة، حيث ساكمت بحوالي في  الرئي ي فاعصال كيالشركة الم رية للتةرير •

  %32دل سننو   ارتفاع إيرادات القلعة وأرباحها التشنييلية المتةررة  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو تباسنتثناق الم نرية للتةرير  بمع •
 في ضوق األداق القو  لمختلف الشركات التابعة 2022من عام  الثانيعلى التوالي خالل الربع  %105و

ارتفاع معدتت توعيع الةهرباق بشننركة اقا ة باورا  لنشنناق توعيع المنت ات البترولية، ومدعومًة ب  شننركة قا ة عربية بفضننص األداق القو نمو إيرادات   •
 ونمو ح   توعيع الياع الطبيعي 

إجمالي إيرادات الم موعة خالل   في  %79الذ  سناك  بن نبة    لم ننع أسنمنت التةامص في ال نودانبفضنص األداق القو   نمو إيرادات م موعة أسني  القابضنة   •
 . ومن المتو ع أن يتأثر أداق م نع أسمنت التةامص باتضطرابات ال ياسية في ال ودان.2022الربع الثاني من عام 

ج بشنةص ملحو  على  ارتفاع ح   االنتاج وعيادة أسنعار البيع ب ميع الشنركات التابعة للوقنية للطباعة. وشنركة البدار للعبوات تن ح في عيادة ح   االنتا •
 تشييص م نعها ال ديد المتطور بةامص قا ته االنتاجية عدم الرغ  من

 بشركة جالس روو ح   المبيعاتشركة أسةوم لت نيع الةربونات والةيماويات وارتفاع بتح ن أداق نمو إيرادات شركة أسةوم مدفوعة  •

العمليات بشنننركة معارع دينا، ونمو ح     بفضنننص المردود االي ابي للتح نننينات الم نننتمرة التي تطبقها االدارة علىارتفاع إيرادات شنننركة معارع دينا   •
 المبيعات بالشركة اتستثمارية لمنت ات األلبان بعد بيع منت اتها بشةص مباشر

فترة المقبلة بهدف تعظي  اتسنتفادة من دورة ال نلع وتو يف المميعات التناف نية للت ننيع المحلي  سنتركع القلعة جهودكا على تنمية أنشنطة الت ندير خالل ال •
 وارتفاع تةاليف الشحن عالميًا

 غير مرغوبة ع ب ورةارتفتت ه لالالهيئة الم رية العامة للبترول م تحقات الشركة الم رية للتةرير لدى  •

 ها ستؤد  إلى نتائج إي ابية م تقبالديون خفضوالنقدية  هاتدفقات لعيادة اييرة في شركاتها التابعة استثمارات إضافيةضخ  مواالة في القلعةسياسة  •

، مع ت ن يص إيرادات من المبيعات بالعمالت  2022من عام   الثانيمليون دوتر تقريبًا خالل الربع    43.9حققت القلعة إيرادات من أنشنطة الت ندير بقيمة   •
 دوتر تقريبًا خالل نفس الفترة ارملي 1.2األجنبية في ال وق المحلي بقيمة 

 عال على رأس أولويات االدارةيإتمام إعادة كيةلة ديون القلعة والشركة الم رية للتةرير ت •

 ال ار  بعدم وضوح المشهد ات ت اد  وأ  تراجع في  يمة ال نيه الم ر   ربحية القلعة  د تتأثر خالل الربع الثالث من العام •

، وذل  لحين الف ص النهائي  ال ارية  القانونيةالقضايا  ب  المتعلقةمليون دوتر في خعينة محةمة الد ي  يمة كامص الشيةات    18.5القلعة تقوم بإيداع ما يعادل   •
 ممتدة ا واتستئنافات القانونية لفترة. ومن المتو ع أن ت تمر القضايفي كذه القضايا

 ( 2022 الثاني المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )الربع 
 اإليرادات 

 تقريبًا  مليار جنيه  27

 2021من عام الثاني خالل الربع  تقريبًا مليار جم   10.2

 *األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 تقريبًا  جنيه مليار 9

 2021من عام الثاني مليون جم خالل الربع  750.0

 بعد خصم حقوق األقلية  الربح صافي  

 مليون جنيه  361.6

 2021من عام الثاني جم خالل الربع   ونملي (401.5)

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

 تقريبًا   مليار جنيه 5.5

 2021عام من الثاني الربع  خالل    تقريبًا  مليار جم 4.2

 *األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 جنيه  مليون 931.7

 2021من عام الثاني جم خالل الربع  ونملي 454.2

 بعد خصم حقوق األقلية الخسائر صافي  

 جنيه   مليون 516.6

 2021 عام  منالثاني  الربع جم خالل  مليون 258.3



 

 

 

 تقرير نتائج األعمال

 2022يونيو  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2022سبتمبر  28 القاهرة في

  

QALAAHOLDINGS.COM 2 

 ( 2022 يونيو 30المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول 

 مليار جنيه  106.1

 2021مليار جم نهاية عام  84.3 حوالي وفقًا للقيمة الدفترية الحالية مقابل

 إجمالي الديون 

 تقريبًا   مليار جنيه 70.7

 الشركة المصرية للتكرير مرتبطة بديون  جممليار   48.1 حوالي منها
 بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية االستثنائية  واالستهالك  واإلهالك والفوائد الضرائب  خصم قبل  المتكررة  التشغيلية  األرباحيتم احتساب  *

 

وهي شاااركة رائدة في اساااتثمارات الااقة والبنية   –( CCAP.CAاليوم اجتماع مجلس إدارة شاااركة القلعة دكود البورصاااة المصااارية  مساااا  انعقد

، الحساابات، وتقرير السايد مراقب  2022  يونيو 30األسااسايةو وقام مجلس اإلدارة بامتماد القوائم المالية المجمعة والمساتقلة للفترة المالية المنتهية في 

ارتفعت األرباح التشااغيلية  و  و%165، وهو نمو ساانوب بمعدل  2022مام من   الثانيالربع  خالل    تقريبًا  مليار جنيه 27بلغت اإليرادات المجمعة    حيث

 750.0، صااعوًدا من 2022من مام الثاني  الربع  خالل  تقريبًا  مليار جنيه   9المتكررة قبل خصاام الضاارائب والفوائد واإلهالك واالسااتهالك لتسااجل  

ملى مساتو   شاركة القلعة   ساالمة اساتراتيجيات النمو التي ابقتهالقوب للنتائج المجمعة  ويعكس النمو ا مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السااب.و

ارتفاع خساعار وتحسان هام  رب  التكرير بمشاروع المصارية للتكرير  ، باإلضاافة إلى والتحساينات التشاغيلية التي خدخلتها مليها  الشاركات التابعةجميع  

 السلع مالميًاو

من الثاني مليون دوالر يوميًا خالل الربع   5.4بلغ متوساه  تحسن هام  رب  التكرير بمشروع المصرية للتكرير، حيث  استمرار  وتجدر اإلشارة إلى 

،  للتكرير وفي حالة اساتبعاد نتائج الشاركة المصارية  و  اوكرانيوخ  اروسايبين  الحرب    وتدامياتمدفوًما بارتفاع خساعار المنتجات البترولية  ،  2022مام 

األرباح التشاغيلية المتكررة قبل    تتضاام ، كما 2022مام من  الثاني الربع  خالل    تقريبًا  مليار جنيه 5.5إلى   %32ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سانوب  

 التحول إلىفي القلعة    نجحتجنيه خالل نفس الفترةو وقد    ونملي 931.7لتساااجل    مرتينبأكثر من  خصااام الضااارائب والفوائد واإلهالك واالساااتهالك 

جنيه خالل    ونملي 401.5قيمة  مقابل صاافي خساائر ب 2022مام من  الثاني الربع  جنيه خالل   ونملي  361.6بقيمة    رب صاافي  الربحية، حيث ساجلت 

 العام الساب.ونفس الفترة من 

و ويمكن تحميل  2022  يونيو 30وفيما يلي مرض ألبرز المؤشاارات المالية والتشااغيلية وتعلي. اإلدارة ملى النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في  

 ir.qalaaholdings.comالقوائم المالية الكاملة لشركة القلعة مبر زيارة الموقع اإللكتروني: 
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 المؤشرات المالية والتشغيلية

، وهو نمو سنوي 2022مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثاني من عام   27  بلغت اإليرادات المجمعة •

 .بفضل المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير %165بمعدل 

 2022تضنناعفت إيرادات الشننركة الم ننرية للتةرير بمعدل ثال  مرات خالل الربع الثاني من عام 

من إجمالي إيرادات القلعة خالل نفس الفترة، في    %80 حيث مثلتمليار جنيه،    21.5 حوالي  لت نن ص

 باالضافة إلىكامش ربح التةرير،    واستمرار تح نأسنعار المنت ات البترولية المةررة  ارتفاعضنوق  

 خالل الفترة.تباقؤ أو انقطاع استمرار العمليات التشييلية بالمشروع دون 

 %32ت الشتتتركة المصتتترية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل ستتتنوي في حالة استتتتبعاد إيرادا •

، بفضتتتتل تحستتتتن عدا  جميع  2022مليتار جنيته تقريبًتا خالل الربع الثتاني من عتام    5.5لتستتتتجتل  

 الشركات التابعة.

خالل    تقريبًا  مليار جنيه 2.5لت ننن ص   %13 د ارتفعت إيرادات شنننركة قا ة عربية بمعدل سننننو   و

ومدعومة بارتفاع    ،توعيع المنت ات البترولية  لنشاقاألداق القو     بفضص،  2022الربع الثاني من عام  

 .معدتت توعيع الةهرباق بشركة قا ة باور ونمو ح   توعيع الياع الطبيعي

،  2022خالل الربع الثاني من عام   %99بمعدل سنو   ارتفعت إيرادات الشركة الوقنية للطباعة    كما

بفضنص تشنييص الم ننع ال ديد التابع لشنركة البدار للعبوات، باالضنافة إلى نمو ح   المبيعات وتطبيب  

  ارتفعت إيرادات شنركة أسنةوم بمعدل سننو سنياسنة ت نعير جديدة بشنركتي الشنروق ويونيبورد. و

الت نننندير   عائدات، مدعومة بنمو  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  354.8لتبلغ   57%

 بشركة أسةوم لت نيع الةربونات والةيماويات وارتفاع أسعار البيع بشركة جالس روو.

مليار   1.1لت نن ص   %45ارتفعت إيرادات م موعة أسنني  القابضننة بمعدل سنننو   عالوةً على ذل ، 

التةنامنص في    أسننننمننتلم نننننع بفضننننص األداق القو    2022ا خالل الربع الثناني من عنام  جنينه تقريبنً 

وارتفعت   خالل نفس الفترة.في إجمالي إيرادات الم موعة   %79والذ  سنننناك  بن ننننبة  ، ال ننننودان

مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   343.0لت نننن ص   %13إيرادات معارع دينا بن ننننبة سنننننوية  

بشنركة   على العملياتللتح نينات الم نتمرة التي تطبقها االدارة   االي ابي المردود، في ضنوق 2022

شنننركة إلى بيع  توجه ال  بعدنمو ح   المبيعات بالشنننركة اتسنننتثمارية لمنت ات األلبان ومعارع دينا،  

  67.9إلى  %6وأخيًرا، ارتفعت إيرادات شركة نايص لوجي تيةس بمعدل سنو   .  منت اتها بشةص مباشر

 .2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 

مليار جنيه   9األرباح التشتغيلية المتكررة قبل خصتم الضترائب والفوائد واإلهالك واالستتهالك  بلغت   •

مليون جنيته خالل نفس الفترة من العتام   750.0مقتابتل    2022خالل الربع الثتاني من عتام  تقريبًتا  

 للتكرير.  للشركة المصرية السابق، في ضو  األدا  القوي

التةرير بشنننةص ملحو  خالل الربع الثاني من العام ال ار   وت در االشنننارة إلى تح نننن كامش ربح  

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ب بو ارتفاع أسعار المواد البترولية المةررة.

 

 اإليرادات المجمعة
 2022 الثانيالربع 
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في حالة استتتبعاد نتائا الشتتركة المصتترية للتكرير، ترتفع األرباح التشتتغيلية المتكررة قبل خصتتم   •

مليون   931.7إلى   %105الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك لشتتركة القلعة بمعدل ستتنوي  

 الشركات التابعة. معظم، بفضل تحسن ربحية 2022الربع الثاني من عام  جنيه خالل

شنركة قا ة عربية والشنركة الوقنية للطباعة وم موعة    تح نن ربحيةويرجع ذل  بشنةص أسناسني إلى 

 عيادةذل  األداق القو  ألنشنطة الت ندير بشنركة أسنةوم بفضنص ن احها في   يعةسأسني  القابضنة. كما 

ح   الت ندير   نموفي ضنوق  بها في األسنواق الدولية،    حظىمقومات التناف نية التي تالاتسنتفادة من 

 . وارتفاع أسعار البيع بشركة جالس روو الةربونات لت نيع بشركتي أسةوم

مليار جنيه خالل   1.3لتستتجل حوالي   %23بمعدل ستتنوي    مصتتروفات اإلهالك واالستتتهالكارتفعت   •

، مليتار جنيته تقريبًتا خالل نفس الفترة من العتام الستتتتابق  1.1، مقتابتل  2022الربع الثتاني من عتام  

مليار جنيه   1.1  بقيمةواستتتهالك    إهالك  مصتتروفاتستتجلت  الشتتركة المصتترية للتكرير  علًما بأن  

اري. ويرجع ذلك بصتتتورة عستتتاستتتية إلى تراجع قيمة الجنيه  تقريبًا خالل الربع الثاني من العام الج

 المصري خالل مارس الماضي. 

وهي زيتادة    ،2202  الربع الثتاني من عتام  خالل  تقريبًتا  جنيته  مليتار  1.1  الفوائتد  مصتتتتروفتات  بلغتت •

 إلى  الستابق. ويرجع ذلك  نفس الفترة من العام  خالل  جنيه  مليون  910.2مقابل    %25ستنوية بنستبة  

القروض التي تم الحصتتتول عليها لتمويل التوستتتعات   ارتفاع عستتتعار الفائدة، باإلضتتتافة إلى زيادة

 بشركة طاقة عربية.

، مقتابتل عربتاح 2022مليون جنيته خالل الربع الثتاني من عتام    89.9  العملتة  فروق  خستتتتتائر  بلغتت •

تخفيض قيمتة  الستتتتابق، حيتع يرجع ذلتك إلى    عتامنفس الفترة من ال خالل  جنيته مليون  54.9قتدرهتا 

ومتا نتا عنته من ارتفتاع قيمتة التديون التدوالريتة على مستتتتتوى القلعتة   الجنيته في متارس المتاضتتتتي

 والشركة المصرية للتكرير.

الربع  خالل    جنيه  يونمل  361.6بعد خصتتم حقوق األقلية بقيمة    ربحشتتركة القلعة صتتافي جلت  ستت  •

العام نفس الفترة من  جنيه خالل    ونملي  401.5مقابل صافي خسائر بقيمة    ،2022عام  الثاني من  

 ، مدعومة بمستويات الربحية القوية بالشركة المصرية للتكرير.السابق

، تتكبد القلعة صتتافي خستتائر بعد خصتتم حقوق الشتتركة المصتترية للتكريرحالة استتتبعاد نتائا  في  •

مقابل صتتتافي خستتتائر بقيمة    2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام    516.6األقلية بقيمة  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الستابق نتيجة تستجيل خستائر فروق العملة بقيمة    258.3

مليون جنيته خالل نفس الفترة من العتام الستتتتابق.   55.6اح قتدرهتا  مليون جنيته مقتابتل عربت   169.4

خالل الربع الثاني  مليون جنيه   49.3مليون جنيه مقابل    170كما يعكس ذلك ارتفاع الضترائب إلى  

 63.4مليون جنيه، صتعوًدا من   275.7، باإلضتافة إلى ارتفاع حقوق األقلية لتبل   2021من عام 

 من العام السابق. مليون جنيه خالل نفس الفترة

 

قبل خصم   المتكررة  األرباح التشغيلية
  الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

  )باستثناء المصرية للتكرير(
مليون جنيه( د   
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. وتواصتل  باعتبارها من عولويات القلعةتمضتي قدًما  على مستتوى القلعة  جهود إعادة هيكلة الديون   •

 الشركة المصرية للتكرير مفاوضاتها مع الجهات المقرضة على إعادة هيكلة ديونها بالكامل.

)بتاستتتتتثنتا  ديون الشتتتتركتة   2022 يونيو  30مليتار جنيته في    18.5بل  إجمتالي التديون المجمعتة  •

.  2021يونيو   30مليتار جنيته تقريبًتا في    15.1، مقتابتل  (بهتاالمصتتتتريتة للتكرير والتديون المرتبطتة  

  . ومن جتانتب رخر قتامتعربيتة طتاقتة  بشتتتتركتة التوستتتتعتات  إلى تمويتل  جزئيوترجع الزيتادة بشتتتتكتل 

ستداد فوائد بقيمة  مع   المستتحق  قرضالمليون دوالر من    202.5بستداد   الشتركة المصترية للتكرير

المزيد من   لستتدادتخطط    الشتتركة  علًما بأن ،2022مليون دوالر خالل الربع الثاني من عام  45.0

 خالل العام الجاري. المبال 

                         

 ديون شركة القلعة                  

  

 الم رية للتةرير  من ديون لهيئة الم رية العامة للبترول  دى امليار جنيه ل  7.4بقيمة  وم تحقاتمليون جنيه   912.0أرادة نقدية بقيمة  خ   *  ل  يت  
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 2022 يونيو  30تعليق اإلدارة على نتائا الفترة المنتهية في 

الم موعة في التأ ل  مع التييرات تعةس النتائج اتستثنائية التي حققتها القلعة المرونة الفائقة التي تحظى بها  

الم نتمرة التي تطرأ على المشنهد ات ت ناد  و درتها على مواجهة التحديات والعمص وسنت مختلف البيئات  

خالل الربع الثناني من العنام   %165التشننننييلينة ال ننننعبنة. فقند ارتفعنت االيرادات الم معنة بمعندل سنننننو   

 مليون جنيه خالل نفس الفترة. 361.6في ربح بقيمة ال ار ، ونتج عن ذل  األداق القو  ت  يص اا

مع اسنتمرار الحر  الروسنية األوكرانية، تفا مت التحديات التي يشنهدكا العال  اليوم من اضنطرا  سنالسنص 

االمداد والتوريد ونقص إمدادات الطا ة إلى ضننيوق سننوق العمص وعيادة التضننخ  واضننطرا  األسننواق 

مركعية حول العال  لةبح التي ننننير النقد ، وكو نهج متو ع اسننننتمراره خالل المنالية، وكو ما دفع البنوو ال

العام المقبص. و د أدى تشننديد ال ننياسننات النقدية خااننة من جانو اتحتياقي الفيدرالي األمريةي إلى عيادة 

الضننيوق على  يمة العمالت وتفا   م ننتويات الدين في األسننواق الناشننئة وم ننر. ومع ذل ، تؤكد االدارة 

على ثقتها في سنالمة توجيه وإدارة الحةومة لال ت ناد الم نر ، وكذل  في المميعات التناف نية التي تحظى 

بها شننركة القلعة من تنوع مشننروعات الطا ة التابعة لها و درات الت نننيع المحلي التي تنفرد بها وأنشننطة  

 الت دير التي تدع  أعمالها.

ون حت في تععيع نتائج شنننركاتها التابعة خالل   2022ه عام  واانننلت القلعة أدائها القو  الذ  اسنننتهلت ب

الربع الثاني من العام. فقد سننن لت شنننركة قا ة عربية نتائج متميعة، بفضنننص األداق القو  لنشننناق توعيع  

، ومدعومةً بارتفاع معدتت توعيع الةهرباق بشنركة قا ة باور ونمو وشنركة ماسنتر جاع المنت ات البترولية

وااننننلت الشننننركة الوقنية للطباعة اسننننتفادتها من عيادة الطا ة االنتاجية  كما  الطبيعي.  ح   توعيع الياع

بينما واانلت شنركة أسنةوم تحقيب نتائج  وية، مدفوعةً بارتفاع عائدات الت ندير   وتح نن كفاقة الت نعير،

وأخيًرا شننهدت الشننركة الم ننرية  .  بشننركة أسننةوم لت نننيع الةربونات والةيماويات وشننركة جالس روو

للتةرير تح ننن كامش ربح التةرير بشننةص ملحو  نتي ة ارتفاع أسننعار المنت ات البترولية، مما سنناك  في 

 دتت ربحية المشروع وبالتالي تح ن اافي ربح شركة القلعة.دع  مع

تنوه االدارة أن القيمة الحقيقية ألانننول شنننركة القلعة ت تنعةس بد ة على القوائ  المالية نظًرا لتبني معايير 

المحاسنبة الدولية التي ت ن ص األانول بقيمتها التاريخية ث  تحت نو أثر تةاليف اتضنمحالل فقت دون إعادة 

 يي  األاول بما يعةس ارتفاع  يمتها.تق

مليون دوتر في خعيننة   18.5من جناننو رخر،  نامنت شننننركنة القلعنة في سننننبتمبر ال نار  بنإينداع منا يعنادل 

لحين محةمة الد ي  يمة كامص الشننيةات موضننوع القضننايا والنعاع مع ال ننيد  علي بن ح ننن الدايخ، وذل  

ركة القلعة أ امت خالل الفترة ال نابقة العديد من القضنايا المدنية  في كذه القضنايا، علًما بأن شن   الفصتل النهائي

 والبالغات ال نائية بخ وص كذا النعاع. 

تعتع االدارة باألداق التشننييلي القو  الذ  حققته القلعة وأدى إلى ت نن يص اننافي أرباح، غير أنها تدرو في 

ة وأن نتائج القلعة تتأثر بشنةص ملحو  بتقلبات  نفس الو ت التحديات التي  د تعداد خالل الفترة المقبلة، خاان 

كبر من ديونهنا بنالعمالت األجنبينة. وبنالتنالي فنإن أ  تخفيض لقيمنة األ عق  الأسننننعنار ال ننننرف نظًرا لةون  

ال نيه الم نر  سنيؤثر على نتائج القلعة. وعلى كذه الخلفية، تعمص االدارة على تح نين الهيةص الرأسنمالي 

يع على إعادة كيةلة ديون الشنننركة باعتباركا أك  أولوياتها، علًما بأن االدارة للشنننركة عبر مواانننلة الترك

 بليت مراحص متقدمة في مفاوضاتها مع ال هات المقرضة.  

وعلى انعيد الربحية، فإلى جانو األداق القو  للشنركة الم نرية للتةرير، ن حت الشنركات التابعة األخرى 

تةررة  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو، والتي في مواانلة عيادة األرباح التشنييلية الم

مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام ال ار ، حيث يعةس    931.7لت  ص    %105ارتفعت بمعدل سنو  

ذل  بشنةص رئي ني األداق المتميع لشنركة قا ة عربية والشنركة الوقنية للطباعة وم موعة أسني  القابضنة، 

القو  لمختلف الشننننركنات التنابعنة األخرى. وبوجنه عنام يعةس تح ننننن معندتت الربحينة   إلى جناننو األداق

  في  ثقتهتتا  على  اإلدارة  تؤكتتد"

  الحكومة  وإدارة  هيتوج  ستتالمة

 وفي   المصتتتتري،  لالقتصتتتتتتاد

 تحظى   التي  التنافسية المميزات

 تنوع   من  القلعتة  شتتتتركتة  بهتا

 لها  التابعة  الطاقة مشتتتتروعات

 التي   المحلي التصتتتنيع وقدرات

 التصتتتتدير   وعنشتتتتطة  بها تنفرد

 "ععمالها  تدعم التي
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المميعات التناف نننية الفريدة التي تحظى بها الشنننركات التابعة، والتي تحققت بفضنننص جهود االدارة لتطوير 

 أعمالها وتركيعكا على خفض التةاليف وإدخال التح ينات التشييلية. 

ا، تؤكند االدارة أن   أداق الشننننركنة خالل الربع الثناني من العنام ال نار  يعند شننننهنادة على ن ناح وختنامنً

اسنتراتي يات النمو التي تتبناكا و درة الشنركة على المضني  دًما وسنت مختلف البيئات التشنييلية ال نعبة.  

 لة.كما تتطلع االدارة إلى تععيع وتيرة نمو الشركة وتحقيب المعيد من النتائج القوية خالل الفترات المقب

 

باالضنننافة إلى   2022يونيو   30فيما يلي اسنننتعراض إضنننافي ألداق شنننركة القلعة والنتائج الم معة عن الفترة المالية المنتهية في 

. يمةن تحميص القوائ  المالية الةاملة لشننركة 2022االيضنناحات المتممة وتحليالت االدارة لنتائج وم ننت دات الربع الثاني من عام  

 ir.qalaaholdings.comااللةتروني  القلعة عبر عيارة المو ع
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 عسلوب تجميع نتائا استثمارات شركة القلعة 
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 التعدين

 
 

  شركة أسكوم بريشيوس ميتالز )إثيوبيا(

 
 

 زهانة لألسمنت  األسمنت

 

 الااقة 

 

كاسترول مصر )طاقة عربية، تسويق وتوزيع المنتجات  
 بالمشاركة مع شركة بريتيش بتروليوم( –البترولية 

 

 توازن 

 النشر واإلمالم

 
 تنوير                       

 

            شركة الميد          الرماية الصحية

 



قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 )مليون جنيه مصري(
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النصف األول 2021الربع الثاني 2021الربع األول 2021النصف األول 2022الربع الثاني 2022الربع األول 2022
 18,167.1  10,172.4  7,994.7  45,662.8  26,981.2  18,681.6 اإليرادات 

(16,349.9) (8,907.8) (7,442.1) (31,722.3) (17,413.5) (14,308.8) تكلفة المبيعات 
 1,817.2  1,264.5  552.7  13,940.6  9,567.8  4,372.8 مجمل الربح 

 -    -    -    -   - -   
 1,817.2  1,264.5  552.7  13,940.6  9,567.8  4,372.8 إجمالي أرباح النشاط

(1,000.1) (521.4) (478.7) (1,109.5) (598.9) (510.6) مصروفات عمومية وإدارية 
 17.7  8.0  9.7  89.2  51.4  37.8 إيرادات أخرى - دعم الصادرات

 5.7 (1.0)  6.8 (6.0)  4.3 (10.3) صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى   
 840.5  750.0  90.5  12,914.3  9,024.5  3,889.7 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 5.5 (17.4)  22.8  8.1 (2.7)  10.8 مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة(
 846.0  732.7  113.3  12,922.3  9,021.8  3,900.5 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

(2,155.0) (1,086.6) (1,068.4) (2,526.3) (1,333.6) (1,192.8) اإلهالك واالستهالك 
)1,309.1( )353.9( )955.1(  10,396.0  7,688.2  2,707.8 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

(1,761.6) (910.2) (851.4) (2,242.7) (1,140.6) (1,102.2) تكاليف تمويلية
 162.1  113.1  49.0  359.2  185.8  173.4 تكاليف تمويلية أخرى

(67.6) (34.7) (32.9) (83.6) (46.1) (37.5) أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(164.9) (84.7) (80.2) (197.1) (99.8) (97.3) فوائد قروض من المساهمين  

 229.6  136.8  92.8  385.8  202.5  183.3 دخل الفائدة 
(72.9) (38.6) (34.3) (94.2) (74.7) (19.5) مصروفات التأجير التمويلي 

)2,984.4( )1,172.3( )1,812.1(  8,523.4  6,715.2  1,808.2 األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية
(10.5)  1.4 (11.8) (25.3) (17.7) (7.6) اضمحالالت 

(0.2) (1.4)  1.2  810.3 (8.3)  818.6 مصروفات إعادة هيكلة 
 4.6 (4.4)  9.0  0.2  12.5 (12.3) الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

(12.2) (2.7) (9.5) (6.1) (3.6) (2.5) مبادرات المسئولية االجتماعية 
(214.6) (107.6) (107.0) (394.8) (117.5) (277.3) مخصصات 

 72.2  54.9  17.4 (1,315.8) (89.9) (1,225.9) عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)3,145.0( )1,232.2( )1,912.8(  7,591.8  6,490.7  1,101.1 األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

(92.4) (50.1) (42.3) (255.5) (124.5) (131.0) الضرائب 
)3,237.4( )1,282.3( )1,955.1(  7,336.4  6,366.3  970.1 األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

(2,357.3) (880.8) (1,476.5)  7,558.9  6,004.7  1,554.2 حقوق األقلية 
 )1,117.2()401.5( )478.6( )222.6(  361.6 )584.1( صافي أرباح )خسائر( الفترة



QALAAHOLDINGS.COM

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH SPVs الربع الثاني  خصوماتجراندفيو متفرقات^^  فالكونأسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت
 2022

الربع الثاني 
 2021

 10,172.4 26,981.2 (59.1)  1,136.0  103.1  343.0  354.8  67.9  1,083.9  2,478.6  21,473.0    -    - اإليرادات 
(8,907.8)(17,413.5  59.1 (671.4) (79.0) (265.7) (222.3) (31.5) (851.3) (2,140.0)     -    - تكلفة المبيعات 

 1,264.5 9,567.8    -  464.6  24.1  77.3  132.5  36.4  232.6  338.6  8,261.7    -    - مجمل الربح 
-   - (24.6)    -    -    -    -    -    -    -    -    -  24.6 أتعاب االستشارات 

 1,264.5 9,567.8 )24.6(  464.6  24.1  77.3  132.5  36.4  232.6  338.6  8,261.7    -  24.6 إجمالي أرباح النشاط
(521.4)(598.9)  22.4 (67.9) (9.6) (53.6) (98.7) (18.4) (58.8) (69.3) (168.8) (7.9) (68.2) مصروفات عمومية وإدارية 

 8.0 51.4    -  22.1  6.8    -  22.5    -    -    -    -    -    - إيرادات دعم الصادرات
(1.0) 4.3    - (5.5)    -    -    -    -    -  10.0 (0.0) (0.2)    - صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل 
 750.0 9,024.5 )2.2(  413.3  21.3  23.6  56.3  18.0  173.9  279.2  8,092.9 )8.1( )43.6( خصم التكاليف االستثنائية(

-   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - توزيعات األرباح
(17.4)(2.7)  0.9 (16.7)  0.1 (13.9)  0.2 (1.8)  1.2  2.5  39.3 (8.4) (6.3) إيرادات )مصروفات( غير متكررة

 732.7 9,021.8 )1.3(  396.6  21.4  9.7  56.5  16.2  175.1  281.8  8,132.2 )16.6( )49.9( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(1,086.6)(1,333.6) (11.4) (32.2) (1.1) (25.5) (26.4) (15.5) (72.6) (57.2) (1,089.4)    - (2.3) اإلهالك واالستهالك 

)353.9( 7,688.2 )12.7(  364.4  20.3 )15.8(  30.1  0.7  102.5  224.6  7,042.8 )16.6( )52.2( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(910.2)(1,140.6)    - (48.5) (1.0) (2.9) (19.0)  0.5 (9.7) (186.1) (674.4) (41.0) (158.6) تكاليف تمويلية

 113.1 185.8    -    -    -    -    -    -    -    -  185.8    -    - تكاليف تمويلية أخرى
(34.7)(46.1)    -    -    -    -    -    -    -    -    - (46.1)    - أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

(84.7)(99.8)  132.3    - (0.1)    -    - (9.6) (183.4)    - (20.6) (18.3)    - فوائد قروض من المساهمين
 136.8 202.5 (130.6)  3.9    -  0.6 (0.5)  0.1  2.2  181.5  1.3  67.5  76.4 دخل الفائدة 

(38.6)(74.7)    -    -    - (13.3)    - (5.6) (0.2) (16.9) (38.7)    -    - رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(
)1,172.3( 6,715.2 )10.9(  319.8  19.2 )31.4(  10.7 )13.9( )88.6(  203.1  6,496.2 )54.5( )134.4( األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(

-   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 1.4(17.7)  117.2  0.4 (1.7)    - (1.3)  2.0 (2.3) (0.2) (14.2) (55.2) (62.4) اضمحالالت 

(1.4)(8.3)    -    -    -    -    -    - (0.1) (1.9)    -    - (6.3) مصروفات إعادة هيكلة
(4.4) 12.5 (2.0)    -    -    -  11.4    -  3.2    -    -    -    - الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

(2.7)(3.6)    -    -    -    -    -    -    - (3.6)    -    -    - مبادرات المسئولية االجتماعية 
(107.6)(117.5)    - (1.8) (4.5) (0.6) (1.1) (0.2) (78.6) (5.8)    - (24.8)    - مخصصات 

-   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - عمليات غير مستمرة 
 54.9(89.9)  13.4  12.0 (23.6)  2.8  36.7 (0.3) (124.0)  2.5  79.5 (33.0) (55.9) عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

)1,232.2( 6,490.7  117.7  330.4 )10.7( )29.3(  56.4 )12.4( )290.4(  194.1  6,561.5 )167.5( )259.0( األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب
(50.1)(124.5)  1.4 (81.6)  0.1  1.4    -    - (42.4) (49.0)  45.7    - (0.0) الضرائب 

)1,282.3( 6,366.3  119.1  248.8 )10.6( )27.8(  56.4 )12.4( )332.8(  145.1  6,607.2 )167.5( )259.1( األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية
(880.8) 6,004.7  1,888.1  169.1 (0.0) (0.0)  1.9  1.1  57.9  47.5  3,839.1    -    - حقوق األقلية 

)401.5( 361.6 )1,769.0(  79.7 )10.6( )27.8(  54.5 )13.5( )390.7(  97.6  2,768.1 )167.5( )259.1( صافي أرباح )خسائر( الفترة

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

قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( لفترة ثالثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2022 )مليون جنيه مصري(



قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( لفترة ستة أشهر منتهية في 30 يونيو 2022 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH SPVs النصف األول  خصوماتجراندفيو متفرقات^^  فالكونأسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت
2022

 45,662.8 (59.3)  2,050.9  195.1  618.8  641.2  161.6  2,085.2  4,787.3  35,182.0    -    - اإليرادات 
(31,722.3)  59.3 (1,254.3) (154.4) (463.0) (404.8) (67.2) (1,588.8) (4,158.1)     -    - تكلفة المبيعات 

 13,940.6    -  796.7  40.7  155.8  236.4  94.4  496.5  629.2  11,491.0    -    - مجمل الربح 
   - (45.4)    -    -    -    -    -    -    -    -    -  45.4 أتعاب االستشارات 

 13,940.6 )45.4(  796.7  40.7  155.8  236.4  94.4  496.5  629.2  11,491.0    -  45.4 إجمالي أرباح النشاط
(1,109.5)  41.6 (145.9) (18.2) (103.9) (182.2) (34.3) (101.5) (141.2) (291.8) (9.7) (122.2) مصروفات عمومية وإدارية 

 89.2    -  32.8  16.6    -  39.8    -    -    -    -    -    - إيرادات دعم الصادرات
(6.0)    -    -    -    -    -    -    - (5.0)    - (1.0)    - صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل خصم التكاليف 
 12,914.3 )3.8(  683.5  39.1  51.9  94.0  60.0  395.0  483.0  11,199.2 )10.7( )76.8( االستثنائية(

   - (33.4)    -    -    -    -    -    -    -    -  33.4    - توزيعات األرباح
 8.1  7.0 (16.4)  0.2 (21.3)  3.8 (1.7)  7.5  4.2  39.5 (8.4) (6.3) إيرادات )مصروفات( غير متكررة

 12,922.3 )30.3(  667.2  39.3  30.5  97.8  58.3  402.5  487.2  11,238.7  14.3 )83.1( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(2,526.3) (22.8) (51.0) (2.3) (53.2) (49.5) (30.6) (157.0) (110.2) (2,045.1)    - (4.6) اإلهالك واالستهالك 

 10,396.0 )53.1(  616.2  37.0 )22.7(  48.3  27.7  245.5  377.0  9,193.6  14.3 )87.7( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(2,242.7)    - (83.1) (3.2) (4.3) (41.0) (30.9) (23.6) (331.6) (1,346.1) (90.4) (288.4) تكاليف تمويلية

 359.2    -  359.2    - تكاليف تمويلية أخرى
(83.6)    -    -    -    -    -    -    -    -    - (83.6)    - أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

(197.1)  257.9    - (0.3)    -    - (30.2) (345.0)    - (37.7) (41.9)    - فوائد قروض من المساهمين
 385.8 (250.9)  5.0    -  1.0  0.2  0.2  4.1  346.5  1.3  125.6  152.8 دخل الفائدة 

(94.2)    -    -    - (26.5)    - (11.4) (0.4) (26.7) (29.2)    -    - رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(
 8,523.4 )46.1(  538.1  33.6 )52.6(  7.5 )44.6( )119.4(  365.2  8,141.1 )76.0( )223.3( األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(

   - (546.3)    -    -    -    -  546.3    -    -    -    -    - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
(25.3)  361.6  3.2 (3.1)    - (2.2) (1.1) (5.9) (0.9) (15.2) (247.2) (114.6) اضمحالالت 

 810.3    -    -    -    -    -    - (0.1) (1.9)    -  842.8 (30.5) مصروفات إعادة هيكلة
 0.2 (10.2)    -    -    -  6.9    -  3.5    -    -    -    - الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

(6.1)    -    -    -    -    -    -    - (5.9)    -    - (0.3) مبادرات المسئولية االجتماعية 
(394.8)    - (17.5) (6.2) (1.2) (2.4) (0.4) (142.9) (58.6)    - (165.5)    - مخصصات 

   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - عمليات غير مستمرة 
(1,315.8)  23.2  30.7 (136.0)  13.5  58.3 (0.1) (926.8) (14.2)  198.1 (100.5) (462.0) عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

 7,591.8 )217.8(  554.5 )111.6( )40.3(  68.0  500.0 )1,191.5(  283.6  8,324.0  253.6 )830.6( األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب
(255.5)  2.8 (139.6)  0.2 (0.9)    -    - (77.4) (80.0)  40.1    - (0.7) الضرائب 

 7,336.4 )215.0(  414.9 )111.4( )41.2(  68.0  500.0 )1,269.0(  203.6  8,364.0  253.6 )831.3( األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 7,558.9  2,044.3  285.2 (0.0) (0.0)  1.7  162.4  116.3  73.6  4,875.5    -    - حقوق األقلية 

)222.6( )2,259.3(  129.7 )111.4( )41.2(  66.3  337.6 )1,385.3(  130.0  3,488.6  253.6 )831.3( صافي أرباح )خسائر( الفترة

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



الميزانية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

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

اإلجمالي العام 
النصف األول 

2022
 خصومات

SPVs
النصف األول 

العام المالي 20222021

األصول المتداولة
6,687.6 14,466.1(4,256.0) 18,722.1 1,381.5 593.7 166.2 589.8 135.6 1,975.5 2,185.5 8,448.4 3,245.8 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

3,255.1 5,059.6 0.0 5,059.6 720.8 47.0 292.2 128.3 10.7 1,254.8 692.5 1,913.3-مخزون 
22.7 22.9(119.1) 142.0 9.5 127.6--- 4.8---أصول محتفظ بها لغرض البيع 

6,654.4 8,085.8 65.1 8,020.7 355.7 6.4 41.5 40.2 22.3 112.9 6,520.4 912.0 9.2النقدية وما في حكمها 
17.4 8.6 0.0 8.6-- 8.6------أصول أخرى 

16,637.1 27,642.8)4,310.1( 31,952.9 2,467.6 774.7 508.5 758.4 168.6 3,348.0 9,398.4 11,273.8 3,255.0 إجمالي األصول المتداولة
األصول غير المتداولة

65,388.0 76,023.6(26.8) 76,050.3 1,210.8 655.0 787.9 922.8 704.2 3,733.1 3,679.5 64,349.3 7.7 أصول ثابتة 
563.2 719.5(5,588.3) 6,307.9 104.3 4.9- 99.8 143.0 356.6 52.1- 5,547.1 استثمارات عقارية 

763.4 795.0 54.9 740.1--- 1.7-- 413.3 313.9 11.3 الشهرة / أصول غير ملموسة 
916.8 960.5(4,373.7) 5,334.3-- 339.3-- 236.0 354.2 39.9 4,365.0 أصول أخرى 

67,631.4 78,498.6)9,933.9( 88,432.5 1,315.1 659.9 1,127.2 1,024.3 847.2 4,325.7 4,499.1 64,703.0 9,931.1 إجمالي األصول غير المتداولة
84,268.4 106,141.5)14,244.0( 120,385.4 3,782.7 1,434.6 1,635.7 1,782.7 1,015.8 7,673.7 13,897.5 75,976.8 13,186.1 إجمالي األصول
حقوق الملكية

)12,256.3()12,487.6()19,676.3( 7,188.8 219.5)93.9()82.1()826.3()7,517.7( 1,459.0 11,822.1 3,331.8 حقوق مساهمي الشركة القابضة
9,882.0 19,914.4 7,380.9 12,533.5 723.3(1.5)(0.0)(88.6)(274.0) 2,622.8 660.8 8,890.8- حقوق األقلية 

)2,374.3( 7,426.8)12,295.4( 19,722.2 942.8)93.9()170.7()1,100.3()4,894.9( 2,119.7 20,712.9 3,331.8 إجمالي حقوق الملكية 
االلتزامات المتداولة

51,395.8 58,095.6 3,449.6 54,646.0 1,291.5 92.9 79.9 363.0- 1,157.9 5,562.2 38,448.7 7,650.0 اقتراض 
24.5 371.9- 371.9-- 19.4 5.4 45.5 2.2 45.0 254.3-تأجير تمويلي - الجزء الحالي
14,435.4 16,159.2(2,700.6) 18,859.8 848.6 2,010.9 1,180.1 622.7 1,896.3 2,145.7 2,984.7 5,198.6 1,972.1 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

3,246.0 4,090.2(45.5) 4,135.7- 153.3-- 45.5 3,134.6- 802.3-قروض المساهمين
3,436.9 3,793.3 643.9 3,149.4 76.9 19.3 27.1 27.3 25.7 2,434.2 308.0- 230.7 مخصصات

1.8 2.1 1.0 1.1- 0.9--- 0.2--- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
72,540.5 82,512.3 1,348.4 81,163.9 2,217.0 2,277.3 1,306.6 1,018.3 2,013.2 8,874.8 8,899.9 44,704.0 9,852.8 إجمالي االلتزامات المتداولة

 االلتزامات غير المتداولة
10,459.5 12,589.1 0.0 12,589.1 164.8 28.4- 902.0-- 1,882.9 9,611.1- اقتراض 

1,316.0 1,395.7- 1,395.7-- 32.1 28.4 100.9 4.4 557.8 672.1-تأجير تمويلي
708.0 842.9(3,334.1) 4,177.0- 253.3--- 3,576.9- 346.8- قروض المساهمين 

1,618.7 1,374.6 37.1 1,337.4 458.1 0.8 390.9 4.7 2.0 112.4 437.1(70.2) 1.5 التزامات طويلة األجل 
14,102.3 16,202.3)3,297.0( 19,499.3 622.9 282.5 423.0 935.1 102.9 3,693.7 2,877.8 10,559.9 1.5 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

86,642.7 98,714.6)1,948.6( 100,663.2 2,839.9 2,559.7 1,729.6 1,953.4 2,116.1 12,568.6 11,777.7 55,263.9 9,854.3 إجمالي االلتزامات
84,268.4 106,141.5)14,244.0( 120,385.4 3,782.7 1,434.6 1,635.7 1,782.7 1,015.8 7,673.7 13,897.5 75,976.8 13,186.1 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 ملكية شركة القلعة 

  % تقريبًا13.1

 

مليون قن تقريبًنا من المناعوت عنالي   1.13، منهنا  2022مليون قن من المندخالت خالل الربع الثناني من عنام    1.19 نامنت الشننننركنة بتةرير حوالي  

إلى حوالي   الضافةالةبريت. و امت الشركة خالل نفس الفترة بتوريد مليون قن تقريبًا من المنت ات البترولية المةررة للهيئة الم رية العامة للبترول، با

 ألف قن من الةبريت إلى شركات ت نيع األسمنت واألسمدة. 26.9ألف قن من الفح  البترولي و 145.5

 

  المنتا
غاز بترولي  

 مسال
 نافتا خفيفة

بنزين عالي  

 األوكتين 
 سوالر وقود النفاثات  مازوت

إجمالي التوريد للهيئة  

 العامة للبترول 

 717,092 422,316 28,356 97,507 99,213 46,392 23,306 )بالطن( 2021الربع الثاني 

 967,708 655,443 66,747 2,954 136,589 67,983 37,992 )بالطن( 2022الربع الثاني 

 %35 %55 %135 %97- %38 %47 %63 معدل التغيير 

 1,323,729 756,234 28,356 219,942 181,319 95,035 42,842 )بالطن( 2021عشهر  6

 1,911,669 1,305,137 87,889 42,443 268,624 133,233 74,342 )بالطن( 2022عشهر  6

 %44 %73 %210 %81- %48 %40 %74 معدل التغيير 

*باستثنا  الوقود والخسائر

 

مليار جنيه   6، مقابص  2022الربع الثاني من عام  مليار جنيه خالل    21.5تضننناعفت إيرادات الشنننركة الم نننرية للتةرير بأكثر من ثال  مرات لتبلغ حوالي  

ت االنتاج التي  امت  تقريبًا خالل نفس الفترة من العام ال نابب بفضنص ارتفاع أسنعار المنت ات البترولية المةررة وعيادة ح   المبيعات. كما ارتفع ح   مدخال

ألف قن خالل نفس الفترة من العام ال ننابب.    900، مقابص  2022ي من عام مليون قن خالل الربع الثان  1.2لي نن ص    %37الشننركة بتةريركا بمعدل سنننو   

  2022مليون دوتر أمريةي يوميًا خالل الربع الثاني من عام    5.4ومن جانو رخر، شنهدت الشنركة اسنتمرار تح نن كامش ربح التةرير، حيث بلغ متوسنطه  

ما أدى إلى ارتفاع األرباح التشننييلية  بص خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو  ب ننبو الحر  الروسننية األوكرانية وارتفاع أسننعار النفت العالمية  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال نابب، م نتفيدة كذل  من عدم تو ف أو   295.8، مقابص  2022مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثاني من عام   8لت ن ص  

 يوًما. 22مقارنة بالفترة المماثلة من العام ال ابب، والتي شهدت تو ف النشاق االنتاجي لمدة  2022بع الثاني من عام تباقؤ العمليات التشييلية خالل الر

 

مليار جنيه تقريبًا بفضنص عيادة ح     35.2إلى    %247، فقد ارتفعت إيرادات الشنركة الم نرية للتةرير بمعدل سننو   2022أما خالل الن نف األول من عام 

وارتفاع أسنعار المنت ات البترولية المةررة. كما ارتفعت األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو    %45معدل سننو   المبيعات ب

كامش مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ننابب، وذل  ب ننبو تح ننن    29.6، مقابص  2022مليار جنيه خالل الن ننف األول من عام   11.2إلى حوالي  

مقارنة بالفترة المماثلة من العام ال ننابب، والتي شننهدت   2022ربح التةرير بشننةص ملحو  نظًرا لعدم تو ف العمليات التشننييلية خالل الن ننف األول من عام 

 يوًما. 71تو ف النشاق االنتاجي لمدة 

 

مليون دوتر    202.5كيةلة ديون الشنركة بالةامص، علًما بأن الشنركة  امت ب نداد  وتتفاوض الشنركة الم نرية للتةرير حاليًا مع ال هات المقرضنة حول إعادة  

 .2022مليون دوتر خالل الربع الثاني من عام  45.0من القرض مع سداد فوائد بقيمة 

 

 

 

 

 قطاع الطاقة
تضنن  اسننتثمارات الطا ة مشننروعات تةرير البترول تالشننركة الم ننرية للتةرير ، ومشننروعات توليد وتوعيع  

 تشركة قا ة عربية . إلى جانو معال ة وتحلية المياه الةهرباق وتوعيع الياع الطبيعي وتوعيع المنت ات البترولية 
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  تقريبًا %55.9 –ملكية شركة القلعة 
 

 
مليار جنيه   2.2، مقابص حوالي  2022مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثاني من عام   2.5لتبلغ    %13ارتفعت إيرادات شنننركة قا ة عربية بمعدل سننننو   

ة قا ة باور  خالل نفس الفترة من العام ال ننابب بفضننص األداق القو  لنشنناق توعيع المنت ات البترولية، ومدعومةً بارتفاع معدتت توعيع الةهرباق بشننرك

،  % 23مليون جنيه بعيادة سننوية    283.8ح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو  ونمو ح   توعيع الياع الطبيعي. وبليت األربا

، ارتفعت االيرادات بن نبة  2022في ضنوق ارتفاع األرباح التشنييلية لقطاعي الةهرباق والياع الطبيعي خالل نفس الفترة. وخالل الن نف األول من عام 

مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ابب. وااحو ذل  نمو األرباح التشييلية  بص خ      4.2تقريبًا، مقابص حوالي    مليار جنيه  4.8لتبلغ    %13سنوية  

 مليون جنيه خالل نفس الفترة. 492.5لت  ص  %27الضرائو والفوائد واالكالو واتستهالو بمعدل سنو  

 مؤشرات األدا  الرئيسية

 الوحدة القياسية  
الثاني  الربع 

2021 

الربع الثاني  

2022 

التغيير  

 )%( 

  النصف األول

2021 

  النصف األول

2022 

التغيير  

 )%( 

 %13 4,787.3 4,235.0 %13 2,478.6 2,184.8 مليون جم  طاقة عربية | اإليرادات

طاقة عربية | األرباح التشتغيلية قبل خصتم الضترائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %27 492.5 389.1 %23 283.8 231.6 مليون جم 

 %19 1,040.2 876.9 %24 563.2 452.4 مليون جم  طاقة غاز | اإليرادات

طاقة غاز | األرباح التشتتغيلية قبل خصتتم الضتترائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %40 231.3 165.4 %37 114.6 83.8 مليون جم 

ربطها بشتبكة  طاقة غاز | المنشتتت الستكنية التي تم  

 الغاز الطبيعي )تراكمي(
# 38,416 32,679 -15 % 1,398,358 1,519,486 9% 

إجمتالي عتدد العمال  من المشتتتتروعتات  طتاقتة غتاز |  

 الصناعية
# 280 333 19% 280 333 19% 

 %3 3.9 3.8 %5 2.0 1.9 مليار متر مةعو  إجمالي حجم توزيع الغاز الطبيعيطاقة غاز | 

 %87 43 23 - 2 2 # محطات الغاز الطبيعي المضغوططاقة غاز | عدد 

طتاقتة غتاز | عتدد المركبتات المحولتة للعمتل بتالغتاز  

 الطبيعي
# 909 1,509 66% 1,980 3,171 60% 

 %15 913.6 795.9 %14 505.2 443.0 مليون جم  طاقة باور | إيرادات*

طاقة باور | عرباح تشتتتغيلية قبل خصتتتم الضتتترائب  

 واإلهالك واالستهالك*والفوائد  
 %34 196.1 146.4 %12 116.7 104.5 مليون جم 

 %10 555 506 %9 305 278 مليون كيلو وات ساعة طاقة باور | إجمالي حجم توزيع الكهربا   

 %2 49 48 %6 25 24 مليون كيلو وات ساعة   طاقة باور | إجمالي توليد الكهربا 

 % 1- 78 79 % 2- 43 44 مليون كيلو وات ساعة الشمسيةطاقة باور | توليد الطاقة  

 - 5 0 - 3 0 مليون كيلو وات ساعة طاقة باور | توليد الطاقة الشمسية الضوئية

 %10 2,850.4 2,585.3 %9 1,417.7 1,300.8 مليون جم  | إيرادات  بترولطاقة 

طاقة بترول | عرباح تشتتغيلية قبل خصتتم الضتترائب  

 واإلهالك واالستهالكوالفوائد  
 %5 76.9 73.4 %9 44.5 40.9 مليون جم 

 %4 381,548 366,999 %3 188,776 183,386 لتر توزيع البنزين والسوالرطاقة بترول | حجم 

 %2 60 59 %2 60 59 # قا ة بترول | عدد المحطات التابعة

 الطا ة التقليدية والطا ة المت ددة*تشمص نتائج أنشطة التوعيع، وكذل  توليد الةهرباق من م ادر 

 ملحو ة: ت  عرض األرباح التشييلية  بص خ   الضرائو والفوائد واالكالو واتستهالو تأعاله   بص ت ميع النتائج
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 قطاع الغاز الطبيعي

االيرادات بمعندل  . كمنا ارتفعنت  2022مليون جنينه خالل الربع الثناني من عنام   563.2لتبلغ   %24ارتفعنت إيرادات  طناع اليناع الطبيعي بمعندل سنننننو   

القطاع مردود التوسنننع بشنننبةة محطات الياع الطبيعي    نمو إيراداتويعةس  .  2022خالل الن نننف األول من عام   لتبلغ حوالي مليار جنيه  %19سننننو   

ليرتفع بذل  عدد محطات   ،2022عام المضننيوق ونمو ح   توعيع الياع الطبيعي، حيث  امت الشننركة بإضننافة محطتين جديدتين خالل الربع الثاني من  

الياع    توعيعح      وبالتالي ارتفع.  2021محطة بنهاية الن ننننف األول من عام   23محطة بنهاية الفترة، مقابص    43تموين الياع الطبيعي المضننننيوق إلى  

مليون    57.4ليبلغ    %81تفع بمعدل سننو   ، كما ار2022مليون متر مةعو خالل الربع الثاني من عام   30.0إلى    %75بمعدل سننو     المضنيوقالطبيعي  

مركبة للعمص بالياع الطبيعي المضننيوق خالل الربع الثاني من    1,509ن حت الشننركة في تحويص    و د.  2022متر مةعو خالل الن ننف األول من عام 

ت نريع  الشنركة. وت نتهدف الشنركة    نشناقبدق مركبة منذ    7,404، و2022الن نف األول من عام    بنهايةمركبة    3,171ليرتفع االجمالي إلى    2022عام 

للعمص    مركباتهاعبر إبرام اتفا يات مع شنركات لتحويص أسناقيص    2022نهاية عام ة للعمص بالياع الطبيعي المضنيوق بمركبرتف    8وتيرة أعمالها وتحويص  

 بالياع الطبيعي المضيوق.

مليار متر مةعو خالل الربع    2.0ح   توعيع الياع الطبيعي  بلغ    الياع الطبيعي، حيثتحظى شنركة قا ة عربية بمةانة رائدة في م ال إنشناقات وتوعيع  

مليار متر مةعو خالل الن نننف    3.9إلى    %3بمعدل سننننو     ح   توعيع الياع الطبيعي  ارتفع  كما  .%5بمعدل  ، وكو نمو سننننو   2022الثاني من عام 

العام  ألف منشننأة سننةنية جديدة بشننبةة الياع الطبيعي خالل الن ننف األول من    59.9. ويعةس ذل  ن اح الشننركة في ربت حوالي  2022األول من عام 

، بعيادة  2022 الن نف األول من عاممليون منشنأة في نهاية   1.5، ليبلغ بذل  إجمالي عدد المنشنتت ال نةنية التي ت  ربطها بشنبةة الياع الطبيعي  ال ار 

، لي نص بذل  2022منشنتت انناعية جديدة بشنبةة الياع الطبيعي خالل الربع الثاني من عام   10وعالوةً على ذل ، ن حت الشنركة في ربت    .%9سننوية  

  من العام ال ابب.نفس الفترة  فيعميص  280، مقابص 2022 يونيوعميص بنهاية  333إجمالي عدد العمالق ال ناعيين إلى 

خالل   مليون جنيه  114.6لت ن ص    %37د واالكالو واتسنتهالو بمعدل سننو   األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائارتفعت    وعلى كذه الخلفية

مليون    231.3لتبلغ    %40  ةسننوي  بن نبة. كما ارتفعت األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو  2022الربع الثاني من عام 

 ، حيث يرجع ذل  إلى نمو إيرادات جميع األنشطة التابعة لقطاع الياع الطبيعي.2022جنيه خالل الن ف األول من عام 

 قطاع الكهربا 

م ال الطا ة المت ددة،    النشنناق التقليد  لتوليد وتوعيع الةهرباق، وشننركة اقا ة سننوترا فيالتي تعاول  شننركة اقا ة باورا   تضنن  نتائج  طاع الةهرباق

 واقا ة بي فيا التي تأس ت مؤخًرا في م ال الطا ة المت ددة.

، بفضننننص نمو إجمنالي ح   توليند  2022مليون جنينه خالل الربع الثناني من عام    439.8لتبلغ    %12بمعندل سنننننو     شننننركة قا ة باورارتفعنت إيرادات  

مليون    803.5يرادات  اال، بليت  2022ت سناعة خالل الفترة. وخالل الن نف األول من عام مليون كيلو وا  330إلى    %9وتوعيع الةهرباق بمعدل سننو   

مليون كيلو وات سناعة خالل الفترة.    605إلى    %9ارتفاع إجمالي ح   توليد وتوعيع الةهرباق بمعدل سننو   ب  مدفوًعا  %14جنيه، وكو نمو سننو  بن نبة  

المشنروعات ال نناعية بن نو سننوية  و  ق، والتي سناكمت في ارتفاع عدد العمالق من المنشنتت ال نةنيةويأتي ذل  في ضنوق حالة التعافي التي شنهدكا ال نو

خالل الن نف األول من    عميص  8,373المنشنتت ال نةنية    من  عمالقالعدد . و د بلغ إجمالي  2022على التوالي خالل الن نف األول من عام   %9و  25%

عميص خالل الن ننف    289  إلى  المشننروعات ال ننناعية  من  عمالقالعدد   كما ارتفععميص خالل نفس الفترة من العام ال ننابب.    6,722مقابص    العام ال ار 

 عميص خالل نفس الفترة من العام ال ابب.  264، مقابص 2022األول من عام 

مي اوات في م مع   65ة لم موعة قا ة عربية في م ال الطا ة المت ددة وتمتل  محطة للطا ة الشنم نية بقدرة  بليت إيرادات شنركة قا ة سنوتر، التابع

مليون جنيه    94.3  إلى  إيرادات الشنننركة  كما ارتفعت.  %7عيادة سننننوية  ب،  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   52.4بنبان بمحافظة أسنننوان،  

خالل نفس الفترة من العام ال نابب. وتتطلع الشنركة إلى تعظي  اتسنتفادة من فرص  مليون جنيه    88.4  انعودًا من،  2022خالل الن نف األول من عام 

من الةهرباق في م ننر من م ننادر   %40النمو التي سننتطرحها الحةومة لتطوير مشننروعات الطا ة الشننم ننية خالل الفترة المقبلة، والتي ت ننتهدف توليد  

 .2035بحلول عام الطا ة المت ددة 

كشنركة تابعة لطا ة باور في م ال الطا ة المت ددة، بهدف تطوير مشنروعات الطا ة النظيفة لشنركات    2021تأسن نت شنركة اقا ة بي فيا في سنبتمبر  

محطة للطا ة  . ون حت الشنننركة في إتمام إنشننناق  2022خالل الن نننف األول من عام    مليون جنيه  15.8  الشنننركة  إيرادات  بليتالقطاع الخاص. و د 

عاًما. وتعد كذه المحطة    25  لمدة  PPAمي اوات بشنركة معارع دينا، حيث تقوم ببيع الةهرباق لمعارع دينا وفقًا تتفا ية شنراق الطا ة ت 6الشنم نية بقدرة  

للةهرباق من بائع إلى مشننتر تابعين    أول مشننروع قا ة مت ددة يقوم بتمويله البن  األوروبي العادة االعمار والتنمية في م ننر ويتضننمن إمدادًا مباشننًرا

محطات أخرى بالمناقب ال نياحية    التنفيذ . وتتضنمن المشنروعات  يد  Corporate PPAللقطاع الخاص عبر اتفا ية شنراق الطا ة الخاانة بالشنركات ت

 في سوما با  ونبب، باالضافة إلى المناقب ال ناعية بمدينة ال ادس من أكتوبر ومحافظة المنيا. 
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، بينما ارتفع  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام    133.3لي نن ص    %12ى اننعيد الربحية، ارتفع م مص ربح  طاع الةهرباق بن ننبة سنننوية  وعل

 سن لت  التيا  باور. ويرجع ارتفاع م مص ربح القطاع إلى شنركة اقا ة  2022مليون جنيه خالل الن نف األول من عام    229.2إلى    %27بمعدل سننو   

ارتفعت  كما  خالل نفس الفترة من العام ال نننابب.    مليون جنيه  102.6، مقابص  2022الن نننف األول من عام مليون جنيه خالل    138.1  بقيمة  ربح  صم م

،  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   116.7لتبلغ    %12األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بن نبة سننوية  

يرجع تح نن معدتت الربحية بشنةص رئي ني   ، حيث2022عام الن نف األول من  مليون جنيه خالل   196.1لت ن ص    %34وارتفعت أيضًنا بمعدل سننو   

 .ا في نتائج القطاعقا ة بي فيشركة ا م اكمة، إلى جانو الشركة بمختلف  طاعاتها التابعة إلى عيادة عدد عمالق

   البتروليةنشاط توزيع المنتجات  

مليار جنيه في الن ننف    2.8بينما سنن لت نحو ،  2022مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثاني من عام   1.4لت نن ص    %9ارتفعت االيرادات بمعدل سنننو   

على التوالي    %3و  %5ونمو مبيعات ال نوتر والبنعين بن نو سننوية    هأسنعار  على خلفية عيادةارتفاع إيرادات الو ود  يرجع ذل  إلى   األول من العام، حيث

  44.5  لت ن ص  %9. وارتفعت األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بن نبة سننوية  الن نف األول من العام ال ار خالل  

 .2022من عام  ولمليون جنيه خالل الن ف األ 76.9 إلى %5 ارتفعت بمعدل سنو  بينما، 2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 

.كما  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   39.3لت نن ص    %17ومن جانو رخر، ارتفعت إيرادات نشنناق توعيع عيوت المحركات بمعدل سنننو   

ارتفاع متوسنت أسنعار  . ويرجع نمو االيرادات إلى  2022 خالل الن نف األول من عام  مليون جنيه  92.9لت ن ص    %43بمعدل سننو   االيرادات    ارتفعت

، وكو ما سناك  في الحد من أثر تراجع ح   المبيعات  2021  في نهاية يونيوألف جنيه للطن    50، مقابص  2022بنهاية يونيو    ألف جنيه للطن  65إلى    البيع

،  2022في نهاية يونيو    محطة  60  بلغعدد المحطات التابعة للشركة    كر أنقن خالل الربع الثاني من العام ال ار . جدير بالذ  572إلى    %4بن بة سنوية  

 .بشبةة محطاتها التابعة علًما بأن الشركة ت تهدف التوسع

 قطاع المياه

تو يف حعمة  بعد تعيين نخبة من الخبراق والمتخ ن نين بمشنروعات معال ة المياه، حيث ي نتهدف القطاع    2021أقلقت الشنركة  طاع المياه في مارس  

حلول  متنوعة من النماذج التعا دية لخدمة الشنننركات العاملة في  طاعات ال نننناعة والعراعة وال نننياحة والتطوير العقار  وتوفير م موعة من أفضنننص  

  التةلفة وكفاقة اسنتهالو الطا ة. معال ة المياه وت سنيما أعمال الت نمي  واالنشناق والتحة  ا لي والتشنييص ألنظمة معال ة المياه الفعالة والمتميعة بانخفاض

  مشننروعاتبإحدى   2022و د ن حت الشننركة في اسننتةمال إنشنناق محطتين تحلية مياه، حيث ت  تشننييص المحطة األولى في أواخر الربع الثاني من عام 

بمدينة العاشنر من رمضنان، والمتو ع تشنييلها  التطوير العقار  في منطقة ال ناحص الشنمالي، بينما ت  إنشناق المحطة الثانية في م ننع بالمنطقة ال نناعية  

 خالل الن ف الثاني من العام ال ار .
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  تقريبًا %69.3 –ملكية شركة القلعة 
 

مليون جنيه    746.6، مقابص  2022خالل الربع الثاني من عام  تقريبًا  مليار جنيه   1.1لت نن ص    %45إيرادات م موعة أسنني  القابضننة بمعدل سنننو   ارتفعت  

. وانناحو ذل  تضنناعف األرباح التشننييلية  بص خ نن  الضننرائو والفوائد  بفضننص األداق القو  لنشنناق إنتاج األسننمنت  خالل نفس الفترة من العام ال ننابب

، على خلفية ن اح الشنننركة في خفض التةاليف وإعادة 2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام    189.7واالكالو واتسنننتهالو بمعدل مرتين لت ننن ص  

فس الفترة من  مليار جنيه خالل ن  1.4، مقابص  تقريبًامليار جنيه    2.1، بليت االيرادات  2022كيةلة جميع الشنننركات التابعة. وخالل الن نننف األول من عام  

في إجمالي إيرادات الم موعة خالل الن نف األول من العام ال ار .    %77العام ال نابب، في ضنوق األداق القو  لنشناق إنتاج األسنمنت، والذ  سناك  بن نبة  

يه خالل الن نف األول من عام مليون جن  390.5األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بمعدل مرتين لتبلغ    تضناعفتكما  

خاص بالتضنخ  المفرق يت  بموجبه ت ن يص االيرادات وفب سنعر ال نرف  ونظًرا للتحديات ال نياسنية التي تشنهدكا ال نودان، ت  اعتماد منهج محاسنبي .  2022

ي توكو أعلى من سنعر ال نرف في تاريخ القوائ   في تاريخ إعداد القوائ  المالية، بينما يت  ت ن يص تةلفة المبيعات وفب ح نا  متوسنت سنعر ال نرف التاريخ 

 المالية ، مما أسفر عن ارتفاع تةلفة المبيعات ب ورة غير متةافئة مع االيرادات.

ركعكا المالي  من جانو رخر، أحرعت االدارة تقدًما على انعيد إعادة كيةلة ديون م موعة أسني  القابضنة بالةامص، وتتو ع أن تثمر تل  ال هود عن تععيع م

  و درتها على الوفاق بالتعاماتها المالية وتح ين معدتت الربحية م تقباًل.

 مؤشرات األدا  الرئيسية

 الوحدة القياسية 
الربع الثاني  

2021 

الربع الثاني  

2022 

التغيير  

)%( 

النصف األول  

2021 

النصف األول  

2022 

التغيير  

)%( 

 %46 2085.2 1430.4 %45 1083.9 746.6 مليون جم  | اإليرادات مجموعة عسيك القابضة 

| األرباح التشغيلية قبل خصم  مجموعة عسيك القابضة 

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %101 390.5 194.3 %100 189.7 95.0 مليون جم 

 %64 1610.0 979.1 %61 853.9 531.9 مليون جم  عسيك لألسمنت | اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  عسيك لألسمنت | 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 % 115 396.0 184.0 % 134 196.3 83.8 مليون جم 

 %115 39،846.6 18،572.9 %79 19،283.4 10،745.8 مليون جنيه سوداني  عسمنت التكامل | اإليرادات

عسمنت التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %289 12،752.4 3،279.3 %213 6،125.6 1،954.8 مليون جنيه سوداني 

 %3 508 493 %19- 204 252 مليون قن  عسمنت التكامل | حجم المبيعات 

 %61 417.5 259.1 %85 220.5 119.4 مليون ج   زهانة لألسمنت | اإليرادات

التشغيلية قبل خصم الضرائب  زهانة لألسمنت | األرباح  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %29 124.0 96.4 %157 72.7 28.3 مليون ج  

 %132 841 363 %197 447 151 ألف قن سنويًا زهانة لألسمنت | حجم المبيعات

 %4- 126.0 131.4 %41 72.2 51.3 مليون ج   عرسكو | اإليرادات 

التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  عرسكو | األرباح  

 واإلهالك واالستهالك 
 -   0.1ت 8.2 %58 4.3 2.7 مليون ج  

 %41 304.4 214.5 %41 304.4 214.5 مليون ج   عرسكو | قيمة المشروعات المتعاقد على تنفيذها 

 - 315.6 317.0 %9- 144.0 158.3 مليون ج   عسيك للهندسة | اإليرادات

للهندسة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  عسيك 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %138 16.6 7.0 %56- 3.4 7.8 مليون ج  

 %20- 3.0 3.7 %28- 1.4 2.0 مليون قن  عسيك للهندسة | مشروعات إنتاج الكلنكر 

 

 

 

 

 قطاع األسمنت واإلنشا ات
تضن  اسنتثمارات  طاع األسنمنت واالنشناقات م موعة أسني  القابضنة، والتي تشنمص مشنروعات إنتاج األسنمنت من 

التةامص   في ال عائر: شننركة عكانة ، وشننركات المقاوتت خالل شننركة أسنني  لتسننمنت تفي ال ننودان: أسننمنت 

واالنشناقات تشنركة أرسنةو   شنركة أسني  للتحة  ا لي ، وشنركات االدارة الفنية تشنركة أسني  للهندسنة   شنركة  

 أسنبرو .
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 عسيك لألسمنت 

الذكر، ونظًرا لتقلو سنعر انرف ال نيه ال نوداني وتأثيره على نتائج الشنركة بال نيه الم نر ،  في إقار اعتماد منهج محاسنبة التضنخ  المفرق كما سنلف  

 سنعرض نتائج م نع أسمنت التةامص بال نيه ال وداني لتقدي  اورة د يقة لنتائج األعمال، دون تأثير تقلبات سعر ال رف. 

، على الرغ  من  2022مليار جنيه سننوداني خالل الربع الثاني من عام   19.3بلغ  لت  %79ارتفعت إيرادات م نننع أسننمنت التةامص بال ننودان بمعدل سنننو   

ألف جنيه سنننوداني للطن،    94.6خالل نفس الفترة، حيث يعةس ذل  ارتفاع متوسنننت أسنننعار البيع إلى حوالي    %19انخفاض ح   المبيعات بمعدل سننننو   

خالل الن ننف األول من عام وة من العام ال ننابب ب ننبو تراجع  يمة ال نيه ال ننوداني.  ألف جنيه سننوداني تقريبًا للطن خالل نفس الفتر  42.7اننعودًا من  

مليار جنيه سنننوداني، على الرغ  من اسنننتقرار ح   المبيعات خالل نفس الفترة، حيث ارتفع    39.8إلى    %115يرادات بمعدل سننننو   ، ارتفعت اال2022

ألف جنيه سنوداني تقريبًا للطن خالل نفس الفترة من العام ال نابب، نتي ة تراجع    37.6ن، مقابص  ألف جنيه سنوداني للط  81.1متوسنت أسنعار البيع إلى حوالي  

 طع الييار. يمة ال نيه ال وداني. و د ععع ارتفاع األسعار انخفاض العرض نتي ة ال عوبات التي تواجه م انع األسمنت بال ودان في تدبير الو ود و 

مليار جنيه   6.1ح التشننييلية  بص خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو بأكثر من ثال  مرات لت نن ص  وعلى اننعيد الربحية، تضنناعفت األربا

األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بمعدل أربع مرات    تضناعفت. كما  2022سنوداني تقريبًا خالل الربع الثاني من عام 

 مليار جنيه سوداني خالل نفس الفترة من العام ال ابب. 3.28، مقابص 2022ر جنيه سوداني خالل الن ف األول من عام مليا 12.8تقريبًا لتبلغ 

بفضننص ارتفاع ح   المبيعات    %85، وكو نمو سنننو  بمعدل  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   220.5  شننركة عكانة لتسننمنتبليت إيرادات  

ألف قن خالل نفس الفترة من العام ال نابب، علًما بأن ح   مبيعات الةلنةر تضناعف ثماني مرات    151ألف قن، مقابص    447  لي ن ص  %197بن نبة سننوية  

مليون    417.5  لت ن ص  %61بمعدل سننو   ، ارتفعت االيرادات  2022وخالل الن نف األول من عام   .2022ألف قن خالل الربع الثاني من عام   302ليبلغ  

  493إلى    %31خالل نفس الفترة. وت در االشننارة إلى انخفض متوسننت األسننعار بمعدل سنننو     %132فاع ح   المبيعات بن ننبة سنننوية  جنيه، مدفوعةً بارت

ارتفاع ح   مبيعات الةلنةر    جنيه للطن خالل نفس الفترة من العام ال نابب، حيث يرجع ذل  إلى  713مقابص    2022جنيه للطن خالل الن نف األول من عام 

 . 2022  المتميع بارتفاع ال عر خالل الن ف األول من عام SRCح   مبيعات األسمنت المقاوم للةبريتات تعر، وكذل  انخفاض منخفض ال 

مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   72.7لتبلغ    %157ارتفعت األرباح التشننييلية  بص خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو بمعدل سنننو   

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   96.4مقابص    2022مليون جنيه خالل الن نف األول من عام    124.0لتبلغ    %29كما ارتفعت بمعدل سننو   .  2022

  ال ابب.

 عسيك للهندسة 

خفاض الطا ة االجمالية  نتي ة ان  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   144.0لتبلغ    %9تراجعت إيرادات شنننركة أسننني  للهندسنننة بمعدل سننننو   

، بليت  2022مليون قن كلنةر خالل نفس الفترة. وخالل الن نف األول من عام  1.4إلى    %28لم نانع إنتاج األسنمنت التي تديركا الشنركة بن نبة سننوية  

  %20تي تديركا الشنركة بن نبة سننوية  مليون جنيه دون تيير سننو  ملحو ، نظًرا تنخفاض الطا ة االجمالية لم نانع إنتاج األسنمنت ال  315.6االيرادات  

مليون قن كلنةر خالل نفس الفترة. ويرجع انخفاض الطا ة االجمالية إلى إغالق بعض المشنننروعات وتأثر الطا ة االنتاجية لبعض المشنننروعات    3.0لتبلغ  

سنعار. ومن جانو رخر، ن حت الشنركة في إبرام عقد األخرى بنقص إمدادات الو ود والفح  ب نبو اضنطرا  حركة االمداد والتوريد واترتفاع الملحو  لت

، حيث أثمر عن عيادة ح   ااالنتاج بحوالي مليون قن خالل نفس الفترة، وكو ما سنننناك  في 2022جديد لمدة ثال  سنننننوات بدًقا من الربع األول من عام  

حت الشنننركة في ت ديد أحد العقود القائمة خالل الربع الثاني من عام تعويض جعق من األثر الناتج عن تراجع ح   إنتاج الةلنةر من العقود األخرى. كما ن  

 ، وذل  بح   إنتاج كلنةر يت اوع إنتاج نفس الفترة من العام ال ابب.2022

كالو  ورغ  التحديات ال ننعبة التي تواجه اننناعة األسننمنت بال ننوق الم ننر ، ارتفعت األرباح التشننييلية المتةررة  بص خ نن  الضننرائو والفوائد واال

مليون جنيه خالل الن ننف األول من عام   16.6لتبلغ    %138. كما ارتفعت بمعدل سنننو   2022مليون جنيه خالل الربع الثاني عام   3.4واتسننتهالو لتبلغ  

امه والعقد القائ  الذ  ت  . ويأتي ذل  بفضنص المردود االي ابي للمشنروعات التي تديركا الشنركة باألسنواق الدولية، إلى جانو العقد ال ديد الذ  ت  إبر2022

 ما ساك  في الحد من أثر تراجع أداق مشروعات األسمنت في ال وق الم ر . كوت ديده، و

يًا للحد من  وتمضنني االدارة  دًما في تنفيذ خطة تنويع  اعدة عمالق الشننركة خارج ال ننوق الم ننر ، بما في ذل  أسننواق العراق وجنو  أفريقيا وليبيا، سننع

 من إيراداتها من العقود الدولية. %37تباقؤ  طاع األسمنت الم ر ، علًما بأن الشركة تحقب حوالي األثر ال لبي ل

جدير بالذكر أن شننركة أسنني  للهندسننة ح ننلت في سننبتمبر ال ار  على حة  ل ننالحها من كيئة التحةي  في دعوى التحةي  ضنند شننركة م ننر بني سننويف  

 مليون جنيه لشركة أسي .  360لتسمنت تعميص سابب ، والتي ألعمها الحة  بدفع مبلغ تعيد  يمته عن 
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 عرسكو

مليون جنيه خالل نفس الفترة من    51.3مقابص    %41، وكو نمو سننننو  بن نننبة  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   72.2بليت إيرادات الشنننركة  

تأجيلها منذ بداية  ، والتي كان  د ت  2022العام ال نابب، في ضنوق فوع الشنركة بعدد كبير من المنا  نات لتنفيذ مشنروعات إنشنائية خالل الربع الثاني من عام 

 العام العادة الت عير على خلفية اترتفاع الملحو  للتةاليف وتباقؤ ال وق. 

  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام    4.3إلى    %58التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بمعدل سننو     ارتفعت األرباح

فترة من العام ال نابب، في ضنوق بدق تعافي الشنركة من أثر تباقؤ معدتت تو يف أانولها وخ نائر فروق العملة التي  مليون جنيه خالل نفس ال 2.7مقابص  

 .2022مليون جنيه في نهاية يونيو  304.4تةبدتها من تأجيص مشروعاتها. و د بليت  يمة المشروعات المتعا د على تنفيذكا 

 عسيك للتحكم اآللي 

إلى    %20. إت أن االيرادات ارتفعت بمعدل سنو   %8، وكو تراجع سنو  بن بة  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   34.2الشركة  بليت إيرادات  

 ، مدعومةً بااليرادات التي س لتها خالل الربع األول من العام ال ار .2022مليون جنيه خالل الن ف األول من عام  88.5

،  2022من عام   الثانيألف جنيه خالل الربع    600اح التشننييلية المتةررة  بص خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو  من جانو رخر، بليت األرب

، ارتفعت األرباح التشييلية  2022مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ابب. وخالل الن ف األول من عام    2.2، مقابص  %75وكو تراجع سنو  بمعدل  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   1.5مليون جنيه، مقابص    2.3إلى    %52 بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بمعدل سننو   المتةررة  

  ، وبنالتنالي ارتفعنت  يمنة2022مليون جنينه خالل الربع الثناني من عنام    40.0ال ننننابب. و ند ن حنت الشننننركنة في إبرام عقود جنديندة بقيمنة إجمنالينة بلينت  

 .2022مليون جنيه بنهاية يونيو  263.4المشروعات المتعا د عليها إلى 
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  تقريبًا  %27.0 –ملكية شركة القلعة الفعلية  
 

الم نر . وتقوم الشنركة بت ننيع با ة  تعد الشنركة الوقنية للطباعة واحدة من أكبر الشنركات المتخ ن نة في ت ننيع منت ات الطباعة والتيليف في ال نوق  

حديثة للطباعة  من المنت ات المتنوعة ومنها الةرتون المموج تالمضنلع  ومختلف أنواع العبوات الةرتونية، من خالل شنركتين تابعتين وكما شنركة الشنروق ال

لةرتون تيونيبورد  بنإنتناج ورق كرتون الندوبلةس من  والتيليف وشننننركنة البندار للعبوات. وبنالتواع  مع ذلن ، تختص الشننننركنة المتحندة النتناج الورق وا

ر تحقب جعًقا  المخلفات الور ية، بينما تتخ نص شركة ويندسور في ت نيع الةرتون أحاد  الوجه وكرتون الفليةس واالضافات الةيميائية، علًما بأن ويندسو

 ب ل لة القيمة المضافة باستثمارات القلعة في  طاع الطباعة والتيليف. كبيًرا من إيراداتها من بيع إنتاجها لشركة الشروق، مما ي علها حلقة رئي ية

 الرئيسية األداء مؤشرات

 
 الوحدة القياسية

الربع الثاني  

2021 

الربع الثاني  

2022 

التغيير  

)%( 

النصف األول  

2021 

النصف األول  

2022 

التغيير  

)%( 

مجموعة جراند فيو )الشتتتركة القابضتتتة للشتتتركة الوطنية  

 للطباعة( | اإليرادات
 %84 2,050.9 1,113.9 %99 1,136.0 571.6 مليون جم 

مجموعة جراند فيو )الشتتتركة القابضتتتة للشتتتركة الوطنية  

للطباعة( | األرباح التشتغيلية قبل خصتم الضترائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك

 % 270 683.5 184.9 % 368 413.3 88.4 مليون جم 

 %96 703.0 358.9 %117 383.0 176.5 مليون ج   للطباعة والتيليف | االيراداتالشروق الحديثة 

الشننروق الحديثة للطباعة والتيليف | األرباح التشننييلية  بص 

 خ   الضرائو والفوائد واالكالو واتستهالو
 %154 131.4 51.7 %204 69.4 22.8 مليون ج  

 %101 1,232.0 612.4 %110 669.0 317.9 مليون ج   االيراداتالشركة المتحدة النتاج الورق والةرتون | 

الشنركة المتحدة النتاج الورق والةرتون | األرباح التشنييلية  

  بص خ   الضرائو والفوائد واالكالو واتستهالو
 %399 519.0 104.0 %487 310.0 52.8 مليون ج  

 %72 360.0 208.9 %62 181.0 111.4 مليون ج   البدار للعبوات | االيرادات

البدار للعبوات | األرباح التشنننييلية  بص خ ننن  الضنننرائو 

 والفوائد واالكالو واتستهالو
 %105 34.3 16.7 %181 16.3 5.8 مليون ج  

  الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

التوالي رغ  اسنتمرار الظروف ال نو ية ال نعبة واضنطرا  حركة  ن حت شنركة الشنروق الحديثة للطباعة والتيليف في تحقيب نتائج  وية للربع الثاني على  

مليون جنيه    176.5، مقابص  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام    383.0لت نن ص    %117االمداد والتوريد، حيث ارتفعت االيرادات بمعدل سنننو   

مليون    134.0إلى    %163و د ارتفعت إيرادات الت ندير بمعدل سننو     .%42خالل نفس الفترة من العام ال نابب بفضنص ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سننو   

دفوعةً  خالل الربع الثاني من العام ال ار ، م  %98. وارتفعت أيًضا إيرادات الشركة في ال وق المحلي بمعدل سنو   2022جنيه خالل الربع الثاني من عام 

 خالل نفس الفترة. %28بنمو ح   المبيعات بن بة سنوية 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من    358.9مليون جنيه مقابص    703.0إلى    %96، فقد ارتفعت االيرادات بمعدل سنو   2022أما خالل الن ف األول من عام 

ي ال نوق المحلي وأسنواق الت ندير. وارتفعت إيرادات الشنركة في ال نوق المحلي  العام ال نابب، مدعومةً بعيادة متوسنت األسنعار وارتفاع ح   المبيعات ف

  %139، في ضوق نمو ح   المبيعات خالل نفس الفترة. كما ارتفعت إيرادات الت دير بمعدل سنو   2022خالل الن ف األول من عام    %80بمعدل سنو   

 دولة في ثال   ارات. 15بيعات. كذا وت در الشركة منت اتها إلى خالل الن ف األول من العام ال ار ، مدعومةً بارتفاع ح   الم

مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   69.4لت ن ص    %204ارتفعت األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بمعدل سننو   

 .2022ن ف األول من عام مليون جنيه خالل ال 131.4لتبلغ  %154. كما ارتفعت بمعدل سنو  2022

 

 قطاع الطباعة والتغليف 
مليون دوتر في  طاع الطباعة والتيليف من خالل شنننركتها    60 امت شنننركة القلعة حتى ا ن باسنننتثمار أكثر من 

ن حت في التحول إلى واحدة من أكبر الشننركات المتخ نن ننة في ت نننيع منت ات  التابعة الوقنية للطباعة، والتي 

 الطباعة والتيليف في ال وق الم ر .
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 المتحدة إلنتاج الورق والكرتون )يونيبورد(

مدفوًعا بعيادة أسننعار البيع، إلى    %110، وكو ارتفاع بمعدل سنننو   2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   669.0بليت إيرادات شننركة يونيبورد  

خالل الربع الثاني من العام    %126. و د ارتفعت إيرادات ال ننننوق المحلي بمعدل سنننننو   الفترةخالل نفس    %4جانو ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سنننننو   

وعيادة متوسنننت أسنننعار البيع خالل نفس الفترة. ومن جانو رخر، ارتفعت إيرادات    %17، في ضنننوق ارتفاع ح   المبيعات المحلية بمعدل سننننو   ال ار 

خالل نفس الفترة ب ننبو تباقؤ   %23رغ  انخفاض ح   مبيعات الت نندير بمعدل سنننو     2022عام خالل الربع الثاني من    %76الت نندير بمعدل سنننو   

دولة    17اتها إلى  األسنواق العالمية، حيث يعةس ذل  مردود سنياسنة الت نعير ال ديدة التي تتبناكا الشنركة. جدير بالذكر أن الشنركة تقوم حاليًا بت ندير منت  

 موععة على ثال   ارات.

مليار جنيه بفضنص ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سننو     1.2  حوالي  إلى  %101يرادات بمعدل سننو   ، فقد ارتفعت اال2022ن نف األول من عام أما خالل ال

 .%5في الحد من أثر انخفاض ح   مبيعات الت دير بمعدل سنو   %6خالل نفس الفترة، حيث ساك  نمو ح   مبيعات ال وق المحلي بمعدل سنو   3%

مليون جنيه خالل   310.0لت  ص    %487د الربحية، ارتفعت األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بمعدل سنو   وعلى انعي

  وخااة الورق. %63حيث  امت الشركة بعيادة أسعار البيع لتعويض ارتفاع تةلفة الخامات بمعدل سنو  ، 2022الربع الثاني من عام 

 تالبدار للعبوا

بفضنص المردود االي ابي لتشنييص    %62بمعدل    نمو سننو ، وكو  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   181.0إيرادات شنركة البدار للعبوات  بليت  

  %72االيرادات بمعدل سننو   ، ارتفعت  2022. وخالل الن نف األول من عام %14ارتفاع ح   المبيعات بن نبة سننوية  و  2021الم ننع ال ديد أوائص عام 

 خالل نفس الفترة. %21مليون جنيه، مدعومةً بنمو ح   المبيعات بن بة سنوية  360.0لتبلغ 

 ويندسور

الور ية    تتخ ص شركة ويندسور للت ارة والت نيع في إنتاج كرتون التيليف واالضافات الةيميائية وت تحوذ على ح ة كبيرة من سوق األكوا  والعبوات

كوكاكوت  وألواح الةرتون المموج وأوراق التيليف الحرار  والمواد الةيميائية حيث تشنننمص  اعدة عمالئها م موعة من الشنننركات متعددة ال ن نننيات مثص  

األرباح  . وانناحو ذل  ارتفاع  %74، وكو نمو سنننو  بمعدل  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   24.4وبيب ننيةو. و د بليت إيرادات الشننركة  

مليون جنيه خالل نفس الفترة. وخالل الن نف األول من عام   8.7إلى    %118التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بن نبة سننوية  

واالكالو واتستهالو  مليون جنيه. كما ارتفعت األرباح التشييلية  بص خ   الضرائو والفوائد    44.4لت  ص    %53، ارتفعت االيرادات بمعدل سنو   2022

مليون جنيه خالل نفس الفترة. ويعةس األداق القو  مردود ارتفاع ح   مبيعات مختلف المنت ات، علًما بأن الشنننركة تتطلع    13.9إلى    %54بمعدل سننننو   

 لالستفادة من التشريعات المرتقبة بحظر استخدام العبوات البالستيةية في تعبئة وتيليف المواد اليذائية.
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 قطاع التعدين 
تضنن  اسننتثمارات  طاع التعدين شننركة أسنني  للتعدين والخدمات ال يولوجية، والتي تضنن  تحت مظلتها مشننروعات  

شنركة أسنةوم، وشنركة أسنةوم لت ننيع الةربونات والةيماويات، وشنركة جالس روو للمواد العاعلة وشنركة أسنةوم  

 من األرباح   الخ ائر باستخدام أسلو  حقوق الملةية. بريشيوس ميتالع التي يت  ت ميع ح تها 

 

  تقريبًا %54.1 –ملكية شركة القلعة  
 

 

، مدفومةً بنمو إيرادات شااركة خسااكوم  2022من مام    ثانيالمليون جنيه خالل الربع    354.8لتبلغ    %53خسااكوم بمعدل ساانوب  شااركة  دات  اارتفعت إير

وخالل النص  األول من    خالل نفس الفترةو  %126وارتفاع إيرادات شركة جالس روك بنسبة سنوية    %25لتصنيع الكربونات والكيماويات بنسبة سنوية  

وشركة    لتصنيع الكربونات والكيماويات  خسكوممليون جنيه بفضل نمو إيرادات شركة    641.2لتسجل    %37، ارتفعت اإليرادات بمعدل سنوب  2022مام 

 جالس روكو

 مؤشرات األدا  الرئيسية

 
الوحدة  

 القياسية 

الربع الثاني  

2021 

الربع الثاني  

2022 

التغيير  

)%( 

النصف األول  

2021 

النصف األول  

2022 

التغيير  

)%( 

 %37 641.2 467.8 %53 354.8 231.8 مليون جم  عسكوم | اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  عسكوم |  

 واإلهالك واالستهالك 
 %256 97.4 27.4 %312 58.6 14.2 مليون جم 

 %30 20.3 15.7 %25 10.5 8.5 مليون دوتر  عسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات  

عسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية  

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكقبل خصم 
 %98 4.5 2.3 %104 2.3 1.1 مليون دوتر 

 %73 7.4 4.3 %126 3.9 1.7 مليون دوتر  جالس روك | اإليرادات

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %415 0.9 0.2 %24 0.6 0.5 ألف دوتر 

 %31- 106.8 155.2 %25- 54.8 73.5 مليون ج   إدارة المحاجر في مصر | اإليراداتنشاط 

نشاط إدارة المحاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل  

 خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 -   8.1ت 6.5 -   5.9ت 3.1 مليون ج  

 - 3.7 - - 2.8 - مليون ج   نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات

نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل  

 خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 - 0.3   0.2ت - 0.3   0.2ت مليون ج  

 

 عسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات 

مقابص    %25، وكو نمو بمعدل سنننو   2022الربع الثاني من عام مليون دوتر خالل   10.5بليت إيرادات شننركة أسننةوم لت نننيع الةربونات والةيماويات  

  5.8مليون دوتر مقابص    8.9لت ن ص    %53نمو إيرادات الت ندير بمعدل سننو   . ويعةس ذل  مردود  مليون دوتر خالل نفس الفترة من العام ال نابب  8.5

  %48  الت ندير، حيث يرجع ذل  إلى عيادة متوسنت أسنعار البيع بمعدل سنو   مليون دوتر خالل الربع الثاني من العام ال نابب على الرغ  من اسنتقرار ح  

مليون دوتر    15.7مليون دوتر، مقابص    20.3إلى    %30، ارتفعت إيرادات الشنركة بمعدل سننو   2022خالل نفس الفترة. وخالل الن نف األول من عام 

وارتفاع ح   مبيعات الت نندير    %40نتي ة عيادة متوسننت أسننعار البيع بمعدل سنننو   خالل نفس الفترة من العام ال ننابب، في ضننوق نمو عائدات الت نندير  

 .2022خالل الن ف األول من عام  %6بمعدل سنو  
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مليون دوتر خالل الربع الثاني من عام   2.3أكثر من مرتين لت نن ص  بتضنناعفت األرباح التشننييلية  بص خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو  

ر البيع  ، حيث يعةس ذل  مردود حوافع الت نندير الحةومية ون اح سننياسننة الت ننعير التي تبنتها الشننركة، والتي  امت بموجبها بعيادة متوسننت أسننعا2022

عالمية، وأسعار مادة خالل الربع الثاني من العام ال ار  للحد من أثر اترتفاع الملحو  لعن رين رئي يين بقائمة التةاليف المتييرة، وكما تةاليف الشحن ال

العالمية إلى العديد من األسنننواق  ، وكي إحدى المةونات الةيميائية الم نننتخدمة في االنتاج. و د ارتفعت تةاليف الشنننحن  stearic acidحمض ال نننتياري   

ييرة بمعدل  الدولية، على خلفية الحر  الروسننية األوكرانية ال ارية إلى جانو اضننطرابات سننالسننص االمداد والتوريد، مما أسننفرعن ارتفاع التةاليف المت

، فيما  (CIF)ئع والتأمين وم نننروفات الشنننحن  ، نظًرا الجراق عمليات البيع بنظام تحمص تةاليف البضنننا2022خالل الربع الثاني من عام   %63سننننو   

، ارتفعت األرباح التشنييلية  بص  2022تقريبًا خالل نفس الفترة. وخالل الن نف األول من عام   %42ارتفعت أسنعار مادة حمض ال نتياري  بمعدل سننو   

مليون دوتر خالل نفس الفترة من العام    2.3مقابص    %98مليون دوتر، وكو نمو بمعدل سنننو     4.5خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو إلى  

 ال ابب.

الن نيو األكبر من إيرادات الشنركة، حيث من المتو ع أن ي ناك  انخفاض   اناحبةوتهدف االدارة خالل ال ننوات القادمة إلى التركيع على تنمية ال نادرات  

عيادة ح   انادراتها إلى األسنواق العالمية. كما سناك  النظام ال ديد لحوافع الت ندير   يمة ال نيه مؤخرا في تععيع الميعة التناف نية للشنركة بما يمةنها من  

في مضناعفة عائدات حوافع الت ندير التي جنتها الشنركة. وتواانص االدارة مرا بة الم نت دات ال نو ية عن    2021يوليو    1الحةومية الذ  بدأ تطبيقه في  

التةاليف المتييرة بالشنركة. وبالتواع  مع ذل  تعتعم االدارة التركيع على تنويع م نادر االيرادات وإضنافة  كثو لدراسنة أثر تقلبات األسنواق العالمية على  

 المعيد من خطوق االنتاج من أجص اترتقاق بقدرات للشركة وتحقيب أكداف النمو المخططة.

 جالس روك للمواد العازلة 

  %87بفضنص ارتفاع ح   المبيعات بن نبة سننوية    2022أمريةي خالل الربع الثاني من عام   مليون دوتر  3.9إلى    %126ارتفعت االيرادات بمعدل سننو   

، ارتفعت إيرادات شنركة جالس روو للمواد العاعلة  2022ألف قن تقريبًا وعيادة أسنعار البيع خالل نفس الفترة. وخالل الن نف األول من عام   3.2ليبلغ  

 خالل نفس الفترة. %38ةي، مدفوعةً بارتفاع ح   المبيعات بن بة سنوية مليون دوتر أمري 7.4لت  ص  %73بمعدل سنو  

ألف دوتر    315.6مقابص حوالي    2022 عام  مليون دوتر أمريةي خالل الربع الثاني من  2.0بأكثر من سنننت مرات لتبلغ    إيرادات الت ننندير  تضننناعفت

قن خالل نفس الفترة    297ألف قنًا مقابص    1.8بمعدل سنت مرات إلى حوالي بفضنص تضناعف ح   مبيعات الت ندير    ،خالل نفس الفترة من العام ال نابب

سننو ًا في أفريقيا وأوروبا ورسننيا.    23من العام ال ننابب على خلفية ن اح الشننركة في دخول أسننواق إ ليمية جديدة، حيث ت نندر الشننركة منت اتها حاليًا إلى  

من ال نوف العجاجي وال نوف ال نخر . فقد ارتفعت إيرادات ت ندير ال نوف العجاجي    ويرجع نمو مبيعات الت ندير إلى ارتفاع إيرادات ت ندير كص

، وكو ما %147ألف دوتر خالل الربع الثاني من العام ال ار ، مدفوعةً بنمو ح   مبيعات الت ندير بمعدل سننو     354.0لت ن ص    %140بمعدل سننو   

 1.2الل نفس الفترة. كما تضناعفت إيرادات ت ندير ال وف ال خر  سبع مرات لتبلغ  خ   %3حد من أثر انخفاض متوسنت أسنعار البيع للطن بمعدل سننو   

، في ضننوق عيادة ح   مبيعات  %13، على الرغ  من انخفاض متوسننت أسننعار البيع للطن بمعدل سنننو   2022مليون دوتر خالل الربع الثاني من عام 

  %61، ارتفعت إيرادات ت ندير ال نوف العجاجي بمعدل سننو   2022ألول من عام الت ندير بمعدل ثمانية أضنعاف خالل نفس الفترة. وخالل الن نف ا

مليون دوتر، حيث يعةس ذل  مردود ارتفاع    1.5ألف دوتر، بينما تضنناعفت إيرادات ت نندير ال ننوف ال ننخر  بوا ع ثال  مرات لتبلغ    830.5إلى  

 ح   مبيعات كص من المنت ين خالل نفس الفترة.

ألف قن تقريبًا خالل   1.1إلى حوالي   %20ارتفعت إيرادات الشنننركة رغ  انخفاض ح   المبيعات المحلية بمعدل سننننو     فقد  حلي،أما على الم نننتوى الم

قن خالل   270إلى    %33. ويأتي انخفاض ح   المبيعات على الرغ  من ارتفع ح   مبيعات ال نوف العجاجي بمعدل سننو   2022الربع الثاني من عام 

قن خالل نفس الفترة، علًما بأن   882إلى    %29، حيث يرجع ذل  إلى انخفاض ح   مبيعات ال نوف ال نخر  بمعدل سننو   2022ام الربع الثاني من ع

من ح   مبيعات الشنركة في ال نوق المحلي. ومن جانو رخر ارتفعت إيرادات ال نوف العجاجي بمعدل    %76منت ات ال نوف ال نخر  تمثص أكثر من  

ألف دوتر خالل نفس الفترة من العام ال نابب، مدعومةً    354.7، مقابص  2022ف دوتر أمريةي خالل الربع الثاني من عام أل  542.7لت ن ص    %53سننو   

  %134خالل نفس الفترة. أما ال نوف ال نخر  فقد ارتفعت إيراداته بمعدل سننو     %15بتح نن تشنةيلة المنت ات وارتفاع ال نعر المحلي بمعدل سننو   

خالل نفس الفترة. جدير بالذكر أن ال نوق  د   %36، على خلفية ارتفاع سنعر البيع للطن بمعدل سننو   2022الل الربع الثاني من عام لتبلغ مليون دوتر خ 

 تقبص عيادات أسعار ال وف ال خر  وال وف العجاجي ب رعة. 

، وكو نمو  2022ألف دوتر خالل الربع الثاني من عام    582.4سن لت الشنركة أرباًحا تشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بقيمة  

، ارتفعت األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بن نبة سننوية  2022. وخالل الن نف األول من عام  %24سننو  بمعدل  

 نابب. ويعةس نمو األرباح التشنييلية مردود نمو مبيعات الت ندير  ألف دوتر خالل نفس الفترة من العام ال  166.3ألف دوتر، مقابص    856.9لتبلغ    415%

 وعيادة أسعار البيع في ال وق المحلي وأسواق الت دير.
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 نشاط إدارة المحاجر في السوق المصري )عسكوم للتعدين(

إيراداتها من أنشننطة إدارة المحاجر لم ننانع  من    %90ترتبت أنشننطة التعدين لشننركة أسننةوم بشننةص رئي نني بقطاع األسننمنت، حيث تح ننص الشننركة على  

مليون جنيه خالل   73.5مقابص    %25، وكو انخفاض سنننننو  بمعدل  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   54.8األسننننمنت. و د بليت االيرادات  

، حيث واجهت  2022ل الن نننف األول من عام مليون جنيه خال  106.8إلى    %31نفس الفترة من العام ال نننابب. كما انخفضنننت االيرادات بمعدل سننننو   

معايير للحد الشنركة تحديات تشنييلية نتي ة الضنيوق التي تشنهدكا انناعة األسنمنت. ومع ذل  تواانص االدارة تركيعكا على مراجعة العقود المبرمة وتحديد  

ة التةاليف التي تتحملها الشننركة خالل فترات التباقؤ التي  األدنى من سننحو المنت ات مع ت ديد بعض العقود على أسنناس اتسننتالم أو ال ننداد، وذل  لتيطي

ات الدع   تشنهدكا األسنواق. كما تدرس الشنركة حاليًا فرص الدخول في م اتت جديدة مثص أنشنطة تعدين الفوسنفات والةاولين والرمص وال بس، وكذل  خدم

 لعمليات التعدين.

مقابص أرباح    2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   5.9واالكالو واتسنتهالو بقيمة    سن لت الشنركة خ نائر تشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ننابب. وخالل الن ننف األول من العام    3.1تشننييلية  بص خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو بقيمة  

مليون جنيه مقابص أرباح تشننييلية  بص خ نن     8.1خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو بقيمة  ال ار ، سنن لت الشننركة خ ننائر تشننييلية  بص  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال نننابب. ويأتي تراجع الربحية على خلفية عدم ت ديد بعض    6.5الضنننرائو والفوائد واالكالو واتسنننتهالو بقيمة  

إدارة عملياته  ذاتيًا بيرض خفض التةاليف، باالضننافة إلى إلياق العقود المتعثرة وإغالق بعض المشننروعات غير المربحة  العقود نظًرا لتوجه العمالق إلى  

 لتنفيذ مشروعات أخرى مربحة خالل الفترة المقبلة.
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           تقريبًا %54.9 –ملكية شركة القلعة 
 

، غير أن األرباح التشييلية  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام    343.0لت  ص    %13بمعدل سنو     شركة مزارع دينا القابضةارتفعت إيرادات  

مليون جنيه خالل نفس الفترة نتي ة ارتفاع أسننعار بعض    23.6إلى    %47 بص خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو انخفضننت بن ننبة سنننوية  

لت نن ص    %11، ارتفعت االيرادات بمعدل سنننو   2022الروسننية األوكرانية. وخالل الن ننف األول من عام   مدخالت االنتاج الرئي ننية ب ننبو الحر 

 مليون جنيه. 51.9إلى  %20مليون جنيه، بينما تراجعت األرباح التشييلية  بص خ   الضرائو والفوائد واالكالو واتستهالو بن بة سنوية  618.8

 مؤشرات األدا  الرئيسية

 اسيةالوحدة القي 
الربع الثاني  

2021 

الربع الثاني  

2022 

التغيير  

)%( 

النصف األول  

2021 

النصف األول  

2022 

التغيير  

)%( 

 %11 618.8 555.3 %13 343.0 302.3 مليون جم  | اإليرادات جذور )شركة مزارع دينا القابضة(

| األرباح التشغيلية   جذور )شركة مزارع دينا القابضة(

 قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %20- 51.9 64.6 %47- 23.6 44.5 مليون جم 

 %9 489.6 448.0 %14 277.3 243.9 مليون ج   معارع دينا | االيرادات

معارع دينا | األرباح التشييلية  بص الضرائو والفوائد  

 واالكالو واتستهالو
 %27- 56.2 76.9 %45- 26.7 48.1 مليون ج  

 %8- 5.4 5.8 %7- 2.7 2.9 قن   بقرة حالبة مبيعات الحليو الخام لةص بقرة حالبةمعارع دينا | 

 %36 240.9 176.6 %43 132.3 92.7 مليون ج   اتستثمارية لمنت ات األلبان | االيرادات 

التشييلية  بص  اتستثمارية لمنت ات األلبان | األرباح 

 الضرائو والفوائد واالكالو واتستهالو 
 %150 23.8 9.5 %62 11.6 7.2 مليون ج  

 %15 9,127 7,923 %13 4,739 4,186 قن اتستثمارية لمنت ات األلبان | ح   المبيعات

 

 مزارع دينا

  489.6لتبلغ    %9، كما ارتفعت بن نبة سننوية  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   277.3إلى    %14ارتفعت إيرادات معارع دينا بمعدل سننو   

ا على أداق  ومردودك  اسنتمرار العائد االي ابي للتح نينات الم نتمرة التي تطبقها االدارةمليون جنيه خالل الن نف األول من نفس العام، حيث يعةس ذل  

 جميع القطاعات التشييلية.

بفضنننص ارتفاع إيرادات الحليو    2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   200.4لتبلغ    %20ارتفعت إيرادات  طاع الثروة الحيوانية بمعدل سننننو   

في الحد من أثر    %32الحليو الخام بن ننبة سنننوية  مليون جنيه خالل نفس الفترة، حيث سنناكمت عيادة أسننعار بيع    183.2إلى    %20الخام بمعدل سنننو   

 ، والنذ  ت  احتواهه خالل نفس الفترة. كمنا FMDألف قن نتي نة  هور مرض الحمى القالعينة ت  18.3إلى  %9انخفناض ح   المبيعنات بمعندل سنننننو   

ب نننبو انخفاض ح   المبيعات بمعدل    2022ام مليون جنيه خالل الربع الثاني من ع  4.4لتبلغ    %10انخفضنننت إيرادات الحليو الم فف بمعدل سننننو   

لتبلغ    %26خالل نفس الفترة على خلفية تراجع ح   إنتاج الحليو الخام. ومن جانو رخر، ارتفعت إيرادات المنت ات األخرى بمعدل سنننو     %45سنننو   

مدفوعة بعيادة ح   المبيعات وارتفاع   ن العام ال نناببمليون جنيه خالل نفس الفترة م  10.2، مقابص  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   12.8

 مليون جنيه.  376.9لتبلغ  %12، ارتفعت إيرادات  طاع الثروة الحيوانية بن بة سنوية 2022أسعار اللحوم. وخالل الن ف األول من عام 

 

 

 قطاع األغذية 

واألغذية  والتي تض  تحت مظلتها الشركة اتستثمارية تض  استثمارات  طاع األغذية شركة معارع دينا تالعراعة 

 لمنت ات األلبان تت نيع وت ويب األلبان التي تنت ها معارع دينا .
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  25.4، مقابص  2022خالل الن نننف األول من عام   مليون جنيه  16.6إلى    %34وفي  طاع العراعة، انخفضنننت إيرادات معارع الفاكهة بمعدل سننننو   

كرانية التي أدت مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ننابب، نظًرا لتراجع إنتاج الموالح وانخفاض أسننعار البيع تأثًرا بتداعيات الحر  الروسننية األو

تالي انخفاض أسنننعار بيع مختلف المنت ات. ومن جانو رخر،  إلى انخفاض ح   مبيعات الت ننندير بالشنننركة وارتفاع العرض في ال نننوق المحلي، وبال

بفضننص عيادة م نناحة األرض    2022مليون جنيه خالل الن ننف األول من عام    61.7لتبلغ    %15ارتفعت إيرادات المحااننيص العراعية بمعدل سنننو   

العام ال نننابب، باالضنننافة إلى نمو إيرادات مح نننول فدان خالل نفس الفترة من    350فدان مقابص    600إلى    %71المعروعة بالبقدونس بن نننبة سننننوية  

  17.8مليون جنيه خالل الن نف األول من العام ال ار ، انعودًا من    30.9لت ن ص    %73البقدونس تبما في ذل  إيرادات أنشنطة الت فيف  بمعدل سننو   

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ابب.

، دون تيير سنننننو  ملحو . بينمنا ارتفعنت  2022مليون جنينه خالل الربع الثناني من عنام    14.4بنالت عئنة   ومن جناننو رخر، بلينت إيرادات نشنننناق البيع

، وذل  بعد اتنتهاق من أعمال ت ديد قريب االسةندرية   القاكرة  2022مليون جنيه خالل الن ف األول من عام    27.4لتبلغ    %5االيرادات بمعدل سنو   

 العمالق إلى منفذ البيع.ال حراو  التي كانت تعر ص واول 

مليون جنيه خالل   26.7لتبلغ    %45وعلى انعيد الربحية، انخفضنت األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بن نبة سننوية  

على خلفية ارتفاع أسنعار    2022  مليون جنيه خالل الن نف األول من عام  56.2لتبلغ    %27، وانخفضنت أيضًنا بمعدل سننو   2022الربع الثاني من عام 

الربح.  بعض مدخالت االنتاج الرئي نية ب نبو الحر  الروسنية األوكرانية، إذ ارتفعت أسنعار الذرة وفول ال نويا بشنةص ملحو  يؤثر سنلبًا على كوامش  

 الضعف خالل نفس الفترة.كما ارتفعت أسعار األسمدة ومدخالت االنتاج العراعي بشةص ملحو ، حيث س لت أسعار بعضها عيادة تت اوع 

 الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

بفضننص نمو    2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   132.3لت نن ص    %43ارتفعت إيرادات الشننركة اتسننتثمارية لمنت ات األلبان بمعدل سنننو   

الل مليون جنيه خ   240.9لتبلغ    %36ألف قن خالل نفس الفترة. كما ارتفعت االيرادات بن نبة سننوية    4.7إلى    %13إجمالي ح   المبيعات بن نبة سننوية  

ألف قن. ويعةس نمو االيرادات حنالنة التعنافي التي   9.1إلى   %15، مندفوعنةً بنمو إجمنالي ح   المبيعنات بمعندل سنننننو   2022الن ننننف األول من عنام 

كرة وال يعة   ، إلى جانو توجه الشنركة إلى بيع منت اتها بشنةص مباشنر عبر شنبةة توعيعها المنتشنرة في القا19  –يشنهدكا ال نوق بعد انح نار أعمة تكوفيد  

  أ   واالسننننةنندرينة ومنطقنة الندلتنا بندتً من اتعتمناد على شننننركنات التوعيع، ممنا أثمر عن عينادة ح   المبيعنات وخفض ن ننننبنة المرت عنات مع عندم تقندي

 خ ومات على المبيعات. 

  %30دفوعةً بعيادة أسنعار الحليو بمعدل سننو   ، م2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   70.3لتبلغ    %41ارتفعت إيرادات األلبان بمعدل سننو   

مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   7.5خالل نفس الفترة. وبليت إيرادات الحليو الم فف منعوع الدسننن     %9وارتفاع ح   المبيعات بن نننبة سننننوية  

س الفترة، حيث سنناكمت عيادة أسننعار البيع بن ننبة  خالل نف  %38دون تيير سنننو  ملحو ، على الرغ  من انخفاض ح   المبيعات بمعدل سنننو     2022

  137.0لتبلغ    %46، ارتفعت إيرادات األلبان بمعدل سننننو   2022في الحد من أثر تراجع ح   المبيعات. وخالل الن نننف األول من عام   %61سننننوية  

خالل نفس الفترة. وانخفضنت    %27بمعدل سننو     ألف قن وعيادة أسنعار الحليو  6.4إلى    %15مليون جنيه بفضنص ارتفاع ح   المبيعات بن نبة سننوية  

 ب بو انخفاض ح   المبيعات.  2022مليون جنيه خالل الن ف األول من عام  12.2لتبلغ  %33إيرادات الحليو الم فف منعوع الدس  بمعدل سنو  

، مدفوعةً  2022ل الربع الثاني من عام مليون جنيه خال  22.3لت ننن ص    %51واانننلت إيرادات الع نننائر نموكا الملحو ، حيث ارتفعت بمعدل سننننو   

مليون جنيه خالل   38.6لت نن ص    %63قن خالل نفس الفترة. كما ارتفعت االيرادات بمعدل سنننو     715إلى    %25بارتفاع ح   المبيعات بمعدل سنننو   

ألف    1.3إلى    %41  المبيعات بمعدل سنو   مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ابب بفضص ارتفاع ح    23.7، مقابص  2022الن ف األول من عام 

 قن تقريبًا، إلى جانو عيادة أسعار الع ير خالل نفس الفترة.

إلى    %43، في ضنوق ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سننو   %46بعيادة سننوية    2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   14.6بليت إيرادات العباد   

مليون جنيه، وكو نمو سنو     23.2، بليت االيرادات  2022خالل نفس الفترة. وخالل الن ف األول من عام    %2وية  قن وعيادة األسعار بن بة سن  629

قن، باالضنافة إلى    977إلى    %35مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال نابب، بفضنص ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سننو     16.5مقابص    %41بمعدل  

خالل نفس الفترة. كما يعةس نمو االيرادات المردود االي ابي تعتماد الشننركة على  نوات التوعيع المباشننر ال ديدة،   %5عيادة األسننعار بن ننبة سنننوية  

 وكذل  المنت ات ال ديدة التي ت  إقال ها على مدار العام.

، بفضننص ارتفاع ح   المبيعات بن ننبة  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   12.8لت نن ص    %235ارتفعت إيرادات  طاع األجبان بمعدل سنننو   

مليون    18.6، بليت إيرادات  طاع األجبان  2022خالل نفس الفترة. وخالل الن ننف األول من عام   %72وعيادة األسننعار بمعدل سنننو     %94سنننوية  

اح الشننركة في تشننييص خت إنتاج األجبان ال ديد  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ننابب. ويعةس التحول القو  بأداق القطاع ن   7.7جنيه، مقابص  

 خالل الربع الثاني من العام ال ار  وإقالق عدد من المنت ات ال ديدة في ال وق.
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  %62و د شننهدت الشننركة تح ننن معدتت الربحية، حيث ارتفعت األرباح التشننييلية  بص خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو بمعدل سنننو   

مليون جنيه خالل   23.8لت ننن ص    %150. كما ارتفعت األرباح التشنننييلية بمعدل سننننو   2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   11.6لت ننن ص  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال نابب. ويعةس ذل  مردود ارتفاع ح   المبيعات وعدم تقدي  الشنركة    9.5الن نف األول من العام ال ار ، مقابص  

 خ ومات على المبيعات، باالضافة إلى انخفاض التةاليف الثابتة ب بو عيادة معدتت التشييص.

المقبلة. فقد وتتطلع االدارة لتعظي  القيمة من توسننعاتها األخيرة في أسننواق الع ننائر باعتباركا ركيعة أسنناسننية من ركائع تح ننين الربحية خالل المرحلة  

. كمنا  2022اجينة لقطناعي األجبنان والعبناد  عبر تركينو خت إنتناج األجبنان ال نديند خالل الربع الثناني من عنام  ن حنت الشننننركنة في عينادة الطنا نة االنتن 

. وتعتعم الشنركة  من أجص مضناعفة ح   االنتاج  ال ار سنبتمبر   خاللتركيو خت جديد ب   امتت نتهدف الشنركة تعظي  اسنتفادتها من تل  الخطوة، حيث 

 ا بالتواع  مع عيادة  نوات التوعيع المباشر التي أثبتت كفاقتها في تح ين أداق الشركة.مواالة التوسع بتشةيلة منت اته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تقرير نتائج األعمال

 2022يونيو  30عن الفترة المالية المنتهية في 
 2022سبتمبر  28 القاهرة في

  

QALAAHOLDINGS.COM 24 

 اللوجستياتوقطاع النقل  
تضننن  اسنننتثمارات النقص واللوج نننتيات مشنننروعات خدمات الموان  البحرية في م نننر ومشنننروعات النقص النهر   

 ال ودان من خالل شركة نايص لوجي تيةس.واللوج تيات في م ر وجنو  

 

  %67.6 –ملكية شركة القلعة 
 

الشنركة بمعدل  و د ارتفعت إيرادات  اسني سني تي اوا كي الشنركة القابضنة لشنركة نايص لوجي نتيةس وتقوم بممارسنة أنشنطتها في م نر وجنو  ال نودان.  

، بينما انخفضنننت األرباح التشنننييلية  بص خ ننن  الضنننرائو والفوائد واالكالو  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   67.1لت ننن ص    %6سننننو   

  مليون جنيه خالل نفس الفترة. 18.0إلى  %18اتستهالو بمعدل سنو  و

 مؤشرات األدا  الرئيسية

 
الوحدة 

 القياسية 

الربع الثاني  

2021 

الربع الثاني  

2022 

التغيير  

 )%( 

النصف األول  

2021 

النصف األول  

2022 

التغيير  

 )%( 

 %43 161.6 113.0 %6 67.9 64.2 مليون جم  | اإليرادات سي سي تي او )الشركة القابضة لشركة نايل لوجيستيكس(  

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

 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %78 60.0 33.6 % 18- 18.0 21.8 مليون جم 

 %45 152.2 104.7 %15 67.9 58.9 مليون ج   نايص لوجي تيةس | االيرادات

نايص لوجي تيةس | األرباح التشييلية  بص خ   الضرائو والفوائد  

 واالكالو واتستهالو 
 %79 71.2 39.8 %18 28.3 23.9 مليون ج  

 %31 562 428 % 13- 278 318 ألف قن نايص لوجي تيةس | تحميص وتفريغ وتخعين الفح  

 %11 45،397 40،893 % 12- 19،393 22،037 #  دم 20نايص لوجي تيةس | الحاويات النمطية مقاس 

 %19 0.6 0.5 % 100- - 0.3 مليون دوتر   شركة جنو  ال ودان للنقص النهر  | إيرادات بالدوتر األمريةي 

الضرائو  شركة جنو  ال ودان للنقص النهر  | أرباح تشييلية  بص خ   

 والفوائد واالكالو واتستهالو بالدوتر األمريةي 
 % 65- 0.1 0.3 -   0.3ت 0.2 مليون دوتر  

 

 شركة نايل لوجيستيكس )مصر(

  152.2لتبلغ    %45. كما ارتفعت بن ننبة سنننوية  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   67.9لتبلغ    %15ارتفعت إيرادات الشننركة بمعدل سنننو   

التي  ، ويعةس نمو االيرادات مردود التح ننينات التي ت  إدخالها على أنشننطة تخعين الفح  والحاويات، و2022مليون جنيه خالل الن ننف األول من عام 

على خلفية تباقؤ إاندار خطابات اتعتماد بعد   2022سناكمت في الحد من أثر تراجع أداق أنشنطة التحميص والتفريغ والتخعين خالل الربع الثاني من عام  

 فرض شروق جديدة على إاداركا، إلى جانو اعوبة الح ول على العملة األجنبية. 

مليون    27.9، مقابص  2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   20.3لتبلغ    %27انخفضنت إيرادات أنشنطة التحميص والتفريغ والتخعين بن نبة سننوية  

نشناق    ألف قن وانخفاض ح    278إلى    %13جنيه خالل نفس الفترة من العام ال نابب، نظًرا تنخفاض ح   أنشنطة مناولة وتخعين الفح  بمعدل سننو   

،  2022ألف قن خالل نفس الفترة. وخالل الن نف األول من عام   35إلى    %60المناولة والتخعين في م نتودع تخعين الحبو  بالنوبارية بمعدل سننو   

وارتفاع ح      مليون جنيه على خلفية األداق القو  الذ  حققته الشننركة  42.0إلى    %5ارتفعت إيرادات أنشننطة التحميص والتفريغ والتخعين بمعدل سنننو   

. جدير بالذكر أن الشننركة  امت باسننتخدام م ننتودع تخعين الحبو  بالنوبارية كمخعن لل ننلع العامة من أجص  2022أنشننطتها خالل الربع األول من عام 

بمعدل سننننو   تو يفه بشنننةص أفضنننص في  ص تراجع الطلو على خدمات تخعين الحبو . وارتفعت إيرادات سننناحات تخعين الفح  بميناق قنا  النهر   

ألف قن   131.6إلى    %39، بفضنص نمو ح   أنشنطة مناولة وتخعين الفح  بمعدل سننو   2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام   21.1إلى    18%

أنشنننطة   ، مدفوعةً بنمو ح  2022مليون جنيه خالل الن نننف األول من عام   48.2إلى    %38خالل نفس الفترة. كما ارتفعت االيرادات بمعدل سننننو   

 ألف قن خالل نفس الفترة من العام ال ابب.  184ألف قن، اعودًا من  270مناولة وتخعين الفح  إلى 
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على الرغ  من    2022مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام    20.6لتبلغ    %56وعلى اننعيد سنناحة تخعين الحاويات، ارتفعت االيرادات بمعدل سنننو   

ألف حاوية تقريبًا خالل نفس الفترة، حيث يرجع    19.4إلى    %12 دًما  بن نننبة سننننوية    20لحاويات النمطية تبطول  انخفاض ح   أنشنننطة نقص وتخعين ا

ألف يوم خالل نفس الفترة من العام ال ابب.    16.2ألف يوم، اعودًا من    33.1ذل  إلى تضاعف عدد أيام تخعين الحاويات النمطية والمبردة لتبلغ حوالي  

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال ابب، مدعومةً    29.5مليون جنيه مقابص    42.8، ارتفعت االيرادات لت  ص  2022من عام وخالل الن ف األول  

ألف حاوية تقريبًا خالل الن ف األول من العام ال ار ، في ضوق األداق القو     45.4إلى    %11بارتفاع ح   أنشطة نقص وتخعين الحاويات بن بة سنوية  

ليبلغ    %64ققته الشنركة خالل الربع األول من نفس العام. كما يعةس نمو االيرادات مردود ارتفاع عدد أيام تخعين الحاويات المبردة بمعدل سننو   الذ  ح 

فاع عدد أيام ألف يوم تقريبًا خالل نفس الفترة من العام ال نابب، باالضنافة إلى ارت  44.7مقابص    2022ألف يوم خالل الن نف األول من عام   73.7حوالي  

 .2022خالل الن ف األول من عام  %42تخعين الحاويات النمطية بمعدل سنو  

 

مليون جنيه خالل   28.3إلى    %18وعلى انعيد الربحية، ارتفعت األرباح التشنييلية  بص خ ن  الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بمعدل سننو   

احات تخعين الحاويات. وخالل الن ننف األول من العام ال ار ، ارتفعت األرباح التشننييلية  بص  ، بفضننص تح ننن إيرادات سنن 2022الربع الثاني من عام 

مليون جنيه، مدعوًمة باألداق القو  لمختلف عمليات الشننركة خالل   71.2لت نن ص    %79خ نن  الضننرائو والفوائد واالكالو واتسننتهالو بمعدل سنننو   

 الربع األول من العام. 

 قل النهريشركة جنوب السودان للن

 . وت ننتخدم الشننركة حاليًا ثال  سننفن دفع وثماني  WFPتركعت أنشننطة الشننركة في جنو  ال ننودان على نقص المواد اليذائية لبرنامج األغذية العالمي ت

 شركة بالةامص.، ليةتمص بذل  تشييص أسطول ال2022بارجات، وذل  بعد أن ن حت الشركة في إضافة سفينة دفع ثالثة خالل الربع الثاني من عام 

األرباح التشنننييلية  بص خ ننن   ، بينما تراجعت  2021ألف دوتر خالل الن نننف األول من عام    576.0إلى    %19و د ارتفعت االيرادات بمعدل سننننو   

 ف عمليات الشنركة  ألف دوتر خالل نفس الفترة. ويعةس ذل  األثر ال نلبي لتو  95.0لتبلغ    %65الضنرائو والفوائد واالكالو واتسنتهالو بن نبة سننوية  

ب نبو اضنطرا  األوضناع في البالد، لي نص بذل  عدد الرحالت التي اسنتةملتها    2022وعدم تمةنها من اسنتةمال أ  رحالت خالل الربع الثاني من عام 

اننو انخفناض عندد إلى رحلتين، وذلن  مقنابنص ثال  رحالت خالل نفس الفترة من العنام ال ننننابب. وإلى جن   2022الشننننركنة خالل الن ننننف األول من عنام 

كا.  الرحالت، فقد تأثرت كوامش الربحية با ت ننار رحالت نقص البضننائع على الرحالت المت هة من الشننمال إلى ال نو ، والتي تت نن  بانخفاض أسننعار

 مليون دوتر من رحلتين جديدتين خالل الربع الثالث من العام ال ار . 1.1وتتو ع الشركة ت  يص إيرادات بقيمة 
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 معلومات عن سهم الشركة
  

 CCAP.CAكود البورصة المصرية 

 1.820.000.000 عدد األسهم

 401.738.649 عسهم ممتازة

 1.418.261.351 عسهم عادية

 مليار جنيه 9.1 رعس المال المدفوع
 

 عرقام عالقات المستثمرين 

 األستاذ / عمرو القاضي

 رئيس عالقات المستثمرين 

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت: 

 +20 2 2791 4448ف: 

 

 األستاذة / نورا غنام

 مسئول عالقات المستثمرين 

nghannam@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت: 

 +20 2 2791 4448ف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة 

  2022 يونيو  30تفي 
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