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 تقرير نتائج األعمال

 2021سبتمبر  30عن الربع الثالث المنتهي في 
 2021ديسمبر   2القاهرة في 

  

 تقرير مجلس اإلدارة 

 2021سبتمبر  30شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 
وارتفاع األرباح التشنييلية المترررة بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بيوالي   %46نمو إيرادات القلعة بمعدل سننو    •

تيسنن ها   رب  التررير بمشنروع  و  باألداء القو  لجميا الشنركات التابعة   دمو ة  2021سنبعة ضعنعاخ صول الربا اللالم  ن ما  

 الممرية للتررير

ع إيرادات القلعة وضرباحها التشنييلية المترررة بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا تباسنتلناء الممنرية للتررير   ارتفا •

 في عوء األداء القو  لمختلف الشركات التابعة  2021ملى التوالي صول الربا اللالم  ن ما    %63و  %39بمعدل سنو  

، فانو   2021بفان  ارتفاع مدد  ياات تموين اليا  الابيعي المانيوا صول الربا اللالم  ن ما  نمو إيرادات شنركة اابة مربية  •

 من نمو حجا ضنشاة تو يا وتوليد الرهرباء صول نفس الفترة

ى نمو الشنركة الوانية للابامة تجني ممار تيسنن  بيعات التمندير، وكفاءة سنياسنة التسنعير التي تتبناها شنركة يونيبورد، باكعنافة إل •

 إيرادات شركة البدار للعبوات ملى صلفية تشيي   منعها الجديد

ا بوي ا باكيرادات   • ،  2020بتبااؤ األداء صول الربا اللالم  ن ما   المقارنة فترة نتائج تأمرنتيجة   جمومة ضسنننيل القابانننة تشنننهد نمو 

 نمو حجا  بيعات  منا ضسمنت الترا  وارتفاع  توسط ضسعار بيا األسمنت في السودان  باكعافة إلى

، والتي تسنتفيد  نها بالفع  القلعة تسنتهدخ تنمية انادرات المجمومة صول السننوات اللومة المقبلة مبر تع يا اهسنتفادة  ن دورة السنلا •

 العديد  ن الشركات التابعة 

،  ا تسننننجين  إيرادات  ن  2021 ليون دوهر صول الربا اللنالنم  ن منا     27.5القلعنة إيرادات  ن ضنشننننانة التمنننندير بقيمنة  حققنت   •

  ليون دوهر صول نفس الفترة 528.0المبيعات بالعموت األجنبية في السوق الميلي بقيمة 

   2021دارة استمرار النمو القو  صول الربا األصير  ن ما   تتوبا اك •

لتيقيق ضبمنى اسنتفادة  ن إ رانات  اهسنتلمار  واانلةاكدارة  تفائلة بمردود اسنتراتيجيات النمو التي تتبناها القلعة، والتي ترك  ملى  •

 التابعة  شركاتها النمو الوامدة التي تي ى بها

 والممرية للتررير هت ال ملى رضس ضولويات اكدارةإمادة هيرلة ديون القلعة  •

وصاانة  ا   19 – راجعة وتاوير إجراءات المنية والسنو ة واسنتمرارية األممال لليد  ن  خاار انتشنار فيروس كورونا تكوفيد  •

 العمالة تجاو  التيديات المتعلقة به صول الفترة المقبلة دون اللجوء إلى تقليصظهور سولة جديدة  نه، سعي ا ل

 تلق اكدارة في بوة و رونة اهبتماد الممر  ملى الرغا  ن المتييرات العالمية اليير  واتية بالنسبة لألسواق الناشئة •

 (2021المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )الربع الثالث 

 اإليرادات 

 مليار جنيه 12.8

 2020مليار جم خالل الربع الثالث من عام  8.8

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك*

 مليار جنيه 1.2

 2020مليون جم خالل الربع الثالث من عام  182.1

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية

 مليون جنيه 440.7

 2020مليون جم خالل الربع الثالث من عام  443.5

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

 اإليرادات 

 مليار جنيه 4.7

 2020مليار جم خالل الربع الثالث من عام  3.4

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك*

 مليون جنيه 520.6

 2020مليون جم خالل الربع الثالث من عام  320.3

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية

 مليون جنيه 308.0

 2020مليون جم خالل الربع الثالث من عام  193.6

 (2021 سبتمبر 30المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول 

 مليار جنيه  85

 2020مليار جم نهاية عام  82وفقًا للقيمة الدفترية الحالية مقابل  

 إجمالي الديون

 مليار جنيه 63.1

 مليار جم ديون الشركة المصرية للتكرير 43.6منها 

 اهستلنائية * يتا احتساب األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا بعد استبعاد الممروفات البيعية والعمو ية واكدارية
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وهي شنركة رائدة في اسنتلمارات الاابة والبنية األسناسنيةا وبا    –   CCAP.CAانعقد  سناء اليو  اجتماع  جلس إدارة شنركة القلعة تكود البورانة الممنرية  

يسننابات، حيم بليت اكيرادات  ، وتقرير السننيد  رابا ال2021سننبتمبر    30 جلس اكدارة بامتماد القوائا المالية المجمعة والمسننتقلة للفترة المالية المنتهية في  

ارتفعنت األربناح التشننننييلينة المترررة ببن  صمننننا  بينمنا  ،%46، وهو نمو سنننننو  بمعندل  2021 لينار جنينه تقريبن ا صول الربا اللنالنم  ن منا    12.8المجمعنة  

تيسنن ضداء ا وتعرس النتائج القوية   ن العا  الجار  ليار جنيه صول الربا اللالم    1.2الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بيوالي سنبعة ضعنعاخ لتسنج   

ارتفاع ضسنعار  ، باكعنافة إلى  نجاح اهسنتراتيجيات الفعاالة التي نفتتها اكدارة للدفا بعجلة النمو وتيسنين الرفاءة التشنييلية   جميا الشنركات التابعة تقريب ا بفان 

ضنه هي ال    غير،  2021في الربا األصير  ن ما     ليون دوهر يو ي ا  2تجاو  ، والت   الممننرية للترريربمشننروع    السننلا مالمي ا وتيسننن ها   رب  التررير

 ليون دوهر يو ي اا وفي حالة اسنننتبعاد نتائج الشنننركة الممنننرية للتررير، ترتفا إيرادات القلعة    3  والتي تجاو ت  19  –ضدنى  ن  سنننتوياته بب  ض  ة تكوفيد  

لمترررة بب  صما الارائا والفوائد واكهوا ، كما ترتفا األرباح التشييلية ا2021 ليار جنيه تقريب ا صول الربا اللالم  ن ما    4.7إلى    %39بمعدل سننو   

 ليون جنيه صول الربا اللالم    440.7 ليون جنيه صول نفس الفترةا وبد تربدت القلعة اننافي صسننائر بقيمة    520.6لتسننج     %63واهسننتهوا بمعدل سنننو   

 سابقا  ن العا  ال الربا اللالم في ليون جنيه  443.5 قاب  اافي صسائر بقيمة  2021 ن ما  

 

ا ألبر  المؤشرات المالية والتشييلية وتعليق اكدارة ملى النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في  ا إعافي ا  2021سبتمبر   30وفيما يلي مرع  ، ما مرع 

قلعة مبر  يارة الموبا اكلرتروني:  ا ويمرن تيمي  القوائا المالية الرا لة لشركة ال 2021لتيليوت اكدارة لنتائج و ستجدات الربا اللالم  ن ما  

ir.qalaaholdings.com 
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 اإليرادات المجمعة 
 2021الثالث الربع 

 
 األسمنت  ◼ الطاقة ◼

 األغذية    ◼   التعدين ◼

 النقل   ◼    

 واللوجيستيات       

 الطباعة  ◼

 والتغليف    

  استثمارات أخرى  ◼    

 

٨2%

٥%٨%2%
2%

1%

  المؤشرات المالية والتشغيلية

، وهو نمو ستتتتنوع بمعتدل 2021مليتار جنيته خالل الربع الثتالتث من عتام    12.8اإليرادات المجمعتة  بلغتت   •

مصتتتحوبًا بتحستتتن هاما ربر التكرير ومردود     ،بفضتتتل ارتفاس أستتتعار النفن والمنتجات البترولية  46%

 .اإليجابي على أداء الشركة المصرية للتكرير

 ليار جنيه صول الربا    8.1لتبلغ    %51وبد ارتفعت إيرادات الشنننركة الممنننرية للتررير بمعدل سننننو   

     ن إجمالي إيرادات القلعة صول نفس الفترةا  %63، ضو  ا يمل  2021اللالم  ن ما  

  4.7بلغ  لت  %39حالة استتتبعاد إيرادات الشتتركة المصتترية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل ستتنوع   في •

 ، بفضل األداء القوع لمختلف شركاتها التابعة.2021مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثالث من عام 

ارتفاع إيرادات شنننركة اابة    بشنننر  رئيسننني إلى  2021يرجا نمو اكيرادات صول الربا اللالم  ن ما   

 دمو ة  بنجاح الشنننركة في التوسنننا بعدد ،  2021صول الربا اللالم  ن ما    %16مربية بنسنننبة سننننوية  

نمو حجا توليد وتو يا  وحالة التعافي التي يشننننهدها السننننوق   ياات تموين اليا  الابيعي الماننننيوا و

صول الربا    %37ارتفعت إيرادات الشنننركة الوانية للابامة بمعدل سننننو   الرهرباءا باكعنننافة إلى ،لل، 

، فاننو  من نمو إيرادات  بشننركة يونيبورد  التمنندير وكفاءة التسننعير   يادةبفانن     2021اللالم  ن ما  

 شركة البدار للعبوات بعد تشيي   منعها المتاور الجديدا

ارتفاع إيرادات  جمومة ضسننننيل القاباننننة لما يتجاو  ضربعة ضعننننعاخ    المجمعة  يراداتاككما يعرس نمو  

ارتفاع  توسننط ضسننعار األسننمنت باكعننافة إلى تأمر نتائج   الفترة  ن العا  السننابق، في عننوءإيرادات نفس  

ليين اهنتهاء  ن ممليات المننيانة واكاننوح المواكبة    2020فترة المقارنة بتوبف اكنتاج صول سننبتمبر  

 النق  اكدارة الفنية إلى شركة ضسيل للهندسة

مليار جنيه خالل    1.2خصتم الضترائب والفوائد واإلهالك واالستتهالك  األرباح التشتغيلية المتكررة قبل  بلغت •

مليون جنيته خالل نفس الفترة من العتام الستتتتابو، متدعومتة  182.1، مقتابتل  2021الربع الثتالتث من عتام  

  بتحسن أداء الشركة المصرية للتكرير.

 ليون دوهر   2ليتجناو     2021في الربا األصير  ن منا   تجندر اكشننننارة إلى ارتفناع هنا   رب  التررير  

  ليون دوهر يو ي اا  3  والتي تجاو ت 19 –يو ي ا، غير ضنه هي ال ضدنى  ن  ستوياته بب  ض  ة تكوفيد 

 

 

 

 2021*تا بدء النشاا اكنتاجي بالشركة الممرية للتررير صول الربا األول  ن ما  

12.8   

 مليار جنيه 

 اإليرادات 
 مليون جنيه()
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حالة استتبعاد نتائج الشتركة المصترية للتكرير، ترتفع األرباح التشتغيلية المتكررة قبل خصتم الضترائب   في •

خالل الربع الثالث من عام مليون جنيه    520.6لتستجل   %63والفوائد واإلهالك واالستتهالك بمعدل ستنوع 

 ، مدعومة بتحسن معدالت الربحية بمعظم الشركات التابعة.2021

  ياات األداء القو  بشنننركة اابة مربية، حيم نجيت في جني ممار التوسنننا بعدد   ويرجا ،لل النمو إلى

تموين اليا  الابيعي المانيوا وربط  نشن ت اننامية جديدة بشنبرة اليا  الابيعي، إلى جانا  يادة مدد 

المنشننن ت السنننرنية والمننننامية التي تا رباها بشنننبرة الرهرباء صول الربا اللالم  ن العا  الجار ا كما 

ا والفوائد واكهوا ضرباح تشنييلية بب  صمنا الانرائفي التيول لتيقيق     جمومة ضسنيل القابانة نجيت

ارتفناع ضسننننعنار األسننننمننت وحجا   ، حينم يرجا ،لنل إلى2021واهسننننتهوا صول الربا اللنالنم  ن منا   

  المبيعات، فاو  من جهود الشركة لخفض التراليف وإمادة هيرلة استلماراتها التابعةا

مليون جنيه خالل    417.2لتبلغ   %5.3المصتتتتروفات البيعية والعمومية واإلدارية بمعدل ستتتتنوع   ارتفعت •

 . الشركة المصرية للتكريرب خاصةمليون جنيه  82.7 منها، 2021الربع الثالث من عام 

، مقابل  2021مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثالث من عام   1.1مصتتتتروفات اإلهالك واالستتتتتهالك   بلغت •

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابو. 948.2

مليون    878.9، مقابل 2021مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثالث من عام    1.1مصتتتروفات الفوائد  بلغت  •

 جنيه خالل نفس الفترة من العام السابو.

إلى القروض اويلة األج  التي حمنلت مليها شنركة اابة    بشنر  ج ئيويرجا ارتفاع  منروفات الفوائد  

مربية لتموي  النفقات الرضسننمالية في  اسننتر جا  و ياة الميوهت الفرمية بمدينة السننادس  ن ضكتوبر،  

و   لتجننا المخ ون ال   ينادةبناكعننننافنة إلى بروض بمننننيرة األجن  لتموين  رضس المنال العنا ن  بيرض  

 ااعاراب حركة الشين دولي ا منالناتج التأصير 

  .2021مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام  82.8أرباح فروق العملة  بلغت •

مليون جنيته خالل الربع الثتالتث من عتام   16.5إلى   %81انخفضتتتتت تكتاليف اال تتتتمحالل بمعتدل ستتتتنوع  •

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابو. 85.7، مقابل 2021

مليون جنيه خالل الربع الثالث  440.7شتركة القلعة صتافي خستائر بعد خصتم حقوق األقلية بقيمة ستجلت  •

 من العام السابو. مليون جنيه خالل نفس الفترة 443.5، مقابل صافي خسائر بقيمة 2021من عام 

لا يتيسنن بشنر   ليوظ    القلعةورغا تقلص انافي صسنائر الشنركة الممنرية للتررير، إه ضن انافي رب   

 ا2021مجمومة ضسيل القاباة صول الربا اللالم  ن ما  بخسائر اافي البسبا ارتفاع 

تمضتتتتي قدًما باعتبارها من إعادة هيكلة الديون على مستتتتتوى القلعة وا نين من شتتتتركاتها التابعة   جهود •

 .أولويات القلعة. كما تواصل الشركة المصرية للتكرير مساعيها إلعادة هيكلة ديونها بالكامل

)باستتثناء ديون الشتركة المصترية   2021ستبتمبر   30مليار جنيه في   16.15إجمالي الديون المجمعة  بلغ  •

إلى  الزيادةرجع  وت،  2020ي نهاية ستتتتبتمبر مليار جنيه ف  11.78للتكرير والديون المرتبطة بها(، مقابل  

 التوسع بأنشطة شركة طاقة عربية. 
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 تقرير نتائج األعمال

 2021سبتمبر  30عن الربع الثالث المنتهي في 
 2021ديسمبر   2القاهرة في 

  

 

 ديون شركة القلعة 
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 تقرير نتائج األعمال

 2021سبتمبر  30عن الربع الثالث المنتهي في 
 2021ديسمبر   2القاهرة في 

  

 2021سبتمبر   30الفترة المنتهية في  تعليو اإلدارة على نتائج   

، نجناح اهسننننتراتيجينات الفعناالة التي نفنتتهنا 2021النتنائ  التي حققتهنا شننننركة القلعنة صول الربا اللنالم  ن ما    تعرس

بجميا الشنركات التابعة، باكعنافة إلى  ردود ارتفاع ضسنعار السنلا    اكدارة للدفا بعجلة النمو وتيسنين الرفاءة التشنييلية

ا فقد ارتفعت اكيرادات المجمعة بمعدل سننو   الممنرية للترريرشنركة  البمشنروع    مالمي ا وتيسنن ها   رب  التررير

النتائج  ، و دمو ة  بفي عنننوء تيسنننن ها   رب  التررير صول نفس الفترة  صول الربا اللالم  ن العا  الجار   46%

  ختلف الشركات التابعةا حققتهاالقوية التي 

  والتي   سنتقبو ،  القلعة  نتائج  ملى  اكيجابي  تأميرها  سنيسنتمر  التي  والتوجهات  العوا     ن   جمومة  إلى  اكشنارة  وتجدر

 ونقص   والتوريد  اك داد  ضنشناة  اعناراب  ،ضوه  ا  األ ل   بالشنر    نها  وسنتفادةل   هيئة  ضانبيت  الشنركة  ضن  اكدارة  ترى

  ضسنننعار  يادة   ن  تقريب ا  اهبتمنننادية  القاامات  بجميا  العا لة  العالمية  الشنننركات  يمرنسننن   المنننين  في  الاابة  إ دادات

  سنتسنتفيد  والت  التانخا،   عدهت  ارتفاع  إلى  مالمي ا  األسنواق  جميا  تشنهدها  التي  التعافي حالة  سنتؤد   ماني ا،ا   نتجاتها

  الميروبات  جال  في  اهسنتلمار  تقلص  مالل ا،ا   يلية  إنتاج و دصوت   وارد  ملى  ضسناسني  بشنر   تعتمد  التي  الشنركات   نه

  يادة   إلى  الميروبات  ضسننعار  ارتفاع  سننيؤد   رابع ا،ا  التررير  رب   هوا    وبالتالي  النفط،  ألسننعار  ضدنى ا  حد  سننياننا

ا، ا   سننننتقبو    يهامل  التركي   مربية  اابة  شننننركة  تعت    التي  المجاهت ضحد وهو  المتجددة،  الاابة  ملى  همتمادا  صا سنننن 

ا  البيئة   ملى  اليفاظ بقاننننايا  العالمي  اههتما  يادة     ا  بالت ا ن  الاابة كفاءة  رفا   شننننرومات  ملى  التركي   سنننني داد

ا، ممليات    في  المتخمنمنة  شنركاتالنيو تروين    سنيدفا   منر  في  األسناسنية  البنية   شنرومات  ملى  اكنفاق  ارتفاع  سنادسن 

  ا   الميلي  اهسننتهوا   عدهت  سننترتفا  سننابع ا،ا  الجديدة  األاننول  ملى  لليفاظ  القاامات  بمختلف  والمننيانة  التشننيي 

  التمننيا  شنركات   ن  العديد  حول العالا  السنياسنية  األوعناع  سنتدفا  ما ن اا  السنراني  التعداد  و يادة  السنياحي  القااع  تعافي

ا،ا  التوجه ،لل   ن   مننر  تسننتفيد  وبد   ختلفة،  ضسننواق  فيالتابعة لها   التمنننيا   راك   تو يا  إلى  العالمية   سننيؤد   وضصير 

 االميلي للتمنيا داممة بيئة صلق إلى التجار  المي ان مج  بيمة ارتفاع

ا  المنالينة  القوائا ملى  بندبنة  تنعرس ه  القلعنة  شننننركنة ألاننننول  اليقيقينة  القيمنة  ضن  اكدارة  توعنننن   كمنا    عنايير  لتبني  ن ر 

  تقييا إمادة  دون  فقط  اهعنننميول  تراليف  ضمر  تيتسنننا  ما  التاريخية  بقيمتها  األانننول  تسنننج   التي  الدولية  المياسنننبة

 ابيمتها ارتفاع يعرس بما األاول

 ن ناحية ضصرى، نجيت شنننركة القلعة في  واانننلة المسنننار اكيجابي لمسنننتويات الربيية  نت بداية هتا العا ، حيم 

ارتفعت األرباح التشنييلية المترررة بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا تباسنتلناء الشنركة الممنرية  

ا ويرجا ،لنل إلى  2021الربا اللنالنم  ن منا    ليون جنينه صول    520.6لتسننننجن     %63للتررير  بمعندل سنننننو   

المبنادرات الفعنالنة التي اتخنتتهنا اكدارة لتع ي  الرفناءة التشننننييلينة، و راجعنة ضسننننعنار البيا والتركي  ملى تندابير صفض 

لتيديات  ا وسطكمادة هيرلة الشركات التابعة،  ما ساها في دما ربيية القلعة بشر  بو     اكدارةجهود والممروفات،  

 لعالمية المت ايدةاا

فقد شننهدت شننركة اابة مربية نمو حجا تو يا اليا  الابيعي والرهرباء، بفانن  توسننعاتها المسننتمرة بمياات اليا   

نمو ضنشنناة القااع المننناميا كما ضممرت كفاءة سننياسننة التسننعير التي تبنتها  المردود اكيجابي لالابيعي الماننيوا، و

ارتفاع ترلفة الخا ات،  ما سننناها في نمو ضرباحها    ضمر  من تعويض  للشنننركة الوانية للابامة،شنننركة يونيبورد التابعة  

 ومووة ملى ،لل، ا  الجار   التشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا صول الربا اللالم  ن العا 

ن العا  الجار  في عنوء ارتفاع ضسنعار  تسنجي  ضرباح تشنييلية صول الربا اللالم    نجيت  جمومة ضسنيل القابانة في

التراليف وإمادة هيرلة اهسننتلمارات التابعة في بااع األسننمنت    لخفضحجا المبيعات ونجاح جهود اكدارة    نموو  البيا

 واكنشاءاتا

مادة هيرلة الديون ملى  سنننتوى شنننركة القلعة والشنننركة  ك ن جهة ضصرى، توااننن  اكدارة جهودها كبرا  اتفابيات  

 اتهاتع يا بيمل النمو فرص توظيف بهدخشركاتها التابعة في اهستلمار   واالة بالتوا    االممرية للتررير، 

ا، تتالا اكدارة إلى اصتتا  العا  الجار  بمختلف    ضنشننناتهاجميا  ل  التشنننييليداء  األ  بتيقيق نتائج إيجابية وتع ي   وصتا  

التدابير واكجراءات المننار ة لليفاظ ملى  تابيق  الت ا ها بموااننلة  اكدارة  ا كما تجدد القلعة  األسننواق التي تعم  بها

 االشركة الرئيسي لنجاح السباضلف  وظف، بامتبارها  17 ا يقرب  ن فريق العم  الت  ياا اية وسو ة 

 ****** 

باكعنافة إلى اكياناحات المتممة   2021سنبتمبر    30ة القلعة والنتائج المجمعة من الفترة المالية المنتهية في فيما يلي اسنتعراض إعنافي ألداء شنرك

ا يمرن تيمين  القوائا المنالينة الرنا لنة لشننننركنة القلعنة مبر  ينارة الموبا اكلرتروني  2021وتيليوت اكدارة لنتنائج و سننننتجندات الربا اللنالنم  ن منا  

ir.qalaaholdings.com 

 

اإليترادات" نتمتو  ختالل   يتعتكتس 

عتتام   من  الثتتالتتث    2021الربع 

التي   فعّالةال  ستتراتيجياتنجاح اال

  النمو   بعجلتة  لتدفعنفتذتهتا اإلدارة ل

  التشتتتتغيليتة   الكفتاءة  وتحستتتتين

 ". بجميع الشركات التابعة
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 تقرير نتائج األعمال

 2021سبتمبر  30عن الربع الثالث المنتهي في 
 2021ديسمبر   2القاهرة في 
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قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

9 أشهر 2020الربع الثالث 2020*الربع الثاني 2020الربع األول 92020 أشهر 2021الربع الثالث 2021الربع الثاني 2021الربع األول 2021

 26,538.0  8,760.1  7,402.5  10,375.4  30,975.1  12,796.5  10,178.3  8,000.3 اإليرادات 
(24,199.2) (8,193.7) (6,717.5) (9,288.0) (27,531.7) (11,181.8) (8,907.8) (7,442.1) تكلفة المبيعات 

 2,338.8  566.3  685.0  1,087.4  3,443.3  1,614.6  1,270.5  558.2 مجمل الربح 
   -    -    -    -    -    -    -    - أتعاب االستشارات

 2,338.8  566.3  685.0  1,087.4  3,443.3  1,614.6  1,270.5  558.2 إجمالي أرباح النشاط
(1,125.5) (396.2) (360.7) (368.6) (1,417.3) (417.2) (521.4) (478.7) مصروفات عمومية وإدارية 

 18.4  12.0  3.3  3.0  19.9  8.0  1.0  10.9 صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى   
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )قبل خصم التكاليف 

 1,231.6  182.1  327.6  721.9  2,046.0  1,205.5  750.0  90.5 االستثنائية(

(1.1) (7.9) (15.0)  21.8 (4.5) (10.0) (17.4)  22.8 مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة(
 1,230.6  174.2  312.6  743.7  2,041.4  1,195.5  732.7  113.3 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

(2,741.9) (948.2) (1,126.0) (667.7) (3,280.0) (1,124.9) (1,086.6) (1,068.4) اإلهالك واالستهالك 
)1,511.4( )774.0( )813.4(  76.1 )1,238.5(  70.5 )353.9( )955.1( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

(2,950.8) (878.9) (1,032.4) (1,039.5) (2,913.9) (1,152.3) (910.2) (851.4) فائدة مصرفية مدينة 
   -    -    -    -  158.0 (4.1)  113.1  49.0 تكاليف تمويلية أخرى

(85.5) (26.4) (26.4) (32.6) (103.1) (35.6) (34.7) (32.9) أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(222.5) (68.5) (79.7) (74.3) (240.1) (75.2) (84.7) (80.2) فوائد قروض من المساهمين  

 294.9  92.3  98.0  104.6  392.5  162.9  136.8  92.8 دخل الفائدة 
(112.7) (66.4) (13.7) (32.7) (110.6) (37.7) (38.6) (34.3) مصروفات التأجير التمويلي 

)4,588.0( )1,721.9( )1,867.6( )998.5( )4,055.8( )1,071.4( )1,172.3( )1,812.1( األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية
 47.0    -  0.0  47.0    -    -    -    - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

(119.8) (85.7) (15.6) (18.5) (26.6) (16.2)  1.4 (11.8) اضمحالالت 
(32.7) (1.2) (0.3) (31.2) (3.0) (2.8) (1.4)  1.2 مصروفات إعادة هيكلة 

 10.4  21.6 (8.8) (2.4)  7.3  2.7 (4.4)  9.0 الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
(10.7) (1.5) (2.8) (6.3) (12.2)    - (2.7) (9.5) مبادرات المسئولية االجتماعية 

(257.3) (52.2) (96.8) (108.3) (404.2) (189.6) (107.6) (107.0) مخصصات 
(77.7) (35.1) (28.0) (14.6)    -    -    -    - عمليات غير مستمرة ** 

 131.3  147.4 (166.5)  150.4  155.0  82.8  54.9  17.4 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)4,897.5( )1,728.6( )2,186.4( )982.5( )4,339.6( )1,194.6( )1,232.2( )1,912.8( األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

(1,366.3) (450.4) (315.3) (600.6) (177.0) (84.6) (50.1) (42.3) الضرائب 
)6,263.7( )2,178.9( )2,501.7( )1,583.1( )4,516.6( )1,279.1( )1,282.3( )1,955.1( األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

(4,703.0) (1,735.4) (1,789.6) (1,178.0) (3,195.8) (838.5) (880.8) (1,476.5) حقوق األقلية 
)1,560.7( )443.5( )712.1( )405.1( )1,320.8( )440.7( )401.5( )478.6( صافي أرباح )خسائر( الفترة

* تم إعادة تبويب النتائج بغرض إضافة مصروفات إهالك المحفز الخاص بمشروع الشركة المصرية للتكرير إلى تكلفة المبيعات  
** تتضمن العمليات غير المستمرة:

(1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2020 : توازن



QALAAHOLDINGS.COM

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

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

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

 2021
الربع الثالث 

 2020
12,796.58,760.1(0.2)70.6685.0-8,098.32,403.2984.379.1245.9230.3--اإليرادات 

(8,193.7)(11,181.8)0.2(488.9)(61.8)-(147.6)(143.9)(35.1)(898.6)(2,075.5)(7,330.7)--تكلفة المبيعات 
1,614.6566.3-8.8196.1-767.6327.685.744.0102.082.8--مجمل الربح 

--(20.9)----------20.9أتعاب االستشارات 
1,614.6566.3)20.9)8.8196.1-767.6327.685.744.0102.082.8-20.9إجمالي أرباح النشاط

(396.2)(417.2)20.6(58.0)(8.1)-(43.3)(70.8)(13.2)(56.0)(63.1)(82.7)(2.1)(40.4)مصروفات عمومية وإدارية 
8.012.0-6.90.3-(0.6)---1.0-0.4-صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل 
1,205.5182.1)0.3)7.6138.4-684.8265.529.730.831.238.9)1.7))19.6)خصم التكاليف االستثنائية(

--------------توزيعات األرباح
(7.9)(10.0)0.1(5.8)5.2-(7.8)(17.8)1.30.2(0.4)2.712.4-إيرادات وتكاليف غير متكررة 

1,195.5174.2)0.2)12.8132.5-1.1697.2265.131.031.013.531.1)19.6)األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(948.2)(1,124.9)(13.2)(18.7)(1.1)-(24.6)(22.0)(15.1)(76.1)(48.2)(903.6)-(2.3)اإلهالك واالستهالك 

)774.0)70.5)13.4)11.8113.8-6.5)8.5)15.9)45.1)216.9)206.4)1.1)21.9)األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(878.9)(1,152.3)-(41.1)(1.2)-(3.4)(12.3)(34.1)(15.4)(134.0)(753.5)(56.0)(101.3)فائدة مصرفية مدينة 
-(4.1)---------(4.1)--تكاليف تمويلية أخرى

(26.4)(35.6)----------(35.6)-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
-------------رسوم بنكية )المصرية للتكرير - رسوم بنكية غير متكررة(

(68.5)(75.2)128.6-0.1---(14.8)(140.6)-(13.7)(34.7)-فوائد قروض من المساهمين
162.992.3(121.9)5.3--0.1(0.0)162.01.40.0-66.349.7دخل الفائدة 

(66.4)(37.7)----(6.7)-(5.8)0.4(11.4)(14.2)--رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(
)1,721.9))1,071.4))6.7)10.678.1-)3.6))20.9))38.8))199.3)233.5)991.8))75.5))57.0)األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(

--------------أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
(85.7)(16.2)13.5(0.8)0.1-(0.3)(4.5)2.00.4(0.7)(13.1)35.1(47.9)اضمحالالت 

(1.2)(2.8)-------(0.8)---(2.0)مصروفات إعادة هيكلة
2.721.6(1.1)----6.7-(2.9)----الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

(1.5)-------------مبادرات المسئولية االجتماعية 
(52.2)(189.6)(2.0)(3.1)2.8-1.1(0.4)(0.2)(92.0)(30.1)-(63.2)(2.5)مخصصات 

(35.1)-------------عمليات غير مستمرة **
82.8147.4(5.2)(1.9)(0.3)-13.11.3(1.0)80.0(0.8)0.2(5.7)3.0عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

)1,728.6))1,194.6))1.6)13.272.3-)1.5))6.0))39.7))213.0)201.9)1,004.7))109.3))106.3)األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب
(450.4)(84.6)1.4(18.3)(0.2)-(0.7)--(16.6)(49.2)(0.8)-(0.2)الضرائب 

)2,178.9))1,279.1))0.2)13.054.1-)2.2))6.0))39.7))229.6)152.7)1,005.5))109.3))106.5)األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية
(1,735.4)(838.5)(313.3)40.3--0.0(1.0)(11.5)(9.9)44.7(587.8)--حقوق األقلية 

)443.5))440.7)13.013.8313.1-)2.2))5.0))28.2))219.6)108.0)417.8))109.3))106.5)صافي أرباح )خسائر( الفترة

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



QALAAHOLDINGS.COM

قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( لفترة تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2021 )مليون جنيه مصري(

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH SPVs سي سي تي ان دي تيسيلفر ستونأورينت 
تسعة أشهر  خصوماتجراندفيو متفرقات^^  وفرةفالكونأسكومأو

2021
30,975.1(3.1)203.21,798.9-18,231.96,638.12,414.7192.1713.7785.6--اإليرادات 

(27,531.7)3.1(1,323.9)(170.6)-(554.4)(451.8)(87.5)(2,051.9)(5,804.3)(17,090.5)--تكلفة المبيعات 
3,443.3-32.6475.0-1,141.3833.9362.8104.6261.9231.3--مجمل الربح 

-(62.4)----------62.4أتعاب االستشارات 
3,443.3)62.4)32.6475.0-1,141.3833.9362.8104.6261.9231.3-62.4إجمالي أرباح النشاط

(1,417.3)56.7(163.1)(23.6)-(128.1)(203.3)(40.1)(157.4)(185.9)(426.9)(8.4)(137.1)مصروفات عمومية وإدارية 
19.9-15.82.5-0.3--3.0(1.6)-(0.0)-صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل خصم التكاليف 
2,046.0)5.7)24.9314.3-714.4646.3208.464.458.6103.5)8.4))74.7)االستثنائية(

-(100.4)---------100.4-توزيعات األرباح
(4.5)0.9(5.0)5.2-(18.6)(10.2)16.8(3.8)(7.1)4.812.4-إيرادات وتكاليف غير متكررة 

2,041.4)105.2)30.1309.3-96.8726.8639.2204.681.248.484.9)74.7)األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(3,280.0)(39.7)(53.8)(3.5)-(72.3)(66.8)(46.0)(148.5)(132.0)(2,710.3)-(7.1)اإلهالك واالستهالك 

)1,238.5))144.9)26.6255.5-12.7)18.4)507.256.135.2)1,983.6)96.8)81.8)األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(2,913.9)-(92.5)(3.0)-(14.3)(48.5)(97.4)(44.9)(302.8)(1,881.1)(131.5)(297.8)فائدة مصرفية مدينة 
158.0---------158.0-تكاليف تمويلية أخرى

(103.1)----------(103.1)-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(240.1)346.9-(16.9)---(44.1)(417.0)-(37.5)(71.6)-فوائد قروض من المساهمين

392.5(327.5)7.6--381.45.40.13.70.3-202.7118.7دخل الفائدة 
(110.6)-(3.1)--(17.7)-(17.2)0.0(30.6)(42.0)--رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(

)4,055.8))125.6)6.6167.6-)19.0))63.2))123.4))400.4)555.3)3,786.2))90.7))176.9)األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(
-------------أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

(26.6)125.5(2.3)(2.6)-(2.5)6.6(1.4)(3.7)(28.0)20.32.9(141.3)اضمحالالت 
(3.0)-----3.0-(1.3)---(4.7)مصروفات إعادة هيكلة

7.3(7.4)----21.3-(6.7)----الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
-------------مكافآت نهاية الخدمة

(12.2)-----(1.8)--(10.2)--(0.3)مبادرات المسئولية االجتماعية 
(404.2)(6.9)(8.4)9.6-(0.3)(1.4)6.6(214.1)(72.1)-(114.8)(2.5)مخصصات 

-------------عمليات غير مستمرة **
155.0(3.2)(1.9)1.5-0.8(2.7)156.61.6(1.2)(2.6)(18.9)25.0عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

)4,339.6))17.5)15.1155.1-)21.0))38.2))116.6))469.5)443.6)3,785.9))204.1))300.5)األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب
(177.0)4.2(25.0)(0.1)-(1.3)--(30.3)(121.1)(2.5)-(1.0)الضرائب 

)4,516.6))13.3)15.1130.0-)22.3))38.2))116.6))499.8)322.6)3,788.3))204.1))301.5)األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية
(3,195.8)(1,219.8)98.1--0.0(5.8)(34.8)98.485.7(2,217.6)--حقوق األقلية 

)1,320.8)15.131.91,206.5-)22.3))32.5))81.8))585.6)224.2)1,570.7))204.1))301.5)صافي أرباح )خسائر( الفترة

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



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

QALAAHOLDINGS.COM

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

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

اإلجمالي العام 
تسعة أشهر 

2021
 خصومات

SPVs2021 العام المالي 2020تسعة أشهر

األصول المتداولة
6,449.05,755.8(2,876.9)461.9755.19,325.9(0.0)2,055.01,710.31,933.81,785.4115.7384.2124.6 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

3,306.92,650.3(0.0)44.2339.93,306.9-1,249.2452.61,006.111.395.4108.1-مخزون 
35.135.1(111.0)118.022.4146.1----5.7---أصول محتفظ بها لغرض البيع 

3.5287.16,976.456.97,033.33,904.3-5.1531.66,038.660.720.116.912.8النقدية وما في حكمها 
4.510.314.818.2---4.5--0.0---أصول أخرى 

16,839.112,363.7)2,920.8)627.61,404.519,759.8)0.0)2,060.13,491.18,425.02,858.0147.1496.6249.9 إجمالي األصول المتداولة
األصول غير المتداولة

47.61,129.165,106.0538.965,644.967,096.8-9.256,401.82,896.02,364.8768.3729.1760.1 أصول ثابتة 
616.6610.4(5,578.4)4.9101.06,195.0--141.7-52.1348.4-5,547.0 استثمارات عقارية 

701.271.3772.4782.8----0.4--16.8270.7413.3 الشهرة / أصول غير ملموسة 
1,109.21,133.8(4,099.0)51.45,208.3--449.9--4,091.639.5236.5339.3 أصول أخرى 

68,143.269,623.8)9,067.3)52.41,281.677,210.5-9,664.556,712.13,597.93,052.5768.3871.21,210.0 إجمالي األصول غير المتداولة
84,982.381,987.5)11,988.0)680.12,686.096,970.3)0.0)11,724.660,203.212,022.95,910.5915.41,367.71,459.9 إجمالي األصول
حقوق الملكية

)10,191.8))11,353.6))14,874.0)116.53,520.4)395.7))1,103.3)61.3)40.5))964.7))5,584.4)4,370.95,895.61,164.8 حقوق مساهمي الشركة القابضة
11.5417.66,262.23,760.710,022.912,533.5(12.9)0.0(84.0)(449.8)3,784.6600.61,994.7- حقوق األقلية 

2,341.8)1,330.7))11,113.3)534.19,782.6)384.3))1,116.2)61.3)124.5))1,414.5))3,589.6)4,370.99,680.21,765.4 إجمالي حقوق الملكية 
االلتزامات المتداولة

54.2981.849,548.42,855.352,403.747,788.6-5,571.735,729.34,807.71,139.5984.5194.884.8 اقتراض 
14,424.213,336.0(516.2)1,619.34,867.32,814.31,884.992.6458.5956.21,115.0637.5494.914,940.4 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

3,035.92,675.5(984.5)4,020.4-131.9---2,417.3984.5-486.7-قروض المساهمين
272.51,288.524.228.028.01.212.868.61,885.8434.02,319.82,109.0-162.1 مخصصات

1.00.81.81.8-0.7----0.2--- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
7,353.141,083.37,894.56,730.32,085.8681.21,069.01,116.2837.11,545.370,396.01,789.472,185.465,910.9 إجمالي االلتزامات المتداولة

- االلتزامات غير المتداولة
10,700.410,227.9(0.0)454.910,700.4--780.471.5--7,874.11,519.4- اقتراض 

913.11,040.6(2,705.4)226.684.13,618.6---2,758.2130.2-419.5- قروض المساهمين 
0.667.62,472.741.32,514.12,466.3-0.61,146.1843.611.7113.930.6258.1 التزامات طويلة األجل 

14,127.513,734.9)2,664.1)227.2606.616,791.7-0.69,439.72,363.02,769.8244.2811.0329.6 إجمالي االلتزامات غير المتداولة
86,313.079,645.7)874.7)7,353.750,523.110,257.59,500.22,329.91,492.21,398.61,116.21,064.32,151.987,187.7 إجمالي االلتزامات

84,982.381,987.5)11,988.0)680.12,686.096,970.3)0.0)11,724.660,203.212,022.95,910.5915.41,367.71,459.9 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

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

 2021سبتمبر  30عن الربع الثالث المنتهي في 
 2021ديسمبر   2القاهرة في 

  

 

 ملكية شركة القلعة 

 % تقريبًا13.1
 

 

تقريبن ا  ن المنا وت منالي الربرينتا وبنا نت  ضلف ان   980.7،  نهنا 2021بنا نت الشننننركنة بتررير حوالي  ليون ان  ن المندصوت صول الربا اللنالنم  ن منا  

ضلف ان  ن    112.4ضلف ان تقريب ا  ن المنتجات البترولية المرررة للهيئة الممنننرية العا ة للبترول، باكعنننافة إلى حوالي    907.2صول نفس الفترة بتوريد  

 ضلف ان  ن الربريت إلى شركات تمنيا األسمنت واألسمدةا 20.1الفيا البترولي و

 

 المنتج
غاز بترولي  

 مسال
 نافتا خفيفة

بنزين عالي  

 األوكتين 
 سوالر وقود النفا ات  مازوت

إجمالي التوريد  

للهيئة العامة  

 للبترول 

الننلننالننم    2020الننربننا 

 تبالان 
32,454 68,675 135,140 99,702 2 624,232 960,206 

الننلننالننم    2021الننربننا 

 تبالان 
28,645 53,696 112,149 96,140 135,210 422,113 847,954 

 %12- %32-  رتفا %4- %17- %22- %12-  عدل التييير

 2,992,386 1,813,762 147,635 344,040 376,389 218,886 91,673 تبالان  2020ضشهر  9

 2,171,682 1,178,347 163,566 316,082 293,468 148,731 71,487 تبالان  2021ضشهر  9

 %27- %35- %11 %8- %22- %32- %22-  عدل التييير

 

 ليار جنيه تقريب ا    5.4 قاب     %51، وهو نمو سننو  بمعدل  2021 ليار جنيه تقريب ا صول الربا اللالم  ن ما    8.1بليت إيرادات الشنركة الممنرية للتررير  

ا هرتفاع ضسنعار المنتجات البترولية   ليسنج   ليون ان    %13ل سننو   بالرغا  ن انخفاض حجا المبيعات بمعدالمرررة  صول نفس الفترة  ن العا  السنابق، ن ر 

ن   ليون ان صول الربا اللالم  ن العا  السنابقا ويرجا انخفاض حجا المبيعات إلى القرار الت  اتختته اكدارة بوبف تررير كمية إعنافية     1.2تقريب ا  قاب   

ب  التررير بالشركة الممرية للترريرا وبليت األرباح التشييلية  النفط الخا  في شنركة القاهرة لتررير البترول كج ء  ن  دصوت اكنتاج، و،لل ل يادة ها   ر

 ليون جنيه    106.3 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن العا  الجار   قاب  صسنائر تشنييلية بدرها   684.8بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا  

تجات البترولية المرررة واسنتمرار ممليات الشنركة دون توبف ضو تبااؤ صول الربا اللالم  ن  ، في عنوء ارتفاع ضسنعار المنصول نفس الفترة  ن العا  السنابق

 العا  الجار ا

ا  وتجدر اكشننارة إلى ارتفاع ها   رب  التررير  ليون دوهر ض ريري يو ي ا، غير ضنه ه ي ال ضب   ن    2إلى ضكلر  ن     2021تفي الربا األصير  ن ما     ؤصر 

ا ضن   ريجد   ليون دوهر يو ي اا 3 ، والتي تجاو ت  19  –  ة تكوفيد   سنننتوياته بب  ض ضممال اكدارة الفنية للشنننركة الممنننرية للتررير تتا    جميابالتكر ضياننن 

 اللبترول العا ة الممرية للهيئة بالرا    ملوكة وهي ، إبرو ت المشرومات وايانة لتشيي  الممرية الشركةبواساة 

 الممرية للتررير حالي ا  ا الجهات المقرعة حول إمادة هيرلة ديون الشركة بالرا  اوتتفاوض الشركة 
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 تقرير نتائج األعمال
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  تقريبًا %55.6 –ملكية شركة القلعة 
 

 

تقريب ا صول نفس الفترة   ليار جنيه    2.1،  قاب   2021 ليار جنيه تقريب ا صول الربا اللالم  ن ما     2.4لتبلغ    %16ارتفعت إيرادات اابة مربية بمعدل سنو   

 ليون جنيه صول الربا    265.4لتبلغ    %19 ن العا  السنابقا كما ارتفعت األرباح التشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بنسنبة سننوية  

 ملى نمو ضنشاة تو يا الرهرباء واليا  الابيعيا اللالم  ن العا  الجار ا ويعرس األداء القو  حالة التعافي التي يشهدها السوق و ردودها اكيجابي

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
 

الوحدة  

 القياسية 

الربع الثالث 

2020 

الربع الثالث 

2021 

التغيير  

)%( 

  أشهر 9

2020 

أشهر   9

2021 

التغيير  

)%( 

 %15 6,638 5,784 %16 2,403 2,076 مليون جم  طاقة عربية | اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  طاقة عربية |  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %10 655 542 %19 265 224 مليون جم 

 %15 1,384 1,198 %28 507 397 مليون جم  طاقة غاز | اإليرادات 

طاقة غاز | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 %17 319 273 %32 129 98 مليون جم 

اابة غا  | المنش ت السرنية التي تا رباها بشبرة اليا   

 ضشهر   9تتراكمي لفترة  الابيعي
# 39,379 33,514 -15% 1,276,962 1,431,872 12% 

 %16 297 256 %16 297 256 # إجمالي مدد العموء  ن المشرومات المناميةاابة غا  | 

 الابيعيإجمالي حجا تو يا اليا  اابة غا  | 
 ليار  تر 

  رعا
1.7 1.8 6% 5.0 5.6 12% 

 %173 30 11 %600 7 1 # اابة غا  | مدد  ياات اليا  الابيعي المايوا

 %27 1,314 1,032 %27 518 409 مليون جم  طاقة باور | إيرادات*

طاقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك*
 %25 247 198 %30 98 75 مليون جم 

 اابة باور | إجمالي توليد الرهرباء  
 ليون كيلو  

 وات/سامة
281 344 22% 680 850 25% 

   اابة باور | إجمالي حجا تو يا الرهرباء
 ليون كيلو  

 وات/سامة
24 21 -12% 77 69 -10% 

 اابة باور | توليد الاابة الشمسية 
 ليون كيلو  

 وات/سامة
42 42 1% 121 121 -% 

 %12 3,971 3,554 %9 1,386 1,270 مليون جم  طاقة تسويو | إيرادات

طاقة تسويو | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 %9 137 126 %6 59 56 مليون جم 

 %9 558,384 510,488 %5 191,386 181,973 لتر تو يا البن ين والسوهر اابة تسويق | حجا 

 %4 59 57 - 0 1 # اابة تسويق | مدد المياات التابعة 

 *تشم  نتائج ضنشاة التو يا، وكتلل توليد الرهرباء  ن  مادر الاابة التقليدية والاابة المتجددة

  ليوظة: تا مرض األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا تضموه  بب  تجميا النتائج  

 

 قطاس الغاز الطبيعي

، واناحا ،لل نمو األرباح التشنييلية  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     507.1لتسنج     %28ارتفعت إيرادات بااع اليا  الابيعي بمعدل سننو   

في  يادة مدد    ليون جنيه صول نفس الفترةا ويعرس ،لل نجاح الشنركة  128.9لتسنج     %32بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بمعدل سننو   

ا  الابيعي بأسعار  ياات اليا  الابيعي المانيوا و يادة حجا تو يا اليا  الابيعي  ما سناها في اليد  ن ضمر تراجا مدد العموء التين تا رباها بشبرة الي

نفس الفترة  ن العا  السننابقا فقد شننهد  ضلف ممي  صول  39,4،  قاب   2021ضلف ممي  صول الربا اللالم  ن ما    33,5ليبلغ    %14.9السننوق بنسننبة سنننوية  

 ليار  تر  رعا صول نفس الفترة    1.7 ليار  تر  رعا،  قاب     1.8ليبلغ    %6الربا اللالم  ن العا  الجار  ارتفاع حجا تو يا اليا  الابيعي بمعدل سننننو   

في عوء تاامف مدد المنش ت المنامية الجديدة التي تا رباها بشبرة     ن العا  السابق، حيم يرجا ،لل إلى  يادة استهوا المنش ت المنامية لليا  الابيعي

 نشنن ت صول نفس الفترة  ن العا  السننابقا وتجدر اكشننارة إلى ارتفاع إجمالي مدد  7 قاب     2021 نشننأة بنهاية الربا اللالم  ن ما    17اليا  الابيعي إلى  

  297بينما وا  إجمالي مدد العموء المناميين إلى  ،  2021سبتمبر    30 ليون  نشأة حتى    1.4تتجاو   المنش ت السرنية التي تا رباها بشبرة اليا  الابيعي ل

 ممي ا 
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بأسواق تو يا    وإلى جانا المرانة الرائدة التي تي ى بها شركة اابة مربية في  جال إنشاءات وتو يا اليا  الابيعي، تعرف الشركة ملى توظيف فرص النمو

  وا مبر  يادة مدد  ياات اليا  الابيعي المانيوا ووحدات اك داد المتنقلة لتلبية احتياجات العموء البعيدين من الشنبرة القو ية لليا اليا  الابيعي الماني

ابيعي   يانات جنديندة صول الربا اللنالنم  ن العنا  الجنار  ليرتفا بنتلنل مندد  يانات تموين الينا  ال  7الابيعيا وملى هنته الخلفينة، بنا نت الشننننركنة بن عننننافنة 

ا 2021ضشننهر  ن ما    9 ليون  تر  رعا صول ضول    50.9 ياةا ونتج من ،لل ارتفاع حجا  بيعات اليا  الابيعي للسننيارات إلى    30الماننيوا إلى   ، ملم 

 ركبة    1,171يوي    ياة بنهاية العا  الجار ا كما نجيت الشنركة في ت  41بأن الشنركة تسنتهدخ الوانول بعدد  ياات تموين اليا  الابيعي المانيوا إلى  

 ركبة صول ضول تسننعة ضشننهر  ن العا ا وتسننتهدخ الشننركة    3,151ليرتفا اكجمالي إلى    2021للعم  باليا  الابيعي الماننيوا صول الربا اللالم  ن ما  

جا  التابعة لاابة مربية اتفابية  ا شنركة  آهخ  ركبة للعم  باليا  الابيعي بالمانيوا بنهاية العا  الجار ا ومووة  ملى ،لل، ضبر ت شنركة  اسنتر    4تيوي   

 فقطا ضساول المتخممة في صد ات النق  البر ، بهدخ تيوي  ضساول شاحناتها للعم  بم يج  ن السوهر واليا  الابيعي المايوا بده   ن السوهر

 

  قطاس الكهرباء

، بفانننن  نمو إجمالي حجا توليد 2021جنيه صول الربا اللالم  ن ما     ليون  470.4تقريب ا لتسننننج     %30ارتفعت إيرادات بااع الرهرباء بمعدل سنننننو   

 ليون كيلو وات/سنامة صول نفس الفترةا ويأتي ،لل في عنوء حالة التعافي التي شنهدها السنوق، والتي سناهمت   365إلى    %20وتو يا الرهرباء بمعدل سننو   

ا وارتفا  جم  الرب   2021ملى التوالي حتى نهاية سنبتمبر    %17و  %20نية بمعدل سننو   في ارتفاع مدد العموء  ن المشنرومات المننامية والمنشن ت السنر

، كما ارتفعت األرباح التشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    106.3ليسنج     %24بنسنبة  

حجا  بفان  ا دياد ليون جنيه صول نفس الفترة  ن العا  السنابق،    75.2لربا اللالم  ن العا  الجار ،  قاب    ليون جنيه صول ا  97.5إلى    %30بمعدل سننو   

 تو يا الرهرباءا

 

  قطاس الطاقة الشمسية

 يجاوات في  جما بنبان    65بليت إيرادات شنركة اابة سنوهر، التابعة لمجمومة اابة مربية في  جال الاابة المتجددة وتمتلل  ياة للاابة الشنمسنية بقدرة  

 يجاوات بشنركة   ارع    6ا وبد نجيت الشنركة في تشنيي   ياة للاابة الشنمسنية بقدرة  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    47.4بمياف ة ضسنوان،  

وتتالا الشنركة إلى تع يا اهسنتفادة  ن فرص الشنركات التابعة  سنتقبو ا    بم يد  ندينا صول الربا اللالم  ن العا  الجار ، وتخاط لتشنيي   ياات ضصرى  

 ن الرهرباء في  منر  ن  منادر الاابة    %20النمو التي سنتارحها اليرو ة لتاوير  شنرومات الاابة الشنمسنية صول الفترة المقبلة، والتي تسنتهدخ توليد  

 ا2035 ا  اامفة هته النسبة بيلول ما   2022المتجددة بيلول ما  

 

  وتوزيع المنتجات البتروليةنشاط تسويو 

 %5بفان  نمو  بيعات البن ين والسنوهر بنسنبة سننوية    2021 ليار جنيه تقريب ا صول الربا اللالم  ن ما    1.4لتسنج     %9ارتفعت اكيرادات بمعدل سننو   

ا بأنها   ياة بنهاية الربا اللالم  ن العا  ا  59صول نفس الفترةا  وبد بلغ مدد المياات التابعة للشنننركة   تخاط هفتتاح  ياتين جديدتين، ليمننن   لجار ، ملم 

 ليون    38.7بنهاية العا  الجار ا  ن جانا آصر، ارتفعت إيرادات نشننناا تو يا  يوت الميركات لتسنننج     ياة  61مدد المياات التابعة للشنننركة    إجمالي

با اللالم  ن العا  السنننابق، ملى صلفية نمو حجا  بيعات  يوت الميركات بمعدل   ليون جنيه صول الر  29.3جنيه صول الربا اللالم  ن العا  الجار ،  قاب   

 ان صول نفس الفترة  ن العا  السابقا 498 قاب   2021ان صول الربا اللالم  ن ما   619إلى  %24سنو  

 

 قطاس الميا 

والمتخممين بمشرومات  عالجة المياه، حيم يستهدخ القااع توظيف ح  ة  بعد تعيين نخبة  ن الخبراء  2021ضالقت الشركة بااع المياه في  ارس  

حلول  عالجة  تنومة  ن النما،ج التعابدية لخد ة الشركات العا لة في باامات المنامة وال رامة والسياحة والتاوير العقار  وتوفير  جمومة  ن ضفا  

 لتشيي  ألن مة  عالجة المياه الفعالة والمتمي ة بانخفاض الترلفة وكفاءة استهوا الاابةا المياه وه سيما ضممال التمميا واكنشاء والتيرا اآللي وا
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  تقريبًا %69.3 –ملكية شركة القلعة 
 

، وهو نمو سننو  يتجاو  ضربعة ضعنعاخ إيرادات نفس الفترة  ن 2021صول الربا اللالم  ن ما   ليون جنيه    984.3بليت إيرادات  جمومة ضسنيل القابانة  

 ليون جنيه في عننوء األداء القو  لشننركة ضسننيل لألسننمنتا وارتفعت األرباح التشننييلية بب  صمننا الاننرائا والفوائد واكهوا   237.7العا  السننابق البالية  

 ليون جنيه صول نفس   62.6 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن العا  الجار ،  قاب  صسنننائر تشنننييلية بدرها    24.0لتبلغ    %138واهسنننتهوا بمعدل سننننو   

ا   الفترة  ن العا  السننابق، بفانن  جهود الشننركة لخفض التراليف وإمادة هيرلة اهسننتلمارات التابعة في بااع األسننمنت واكنشنناءاتا وبد ضحر ت اكدارة تقد  

اتها  عيد إمادة هيرلة ديون  جمومة ضسننيل القاباننة بالرا  ، وتتوبا ضن تلمر تلل الجهود من تع ي   رك ها المالي وبدرتها ملى الوفاء بالت ا  ليوظ ا ملى انن 

ا   المالية وتيسين  عدهت الربيية  ستقبو 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 
الوحدة  

 القياسية 

الربع الثالث 

2020 

الربع الثالث 

2021 

التغيير  

)%( 

أشهر   9

2020 

أشهر   9

2021 

التغيير  

)%( 

 %53 2414.7 1574 % 314 984.3 237.7 مليون جم  | اإليرادات مجموعة أسيك القابضة 

| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب مجموعة أسيك القابضة | 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 - 214.1 (5.1) - 24.0 (62.6) مليون جم 

 % 145 1789.6 731.8 - 810.6 (53.2) مليون جم  لألسمنت | اإليراداتأسيك 

أسيك لألسمنت | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 % 822 202.1 21.9 - 18.0 (72.2) مليون جم 

 ضسمنت الترا   | اكيرادات
 ليون جنيه  

 سوداني 
1,709.2 11.385.2 566% 6.625 29.958 352% 

ضسمنت الترا   | األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد  

 واكهوا واهستهوا

 ليون جنيه  

 سوداني 
 %719 5.568 680 - 2.288.9   190.3ت

 %20 723 602 %91 230 120  ليون ان  ضسمنت الترا   | حجا المبيعات 

 %49 380.9 255.9 %1- 121.8 123.5  ليون جا   هانة لألسمنت | اكيرادات

 هانة لألسمنت | األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد  

 واكهوا واهستهوا
 %125 149.7 66.7 %6 53.3 50.2  ليون جا 

 %93 528 273 %63 164 101 ضلف ان سنوي ا  هانة لألسمنت | حجا المبيعات 

 %31- 179.5 259.8 %60- 48.1 119.2  ليون جا  ضرسرو | اكيرادات 

ضرسرو | األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد واكهوا 

 واهستهوا 
 %36- 22.5 35,1 %40- 10.8 18.0  ليون جا 

 %28- 203.0 281.6 %28- 203.0 281.6  ليون جا  ضرسرو | بيمة المشرومات المتعابد ملى تنفيتها

 %23- 443.8 575.3 %28- 126.8 177.1  ليون جا  اكيراداتضسيل للهندسة | 

ضسيل للهندسة | األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد  

 واكهوا واهستهوا
 %92- 1.5 18.7 %87- 2.4 19.1  ليون جا 

 %20- 5.2 6.5 %21- 1.4 1.8  ليون ان  ضسيل للهندسة |  شرومات إنتاج الرلنرر

 

 

 

 قطاس األسمنت واإلنشاءات 
تانا اسنتلمارات بااع األسنمنت واكنشناءات  جمومة ضسنيل القابانة، والتي تشنم   شنرومات إنتاج األسنمنت  ن 

الترا   / في الج ائر: شننركة  هانة ، وشننركات المقاوهت صول شننركة ضسننيل لألسننمنت تفي السننودان: ضسننمنت 

واكنشناءات تشنركة ضرسنرو / شنركة ضسنيل للتيرا اآللي ، وشنركات اكدارة الفنية تشنركة ضسنيل للهندسنة / شنركة  

 ضسنبرو ا
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 أسيك لألسمنت 

ا لتقلا سنعر انرخ الجنيه السنوداني وارتفاع  عدل التانخا بشنر   فرا هناا، حيم 2021تأمرت إيرادات ضسنيل لألسنمنت بالجنيه الممنر  صول ما    ، ن ر 

تاريخ القوائا المالية بده   ن   الا المراجا المالي للشننركة تسننجي  نتائج  منننا الترا   بالجنيه الممننر  ملى القوائا المالية للشننركة وفق سننعر المننرخ في

ض ضربا   مننا احتسنابها وفق ا لمتوسنط ضسنعار المنرخ صول الفترةا ونتيجة للتييرات الربيرة في سنعر المنرخ وتأميرها ملى األربا  بالجنيه الممنر ، سننعر

 .لمرخضسمنت الترا   بالجنيه السوداني لتقديا اورة دبيقة لنتائج األممال دون تأمير تقلبات سعر ا

 

 ليار جنيه سنوداني صول نفس   1.7 قاب     2021 ليار جنيه سنوداني صول الربا اللالم  ن ما    11.3ارتفعت إيرادات  مننا ضسنمنت الترا   بالسنودان إلى  

ا ل يادة  توسننط ضسننعار البيا بشننر   ليوظ وكتلل كمية المبيعات، حيم ارتفا حجا المبيعات بمع ضلف    230ليبلغ    %91دل سنننو   الفترة  ن العا  الماعنني ن ر 

ا لتأمر نتائج فترة المقارنة بتوبف اكنتاج صول سننننبتمبر    120 قاب     2021ان صول الربا اللنالم  ن ما    ضلف ان صول نفس الفترة  ن العا  السننننابق، ن ر 

للهندسنةا كما ارتفعت ضسنعار البيا بشنر   ليوظ لتبلغ حوالي ليين اهنتهاء  ن ممليات المنيانة واكانوح المواكبة لنق  اكدارة الفنية إلى شنركة ضسنيل    2020

ضلف جنيه سنوداني للان تقريب ا صول نفس الفترة  ن العا  السنابق، بسنبا    11ضلف جنيه سنوداني للان صول الربا اللالم  ن العا  الجار ، انعود ا  ن    41.5

في ظ  انخفاض العرض نتيجة المنعوبات التي تواجه  منانا األسنمنت بالسنودان في تدبير  تراجا بيمة الجنيه السنوداني  منيوب ا ب يادة الالا ملى األسنمنت  

ا تشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا   الوبود وباا الييار وضمر ،لل ملى انت ا  ضنشناة اكنتاج في السنوق السنوداني بوجه ما ا وسنجلت الشنركة ضرباح 

 ليون جنيه سنوداني ملى الرغا  ن   190.3 قاب  صسنارة تشنييلية بدرها    2021اني تقريب ا صول الربا اللالم  ن ما   ليار جنيه سنود  2.3واهسنتهوا بقيمة  

ا الاابة لر   ارتفاع ضسنعار وبود الدي ل، حيم يعرس ،لل  ردود ارتفاع حجا اكنتاج وتأميره اكيجابي ملى تيسنن هير  الممنروفات وتراجا تراليف اسنتهو

بنالتيندينات المننننعبنة في السننننودان، وضبر هنا نقص إ ندادات الوبود والمواد الخنا    2021وتتوبا اكدارة ضن تتنأمر نتنائج الربا األصير  ن منا    اان  ن اكنتناج

 االو  ة

 

يوظ بسبا تيير بابة  نتجاتها، ودون تيير سنو   ل  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     122و ن جانا آصر، بليت إيرادات شركة  هانة لألسمنت  

ضلف ان تقريب ا صول الربا    164.5ليبلغ    %93و،لل ملى الرغا  ن تشننيي  صط اكنتاج الجديد بممنننعها والت  سنناها في  يادة حجا المبيعات بنسننبة سنننوية  

نتاج صط اكنتاج القديا الت  لا يتا تشننييله سننوى لسننبعة  ضلف ان صول نفس الفترة  ن العا  السننابقا وبد بلغ حجا إ  100.8 قاب  حوالي    2021اللالم  ن ما  

ضلف ان  ن الرلنرر   97.7ضلف ان  ن األسننننمننتا وبند بنا نت الشننننركنة ببيا  26.7ضلف ان  ن الرلنرر و  9.9ضينا  فقط صول الربا اللنالنم  ن العنا  الجنار   

برمينات ه تنتكر صول نفس الفترة  ن العنا  السننننابقا وملى اننننعيند آصر، ،  قنارننة 2021 نخفض الترلفنة و نخفض هنا   الرب  صول الربا اللنالنم  ن منا   

من  سنتوياته صول نفس   2021  اناحا السنعر وها   الرب  المرتفعين صول الربا اللالم  ن ما  SRCتراجا حجا  بيعات األسنمنت المقاو  للربريتات ت

ا لتبااؤ الالا في الج ائرا وبد شن  هدت الشنركة تيسنن  سنتويات الربيية، حيم ارتفعت األرباح التشنييلية بب  صمنا الانرائا  الفترة  ن العا  الماعني، ن ر 

،  دمو ة بارتفاع كفاءة اسنتهوا الاابة وكفاءة 2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    460.3لتبلغ    %15والفوائد واكهوا واهسنتهوا بمعدل سننو   

 بشر  ضساسي ملى صط اكنتاج الجديدااستهوا باا الييار بعد امتماد الشركة 

 

 أسيك للهندسة 

ا لتراجا الاابة اكجمالية    %28، وهو انخفاض سنننو  بمعدل  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    126.8بليت إيرادات شننركة ضسننيل للهندسننة   ن ر 

كلنرر صول نفس الفترة نتيجة إنهاء مقد اكدارة  ا شننركة  مننر بني سننويف   ليون ان   1.5لتبلغ    %21لممننانا إنتاج األسننمنت التي تديرها الشننركة بنسننبة  

 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن   2.4إلى    %87لألسنمنتا كما انخفانت األرباح التشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بمعدل سننو   

 لمرتفااالعا  الجار  بسبا إنهاء العقد المتمي  بها   الرب  ا

 

ا في تنفيت صاة تنويا بامدة مموء الشنركة صارج السنوق الممنر ، بما في ،لل ضسنواق العراق وجنوب إفريقيا وليبيا، سنع ي ا لليد  ن األمر  وتماني اكدارة بد  

ا بأن الشركة تيقق حوالي    ن إيراداتها  ن العقود الدوليةا %37السلبي لتبااؤ بااع األسمنت الممر ، ملم 

 

 وأرسك

ملى  شنرومات اننامة األسنمنت، و،لل لتجاو  حالة حمنري ا    تركي هااتجهت شنركة ضرسنرو إلى توسنيا نااق ضممالها لتشنم  ضنشناة المقاوهت العا ة بده   ن  

 التبااؤ التي يشهدها بااع األسمنت الممر ، حيم نجيت الشركة في توبيا مدة مقود إنشاءات جديدة صول األشهر الماعيةا 

 

 للتحكم اآللي أسيك 

، وانناحا ،لل تيسننن ها    جم  الرب  نتيجة  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     26.7لتسننج     %30ارتفعت إيرادات الشننركة بمعدل سنننو   

الشنمسنية و شنرومات اننامية ضصرىا  توبيا مقود جديدة  ا شنركات غير ما لة بقااع األسنمنت، بما في ،لل مقود ضممال الرترو يرانيرية و شنرومات الاابة  

، وبالتالي ارتفعت بيمة المشننرومات  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    72وتجدر اكشننارة إلى نجاح الشننركة في إبرا  مقود جديدة بقيمة إجمالية  

  ليون جنيها 105تيت التنفيت لتبلغ حولي 
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  % تقريبًا 27.0 –ملكية شركة القلعة الفعلية 

 

 

نيا بابة  ن تعد الشنركة الوانية للابامة واحدة  ن ضكبر الشنركات المتخمنمنة في تمننيا  نتجات الابامة والتيليف في السنوق الممنر ا وتنفرد الشنركة بتمن 

اليديلة للابامة    المنتجات المتنومة و نها الررتون المموج تالمانننلا  و ختلف ضنواع العبوات الررتونية،  ن صول شنننركتين تابعتين وهما شنننركة الشنننروق

رس  ن المخلفات  والتيليف وشنننركة البدار للعبواتا وبالتوا    ا ،لل، تختص الشنننركة المتيدة كنتاج الورق والررتون تيونيبورد  ب نتاج ورق كرتون الدوبل

ا بأن ويندسنور    الوربية، بينما تتخمنص شنركة ويندسنور في تمننيا لفات الررتون السنميل والررتون ضحاد  الوجه وكرتون الفليرسنو واكعنافات الريميائية، ملم 

ا  ن إيراداتها  ن بيا إنتاجها لشركة الشروق،  ما يجعلها حلقة رئيسية بسلسلة القيمة الماافة باستلمارات القلعة في ا كبير   بااع الابامة والتيليف    تيقق ج ء 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 

الوحدة   

 القياسية 

الربع الثالث 

2020 

الربع الثالث 

2021 

التغيير  

)%( 

أشهر   9

2020 

أشهر   9

2021 

التغيير  

)%( 

مجموعة جراند فيو )الشتتتركة القابضتتتة للشتتتركة الوطنية للطباعة( | 

 اإليرادات
 %33 1,800.1 1,356.2 %37 686.2 501.5 مليون جم 

مجموعة جراند فيو )الشتتتركة القابضتتتة للشتتتركة الوطنية للطباعة( | 

 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكاألرباح 
 %3 311.0 301.1 %11 126.1 113.1 مليون جم 

 %3- 575.1 590.9 % 0.3 216.2 215.5  ليون جا  الشروق اليديلة للابامة والتيليف | اكيرادات

الشننننروق الينديلنة للابنامنة والتيليف | األربناح التشننننييلينة ببن  

 الارائا والفوائد واكهوا واهستهواصما 
 %35- 92.2 141.0 %22- 40.5 52.2  ليون جا 

 %8- 22,266 24,230 %8- 7,920 8,590 ان الشروق اليديلة للابامة والتيليف | إجمالي المبيعات

 %37 986.0 717.7 %31 373.6 284.8  ليون جا  الشركة المتيدة كنتاج الورق والررتون | اكيرادات

الشنركة المتيدة كنتاج الورق والررتون | األرباح التشنييلية بب  

 صما الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا
 %52 182.9 120.1 %90 78.9 41.6  ليون جا 

الشننننركنة المتيندة كنتناج الورق والررتون |  بيعنات كرتون 

 الدوبلرس
 %7 97,186 91,036 %6 32,412 30,537 ان

 %94 330.0 170.2 %104 121.1 59.4  ليون جا  البدار للعبوات | اكيرادات

البدار للعبوات | األرباح التشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد  

 واكهوا واهستهوا
 %62 20.3 12.5 %25- 3.6 4.8  ليون جا 

 %58 25,443 16,074 %61 8,889 5,526 ان البدار للعبوات |  بيعات ضلواح ومبوات الررتون المموج

 

 الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

، وهي نفس المسننتويات التي حققتها الشننركة  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    216.2بليت إيرادات شننركة الشننروق اليديلة للابامة والتيليف  

في   2021ضلف ان صول الربا اللالم  ن ما    7.9ليسننج     %8انخفاض حجا المبيعات بمعدل سنننو   صول الفترة المماملة  ن العا  السننابق، ملى الرغا  ن  

بد ضدت هته ظ  ال روخ السننوبية المننعبة واعنناراب حركة اك داد والتوريد، والتي حدت  ن بدرة الشننركة ملى تأ ين الخا ات الو  ة صول نفس الفترةا و

ا و ن جانا آصر 2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    136.0لتسننج     %8ي السننوق الميلي بمعدل سنننو   التيديات إلى انخفاض إيرادات الشننركة ف

 ن إجمالي   %37وبليت  سننناهمتها    %19سننناها نمو  بيعات التمننندير في تعويض تراجا المبيعات الميلية، حيم ارتفعت إيرادات التمننندير بمعدل سننننو   

 ليون    40.5ا وبليت األرباح التشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا  2021الربا اللالم  ن ما    إيرادات شنركة الشنروق اليديلة صول

ا هرتفاع ترلفة الخا ات وصااة الورقا %22، وهو انخفاض سنو  بنسبة 2021جنيه صول الربا اللالم  ن ما     ن ر 

 

 

 قطاس الطباعة والتغليف 
 

 ليون دوهر في بااع الابامة والتيليف  ن صول شنننركتها    60القلعة حتى اآلن باسنننتلمار ضكلر  ن با ت شنننركة  

التابعة الوانية للابامة، والتي نجيت في التيول إلى واحدة  ن ضكبر الشننركات المتخمننمننة في تمنننيا  نتجات  

 الابامة والتيليف في السوق الممر ا
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 )يونيبورد(المتحدة إلنتاج الورق والكرتون 

بفان  نمو حجا المبيعات بنسنبة سننوية    %31، وهو ارتفاع بمعدل سننو   2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    373.6بليت إيرادات شنركة يونيبورد  

 ليون جنيه   117.0ا يعادل  ضلف ان تقريب ا ضو    10.6لتسنج     %99ضلف ان صول نفس الفترة، حيم ارتفعت  بيعات التمندير بنسنبة سننوية    32.4لتبلغ    6%

  257.0ضلف ان ضو  ا يعادل    21.8لتسنج     %13، بينما انخفانت  بيعات السنوق الميلي بنسنبة سننوية  2021 ن إجمالي اكيرادات صول الربا اللالم  ن ما  

مبيعات كفاءة سنننياسنننة التسنننعير التي تتبناها صول نفس الفترةا ويعرس نمو إيرادات السنننوق الميلي رغا انخفاض حجا ال  %8 ليون جنيه وبمعدل نمو سننننو   

ا بأن صا ات اكنتاج تمل  حوالي %59لتعويض ارتفاع ترلفة الخا ات بنسبة    %23الشنركة، حيم با ت ب يادة ضسنعار البيا بنسبة    ن   %80، وصااة الورق، ملم 

لتسنج     %90بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بمعدل سننو   إجمالي التراليف المتييرة بالشنركةا وملى هته الخلفية ارتفعت األرباح التشنييلية  

 ا2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما   78.9

 

 البدار للعبوات

بي لتشنيي   بفان  المردود اكيجا  %104، وهو ارتفاع بمعدل سننو   2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    121.1بليت إيرادات شنركة البدار للعبوات  

ا لتأمر األنشاة اكنتاجية بنقص ورق الر ا بأن الممنا لا يعم  حتى اآلن برا   اابته التشييلية ن ر  رافت الت  يعد ضحد الخا ات الممنا الجديد ضوائ  العا ، ملم 

ظ  ض  ة نقص الورق مالمي ا، اعنارت الشنركة إلى    ملى ضنشناة اك داد والتوريد مالمي اا وفي19  –الرئيسنية للشنركة نتيجة تداميات انتشنار فيروس تكوفيد  

تمن  إلى حوالي اسنتيراد صا ات الورق  ن  منادر ضملى ترلفة   ل  روسنيا،  ما ضدى بدوره إلى ارتفاع ترلفة الان صول ضول تسنعة ضشنهر  ن العا  الجار ، ل

 ليون جنيه صول   3.6بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا    دوهر تقريب اا وبليت األرباح التشنييلية   465دوهر ض ريري، انعود ا  ن    1.100

 ليون جنيه صول نفس الفترة  ن العا  السنابق، بسنبا ال يادة المليوظة بترلفة المواد    4.8 قاب     %25، وهو انخفاض سننو  بنسنبة  2021الربا اللالم  ن ما  

 الخا ا

 

 ويندسور

للتجارة والتمننيا في إنتاج كرتون التيليف واكعنافات الريميائية وتسنتيو، ملى حمنة كبيرة  ن سنوق األكواب والعبوات الوربية  تتخمنص شنركة ويندسنور  

ت  ل  يونيليفر  وضلواح الررتون المموج وضوراق التيليف اليرار  والمواد الريميائية، حيم تشننم  بامدة مموئها  جمومة  ن ضبر  الشننركات  تعددة الجنسننيا

ملى الرغا  ن اهرتفاع    %15، وهو نمو سنننو  بمعدل  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    17.4كوكاكوه وبيبسننيروا وبد بليت إيرادات الشننركة  و

 5.7لتبلغ    %6سنننو     المليوظ في ترلفة المواد الخا ، والتي نتج منها انخفاض األرباح التشننييلية بب  صمننا الاننرائا والفوائد واكهوا واهسننتهوا بمعدل

 د اليتائيةا ليون جنيه صول نفس الفترةا وتتالا الشركة لجني ممار التشريعات المرتقبة بي ر استخدا  العبوات البوستيرية في تعبئة وتيليف الموا
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 قطاس التعدين 
تاننا اسننتلمارات بااع التعدين شننركة ضسننيل للتعدين والخد ات الجيولوجية، والتي تاننا تيت   لتها  شننرومات  

شنركة ضسنرو ، وشنركة ضسنرو  لتمننيا الرربونات والريماويات، وشنركة جوس روا للمواد العا لة وشنركة ضسنرو   

 ضسلوب حقوق الملريةا  بريشيوس  يتال  التي يتا تجميا حمتها  ن األرباح / الخسائر باستخدا 

 

 

 

  تقريبًا %54.1 –ملكية شركة القلعة  
 

 

،  دفومة  بنمو إيرادات شنركة ضسنرو  لتمننيا الرربونات  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    245.9لتبلغ    %8ارتفعت إيردات ضسنرو  بمعدل سننو   

 صول نفس الفترةا %29والريماويات بنسبة سنوية 

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 
الوحدة  

 القياسية 

الربع الثالث 

2020 

الربع الثالث 

2021 

التغيير  

)%( 

أشهر   9

2020 

أشهر   9

2021 

التغيير  

)%( 

 %16 713.7 613.9 %8 245.9 227.0  أسكوم | اإليرادات

أسكوم | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 23.3 32.2 38% 46.3 69.4 50% 

 %55   24.8    16.0  %29   9.0    7.0   ليون دوهر   ضسرو  لتمنيا الرربونات والريماويات | اكيرادات  

ضسرو  لتمنيا الرربونات والريماويات | األرباح التشييلية بب   

 صما الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا
 %208   4.0    1.3  %55   1.7    1.1   ليون دوهر  

 %12   6.7    5.9  %1-   2.4    2.4   ليون دوهر  جوس روا | اكيرادات

جوس روا | األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد  

 واكهوا واهستهوا
 -   0.1ت    0.3  - 0.2    0.7ت ضلف دوهر  

 %15-   222.7    260.8  %13-   67.8    78.0   ليون جا  نشاا إدارة المياجر في  مر | اكيرادات 

نشاا إدارة المياجر في  مر | األرباح التشييلية بب  صما  

 الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا 
 %79-   4.3    20.5  -   3.4ت    2.0   ليون جا 

 -   0.0    7.2  -   0.0    0.3   ليون جا  نشاا إدارة المياجر صارج  مر | اكيرادات

نشاا إدارة المياجر صارج  مر | األرباح التشييلية بب   

 صما الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا
 %40   0.3ت    0.5ت  %50   0.1ت    0.2ت   ليون جا 

 

 أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

 ليون جنيه صول نفس الفترة  ن العا    7 قاب     2021اللالم  ن ما   ليون جنيه صول الربا    9بليت إيرادات شننركة ضسننرو  لتمنننيا الرربونات والريماويات  

دوهر للان صول نفس الفترة  ن   70دوهر ض ريري تقريب ا للان،  قاب  حوالي    92ليمن  إلى    %31السنابق، بفان   يادة  توسنط ضسنعار البيا بمعدل سننو   

ناجا من انخفاض حجا المبيعات بسنبا النقص العالمي في الياويات، حيم انخفض حجا  بيعات  العا  السنابقا وبد سناها تيسنن ضسنعار البيا في تعويض األمر ال

ضلف    89.8إلى    %5، في حين انخفض إجمالي حجا المبيعات بنسنبة سننوية  2021ضلف ان صول الربا اللالم  ن ما    58.6ليسنج     %7التمندير بمعدل سننو   

 ان صول نفس الفترةا

 ليون دوهر صول الربا اللالم  ن ما    1.7لتمنن  إلى    %55ية بب  صمننا الاننرائا والفوائد واكهوا واهسننتهوا بمعدل سنننو   وارتفعت األرباح التشننييل

دارة، والتي  ، ملى الرغا  ن ارتفاع التراليف المتييرة بالشنركة، حيم يعرس ،لل  ردود حواف  التمندير اليرو ية ونجاح سنياسنة التسنعير التي تبنتها اك2021

تراليف المتييرة، وهما ا ت بموجبها بتعدي   توسط ضسعار البيا صول الربا اللالم  ن العا  الجار  لليد  ن ضمر اهرتفاع المليوظ لعنمرين رئيسيين بقائمة الب

تاجا وبد تانامفت تراليف الشنين  ، وهي إحدى المرونات الريميائية المسنتخد ة في اكنstearic acidتراليف الشنين العالمية، وضسنعار  ادة حمض السنتياريل  

ا ألجراء م مليات البيا بن ا  تيم  العالمية إلى العديد  ن األسننننواق الدولية صول الربا اللالم  ن العا  الجار ،  ما ضسننننفر من ارتفاع التراليف المتييرة ن ر 

 صول نفس الفترةا %125ريل بمعدل سنو  ، فيما ارتفعت ضسعار  ادة حمض الستيا(CIF)تراليف الباائا والتأ ين و مروفات الشين 
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ة في السننوق  وتهدخ اكدارة صول السنننوات القاد ة إلى التركي  ملى تنويا  مننادر اكيرادات وإعننافة الم يد  ن صاوا اكنتاج  ن ضج   يادة حمننة الشننرك

المليوظ التي تشنننهدها األسنننواق اكبليمية، فانننو  من اهسنننتمرار في  راببة  الميلي بالتوا    ا تع يا اهسنننتفادة  ن نمو ضنشننناة التمننندير وحالة التعافي  

جية في تيقيق ضهداخ  المسنتجدات السنوبية من كلا لدراسنة ضمر تقلبات األسنواق العالمية ملى التراليف المتييرة بالشنركةا و ن المتوبا ضن تسناها هته اهسنتراتي 

توسنننا بأممالها في ضسنننواق  يلية ودولية جديدة، فانننو  من دورها في اليد  ن  خاار تيير سنننعر الدوهر  النمو المخااة مبر اهرتقاء بقدرات الشنننركة وال

 األ ريري واهستفادة  ن   ايا العم  في السوق الميلي في رفا كفاءة رضس المال العا   وتيسين التدفقات النقدية وهوا   الربييةا

 جالس روك للمواد العازلة

، ودون تيير سننو   قارنة بنفس الفترة  ن العا  السنابق، ملى الرغا  ن انخفاض 2021 ليون دوهر ض ريري صول الربا اللالم  ن ما    2.4بليت اكيرادات  

بيا   ضلف ان صول نفس الفترة  ن العا  السنابق، حيم سناها ارتفاع  توسنط ضسنعار  2.8ضلف ان تقريب ا  قاب  حوالي    2.3إلى    %17حجا المبيعات بنسنبة سننوية  

ا بقيمة  جميا  نتجات الشننركة في اليد  ن تأمير تراجا حجا المبيعاتا وسننجلت الشننركة ضرباح تشننييلية بب  صمننا الاننرائا والفوائد واكهوا واهسننتهو

السنننابق،  دمو ة  بنمو ضلف دوهر صول نفس الفترة  ن العا     718.3ضلف دوهر صول الربا اللالم  ن العا  الجار   قاب  صسنننائر تشنننييلية بدرها   228.3

ا ويرجا نمو  بيعات التمنندير بشننر  رئيسنني إلى 2021ضلف دوهر ض ريري صول الربا اللالم  ن ما    596لتسننج     %41 بيعات التمنندير بمعدل سنننو   

شنركة في دصول ضسنواق تمندير  ضلف دوهر ض ريري صول نفس الفترة بالت ا ن  ا نجاح ال  262.4لتسنج     %76ارتفاع  بيعات المنوخ ال جاجي بمعدل سننو   

ضلف دوهر ض ريري صول الربا اللالم  ن العا  الجار   قاب     333.6لتبلغ    %21جديدة، باكعنننافة إلى ارتفاع  بيعات المنننوخ المنننخر  بمعدل سننننو   

 ضلف دوهر صول نفس الفترة  ن العا  السابقا  275.1

 للتعدين(نشاط إدارة المحاجر في السوق المصرع )أسكوم 

 ن إيراداتها  ن ضنشناة إدارة المياجر لممنانا األسنمنتا    %90ترتبط ضنشناة التعدين لشنركة ضسنرو  بشنر  رئيسني بقااع األسنمنت، حيم تيمن  الشنركة ملى  

يات تشننييلية اننعبة ، حيم واجهت الشننركة تيد%13، وهو انخفاض سنننو  بمعدل  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    67.8وبد بليت اكيرادات  

بب  صمنا   نتيجة الانيوا التي يشنهدها سنوق األسنمنت في ظ  ارتفاع العرض وتراجا الالا واحتدا  المنافسنة بين الممناناا وحققت الشنركة صسنائر تشنييلية

ممنال المننننيناننة للمعندات واهمتمناد ملى  ليون جنينه صول الربا اللنالنم  ن العنا  الجنار  نتيجنة تنفينت ض  3.4الاننننرائنا والفوائند واكهوا واهسننننتهوا بقيمنة  

األدنى  ن سنننيا   اسنننتئجار  عدات بديلة بترلفة  رتفعة صول تلل الفترةا و ا ،لل توااننن  اكدارة تركي ها ملى  راجعة العقود المبر ة وتيديد  عايير لليد

 تي تتيملها الشركة صول فترات التبااؤ التي تشهدها األسواقاالمنتجات  ا تجديد بعض العقود ملى ضساس اهستو  ضو السداد، و،لل لتياية التراليف ال
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           تقريبًا %54.9 –شركة القلعة ملكية 
 

بفانن  األداء القو  لشننركة    %10، وهو نمو سنننو  بمعدل  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    230.3  شتتركة مزارس دينا القابضتتةبليت إيرادات  

إلى   %43دل سننو     ارع دينا والشنركة اهسنتلمارية لمنتجات األلبانا كما ارتفعت األرباح التشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بمع

 ل نفس الفترة في عوء األداء القو  لألرباح التشييلية برلتا الشركتين التابعتينا ليون جنيه صو 38.9

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 الوحدة القياسية 
الربع الثالث 

2020 

الربع الثالث 

2021 

التغيير  

)%( 

أشهر   9

2020 

أشهر   9

2021 

التغيير  

)%( 

 %17 785.6 672.4 %10 230.3 209.0 مليون جم  | اإليرادات جذور )شركة مزارس دينا القابضة(

| األرباح التشغيلية   جذور )شركة مزارس دينا القابضة(

 قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %8 103.5 95.9 %43 38.9 27.3 مليون جم 

 %16 641.6 552.8 %22 193.6 159.1  ليون جا    ارع دينا | اكيرادات

  ارع دينا | األرباح التشييلية بب  الارائا والفوائد  

 واكهوا واهستهوا
 %6- 117.2 125.2 %29 40.3 31.1  ليون جا 

 %4- 8.5 8.9 %1 2.7 2.7 ان / بقرة حوبة  بيعات اليليا الخا  لر  بقرة حوبة  ارع دينا | 

 %50 270.5 180.8 %40 93.9 67.1  ليون جا  اهستلمارية لمنتجات األلبان | اكيرادات 

اهستلمارية لمنتجات األلبان | األرباح التشييلية بب   

 الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا 
 %115 20.7 9.6 %53 11.1 7.3  ليون جا 

 %31 12,097 9,266 %30 4,399 3,377 ان اهستلمارية لمنتجات األلبان | حجا المبيعات

 

 

 مزارس دينا

، بفا  تيسن ضداء جميا القاامات التشييلية  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     193.6لتبلغ    %22ارتفعت إيرادات   ارع دينا بمعدل سنو   

 ليون جنيه صول    165.4غ  لتبل  % 23واستمرار العائد اكيجابي للتيسينات المستمرة التي تابقها اكدارةا ارتفعت إيرادات بااع اللروة الييوانية بنسبة سنوية  

ضلف ان صول نفس الفترة، حيم يرجا ،لل إلى ارتفاع ضسعار    18.6، ملى الرغا  ن اهستقرار السنو  بيجا المبيعات، والت  بلغ  2021الربا اللالم  ن ما   

 ن العا  السابقا وارتفعت إيرادات بااع ال رامة بمعدل  جنيه للتر صول نفس الفترة    6.8جنيه للتر  قاب  حوالي    8.3إلى    %22بيا اليليا الخا  بمعدل سنو   

ان صول نفس    119  ارتفاع  ساهمة ضنشاة تمدير الفاكهة، والتي بليت ليون جنيه صول الربا اللالم  ن العا  الجار ،  دفومة ب  9.6لتبلغ    %85سنو   

آسيا التي ضظهرت الب ا  ت ايد ا ملى فاكهة العناا و ن جانا آصر، تراجعت    الفترة، حيم استهدخ القااع ضسواق ضوروبا والشرق األوسط، وكتلل ضسواق شرق 

صول ضول    %2، ولرنها حققت ارتفام ا سنوي ا بنسبة  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     18.6لتبلغ    %8التج ئة بمعدل سنو   ب  البيا   ااإيرادات نش

  ليون جنيها  44.8لتسج    2021تسعة ضشهر  ن ما  

  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     40.3لتبلغ    %29وارتفعت األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا بمعدل سنو   

 رغا ارتفاع ضسعار  رونات األموخ  ن الترة وفول الموياا

 

 

 

 قطاس األغذية
 

تاننننا اسننننتلمارات بااع األغتية شننننركة   ارع دينا تال رامة واألغتية  والتي تاننننا تيت   لتها الشننننركة  

 اهستلمارية لمنتجات األلبان تتمنيا وتسويق األلبان التي تنتجها   ارع دينا ا
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 الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان  

، بفا  نمو إجمالي المبيعات 2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     93.9لتبلغ    %40ارتفعت إيرادات الشركة اهستلمارية لمنتجات األلبان بمعدل سنو   

انعرست بشر  صاص ملى بااع  ضلف ان تقريب اا كما يأتي ارتفاع اكيرادات في عوء حالة التعافي التي يشهدها السوق، والتي    4.4إلى    %30.3بنسبة سنوية  

، في عوء ارتفاع حجا  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     56.9لتبلغ    % 46الفنادق والمااما والمقاهيا فقد ارتفعت إيرادات األلبان بنسبة سنوية  

 ليون   56.9ة ضسعار اليلياا وبليت إيرادات العمائر  ميوب ا ب ياد  2021ضلف ان تقريب ا صول الربا اللالم  ن ما    3.2إلى   % 29المبيعات بمعدل سنو  

ان صول نفس الفترةا  كما ارتفعت    818ليبلغ    %55بفا  نمو حجا المبيعات بنسبة سنوية    %69، وهو نمو سنو  بنسبة  2021جنيه صول الربا اللالم  ن ما   

ان صول    274م  ن العا  الجار ،  دفومة  بنمو حجا المبيعات بنفس النسبة ليبلغ   ليون جنيه صول الربا اللال   6.4لتسج     % 25إيرادات ال باد  بمعدل سنو   

ملى صلفية نمو حجا المبيعات   2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما     3.7لتبلغ    %47نفس الفترةا وملى اعيد األجبان، ارتفعت اكيرادات بمعدل سنو   

 ةا  ان صول نفس الفتر 64إلى  % 39بنسبة سنوية  

  11.1لتبلغ    % 53وبد شهدت الشركة تيسن  ستويات الربيية، حيم ارتفعت األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا بمعدل سنو   

  %4.9 قاب     2021ن ما   صول ضول تسعة ضشهر    %3.9 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن العا  الجار ،  دمو ة  بانخفاض نسبة المبيعات المرتجعة إلى  

 صول نفس الفترة  ن العا  السابقا 

المقبلة، كما تسنتهدخ  وتتالا اكدارة لتع يا القيمة  ن توسنعاتها األصيرة في ضسنواق العمنائر بامتبارها ركي ة ضسناسنية  ن ركائ  تيسنين الربيية صول المرحلة  

ا  يادة الاابة اكنتاجية لخط إنتاج ال باد ، و يادة التو يا  المباشر لمنتجاتها لتيسين بدرات الشركة وتع ي  ضدائها  ستقبو 
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 اللوجيستياتوقطاس النقل  
تانننا اسنننتلمارات النق  واللوجيسنننتيات  شنننرومات صد ات الموان  البيرية في  منننر و شنننرومات النق  النهر   

 لوجيستيرساواللوجيستيات في  مر وجنوب السودان  ن صول شركة ناي  

 

  %67.6 –ملكية شركة القلعة 
 

عدل سنو  "سني سني تي او" هي الشنركة القابانة لشنركة ناي  لوجيسنتيرس وتقو  بممارسنة ضنشناتها في  منر وجنوب السنودانا وبد ارتفعت إيرادات الشنركة بم

جنيه صول نفس الفترة  ن العا  السنابقا كما ارتفعت األرباح التشنييلية بب    ليون    67.3 قاب     2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    79.1لتبلغ    18%

 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن العا  الجار ا وتعرس نتائج الشنركة ارتفاع    30.8لتبلغ    %47صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بمعدل سننو   

 إلى إحدى ممليات اكنقا، التي با ت بها الشركة صول نفس الفترة، والمتمي ة بارتفاع ها   الرب ا عدهت التخ ين بساحة تخ ين الياويات، باكعافة 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 
الوحدة  

 القياسية 

الربع الثالث 

2020 

الربع الثالث 

2021 

التغيير  

)%( 

أشهر   9

2020 

أشهر   9

2021 

التغيير  

)%( 

|    ناي  لوجيستيرسالشركة القاباة لشركة ت  سي سي تي او

 اكيرادات 
 67.3 79.1 18% 225.3 192.1 -15% 

|    الشركة القاباة لشركة ناي  لوجيستيرست  سي سي تي او

 األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد واكهوا واهستهوا
 21.0 30.8 47% 89.3 64.4 -28% 

 %7- 181.0 194.1 %28 76.3 59.4  ليون جا  ناي  لوجيستيرس | اكيرادات

ناي  لوجيستيرس | األرباح التشييلية بب  صما الارائا والفوائد  

 واكهوا واهستهوا
 %11- 75.4 84.7 %50 35.6 23.7  ليون جا 

 %1 924.8 914.5 %24 496.8 401.0 ضلف ان ناي  لوجيستيرس | تيمي  وتفريغ وتخ ين الفيا 

 %23 65,521 53,096 %83 24,628 13,435 # بد   20النماية  قاس ناي  لوجيستيرس | الياويات 

 %64- 0.7 2.0 %43- 0.2 0.4  ليون دوهر   شركة جنوب السودان للنق  النهر  | إيرادات بالدوهر األ ريري 

شركة جنوب السودان للنق  النهر  | ضرباح تشييلية بب  صما  

 واهستهوا بالدوهر األ ريري الارائا والفوائد واكهوا 
 %76- 0.3 1.4 %68- 0.1 0.2  ليون دوهر  

 

 شركة نايل لوجيستيكس )مصر(

 ليون جنيه صول نفس الفترة  ن العا    59.4 قاب     2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    76.3لتبلغ    %28ارتفعت إيرادات الشنننركة بمعدل سننننو   

،  2021ضلف ان صول الربا اللالم  ن ما    496إلى  ا يتجاو     %24ارتفاع حجا ضنشناة التيمي  والتفريغ والتخ ين بمعدل سننو   السنابق، حيم يعرس ،لل 

ج  لتخ ين الفيا  ن ضملى صلفية ا دياد الالا  ن  منانا األسنمنت بعد التبااؤ الناجا من انيانة ضهوسنة بناة النوبارية في بداية العا ، باكعنافة إلى توجهها  

 التيوا  ن  خاار  يادات األسعارا

ليمنن  إلى   %12و ن جانا آصر، شننهدت سنناحات تخ ين الفيا بميناء انان النهر  بالقاهرة انخفاض حجا ضنشنناة التيمي  والتفريغ والتخ ين بمعدل سنننو   

 ليون جنيه   4شاا ا صول هتا الرباا وبد سجلت الشركة  ، بينما لا يشهد  ستودع تخ ين اليبوب باكسرندرية ن2021ضلف ان صول الربا اللالم  ن ما    112

آهخ ان  ن بتور  هرة مباد الشنمس  ن سنفينة جانية في ضغسناس    6إعنافية صول الربا اللالم  ن العا  الجار  من مملية اكنقا، الناجية التي نفتتها لنق   

 الماعيا 

 ليون    11.2 قاب     %71، وهو نمو سننو  بمعدل  2021ن جنيه صول الربا اللالم  ن ما    ليو  19.2وملى انعيد سناحة تخ ين الياويات، بليت اكيرادات  

ا  بنسننبة سنننوية    20جنيه صول نفس الفترة  ن العا  السننابق، في عننوء ارتفاع حجا ضنشنناة نق  وتخ ين الياويات النماية تباول   ضلف    24.6إلى    %83بد  

اكسنرندرية المنيراو ،    –ين الياويات إلى إغوق سناحة التخ ين الخاانة بشنركة  يرسنل ملى اريق القاهرة  حاوية تقريب اا ويرجا نمو حجا ضنشناة نق  وتخ 

ا في ،  2021ضلف يو  صول الربا اللالم  ن ما    26.6ليبلغ حوالي    %59ارتفاع مدد ضيا  تخ ين الياويات المبردة بمعدل سنننو    حيم ظهر تأمير ،لل واعنني 

 ا صول نفس الفترة  ن العا  السابقا ضلف يو  تقريب   17.4 قاب  

  2021 ليون جنيه صول الربا اللالم  ن ما    35.6لتبلغ    %50وارتفعت األرباح التشنييلية بب  صمنا الانرائا والفوائد واكهوا واهسنتهوا بمعدل سننو   

 ن الياويات وكتلل مملية اكنقا، التي با ت الشركة بتنفيتهاا ليون جنيه صول نفس الفترة  ن العا  السابق، بفا  ارتفاع حجا ضنشاة تخ ي 23.7 قاب  
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 شركة جنوب السودان للنقل النهرع 

 ا وبد نجيت الشننركة في تشننيي  ماني سننفن الدفا صول WFPترك ت ضنشنناة الشننركة في جنوب السننودان ملى نق  المواد اليتائية لبرنا ج األغتية العالمي ت

 حال تيسن األوعاع بالبود، ليرتم  بتلل تشيي  ضساول الشركة بالرا  ا  2022ا تشيي  سفينة الدفا األصيرة في بداية ما  وتتوب 2021الربا اللالم  ن ما  

، كما انخفاننت األرباح التشننييلية بب   2021ضلف دوهر ض ريري صول الربا اللالم  ن ما    222لتسننج     %43وبد انخفاننت إيرادات الشننركة بمعدل سنننو   

ر  سننافة    65لتمنن  إلى    %68والفوائد واكهوا واهسننتهوا بمعدل سنننو     صمننا الاننرائا ضلف دوهر ض ريري صول نفس الفترة، حيم يرجا ،لل إلى بِمنن 

 ا 2020الرحوت  قارنة  بمسافات الرحوت المقاومة صول نفس الفترة  ن ما  

  2021جار ، ليمن  بتلل مدد الرحوت التي اسنترملتها صول ضول تسنعة ضشنهر  ن ما  وبد با ت الشنركة باسنترمال رحلة واحدة صول الربا اللالم  ن العا  ال

وعنناع بالبود، إلى ضربا رحوت،  قاب  موث رحوت صول نفس الفترة  ن العا  السننابقا وتجدر اكشننارة إلى توبف ممليات الشننركة  ؤبت ا ليين اسننتقرار األ

ا بأن اكدارة تتوبا استئناخ العمليات    ا2021رة ضصرى بنهاية الربا األصير  ن ما  ملم 
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 معلومات عن سهم الشركة

  

 CCAP.CAكود البورصة المصرية 

 1.820.000.000 عدد األسهم

 401.738.649 أسهم ممتازة

 1.418.261.351 أسهم عادية

  ليار جنيه 9.1 رأس المال المدفوس

 

 أرقام عالقات المستثمرين 

 األستاذ / عمرو القا ي

 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 

  2021 سبتمبر  30في ت

 
 

CCP, 
23.5%

Olayan, 
9.1%

EIIC, 
5.5% Dubai Holding, 3.8%

CIB, 2.9%

Others, 
55.2%


