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 تقرير نتائج األعمال

 2021 ديسمبر 31المنتهي في  المالي  العامعن 
 2022  أبريل 29القاهرة في 

  

 تقرير مجلس اإلدارة 

 2021مبر ديس 31شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 
 2021خالل عام    %178سنوية    بنسبةوارتفاع األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك    %27نمو إيرادات القلعة بمعدل سننو    •

 تحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكريرو التابعة الشركات لجميع القو  باألداء مدعومة

مليار جنيه   45.8بلغت   التي القلعة  إيرادات  إجمالي في  %62لنمو اإليرادات المجمعة، حيث سناهمت بحوالي   ةالرئيسني  اتالمحرك أحدالشنركة المصنرية للتكرير   مثلت •

 2021 عام خالل

على   %13و  %20دل سننو   ارتفاع إيرادات القلعة وأرباحها التشنغيلية المتكررة قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك تباسنتثناء المصنرية للتكرير  بمع •

 في ضوء األداء القو  لمختلف الشركات التابعة 2021التوالي خالل عام 

، فضننالع عن نمو حجم أنشننتة توطيع وتوليد الكهرباء  2021نمو إيرادات شننركة قاقة عربية بفضننل ارتفاع عدد محتات تموين الغاط التبيعي المضننغوق خالل عام  •

 خالل نفس الفترة

  تشنغيل  بعد ملحوظ بشنكلالبدار للعبوات   شنركةحجم مبيعات   فاعتارالتابعة للشنركة الوقنية للتباعة، و  يونيبورد بشنركة  البيع  أسنعار  طيادةو  التصندير مبيعات حجم  نمو •

  الجديد المتتور مصنعها

في  التكامل  أسنمنت  ومصننع. المجموعة  إيرادات  إجمالي في  %74  بنسنبة  سناهم  الذ   األسنمنت إنتاج  لنشناق القو   األداء بفضنل القابضنة  أسني  مجموعة  إيرادات  نمو •

 لكلنكراشركة طهانة لألسمنت في طيادة إنتاج  حانج بالتواط  مع  اإلنتاج وسط بيئة تشغيلية صعبة طيادةينجح في  السودان

نمو   إلى باإلضنافة  ، 19  –  كوفيدظروف السنو  بعد انحسنار أطمة ت  تحسنن  وكذل   دينا مزارع  بشنركة  التشنغيلية العمليات  تحسنن بفضنل  قويعا  أداءع  تحقق  دينا مزارع •

 الجديدة المباشر التوطيع قنوات على اعتمادها بعد حجم المبيعات بالشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

 ارتفاعوالمقبلة بهدف تعظيم االسنتفادة من دورة السنلع وتوظيف المميزات التنافسنية للتصننيع المحلي   الفترةالقلعة جهودها على تنمية أنشنتة التصندير خالل  تركزسن •

 الصين من وخاصة ،عالميعا الشحن تكاليف

، مع تسنجيل إيرادات من المبيعات بالعمالت األجنبية في السنو  المحلي 2021مليون دوالر تقريبعا خالل عام    94.9القلعة إيرادات من أنشنتة التصندير بقيمة    حققت •

 خالل نفس الفترة تقريبعادوالر  ارملي 1.9بقيمة 

 المصرية للتكرير التزال على رأس أولويات اإلدارة الشركةهيكلة ديون  إعادةو ،هاإعادة هيكلة ديونب الخاصة الشروقتقترب من االتفا  على  القلعة •

  االقتصناد على تترأ  التي  التحوالت من  االسنتفادة  على وقدرته  المصنر   االقتصناد بها يحظى  التي القوية  النمو  أسنس في  اإلدارة  تثق  ،على الرغم من التحديات الجارية •

   العالمي

 في أسس النمو القوية التي تحظى بها مختلف الشركات التابعة القلعة تثق  •

 األصول قيمة في ضمحاللاالو لمخصصاتا تسجيل توسعية في سياسات تبنيصافي خسائر نتيجة  القلعة تتكبد •

 (2021 األخيرالمؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )الربع 

 اإليرادات 

 مليار جنيه  14.9

 2020من عام   األخيرمليار جم خالل الربع  9.4

 *األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 جنيه مليار 2.1

 للتكرير( المصرية باستبعاد )مليون جنيه   509.7

 2020من عام  األخيرمليون جم خالل الربع  253.4

 بعد خصم حقوق األقلية الخسائر صافي  

 ( مليون جنيه957.6)

 2020من عام  األخير جم خالل الربع   ونملي (992.3)

 ( 2021 المالي العامالمؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )

 اإليرادات 

   مليار جنيه  45.8

 2020مليار جم خالل عام  35.9

 *األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 جنيه ارملي 4.1

 المصرية للتكرير(باستبعاد مليار جنيه ) 1.8

 2020جم خالل عام  ارملي 1.5

 بعد خصم حقوق األقلية الخسائر صافي  

 جنيه   ارملي (2.3)

 2020جم خالل عام  ارملي (2.5)

 (2021 ديسمبر 31المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول 

 مليار جنيه  84.2

 2020مليار جم نهاية عام  81.9وفقًا للقيمة الدفترية الحالية مقابل 

 إجمالي الديون 

 مليار جنيه  61.8

 للتكرير الشركة المصرية مرتبطة بديون  جممليار   42.7منها 
 بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية االستثنائية  واالستهالك  واإلهالك  والفوائد الضرائب  خصم  قبل  المتكررة  التشغيلية  األرباحيتم احتساب   *
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وهي شركة رائدة في استثمارات التاقة والبنية األساسية. وقام    –   CCAP.CAاجتماع مجلس إدارة شركة القلعة تكود البورصة المصرية    اليومانعقد  

في   المنتهية  المالية  للفترة  والمستقلة  المجمعة  المالية  القوائم  باعتماد  اإلدارة  الحسابات، حيث 2021ديسمبر    31مجلس  مراقب  السيد  وتقرير  بلغت   ، 

المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد  األرباح التشغيلية    ارتفعتو  .%27، وهو نمو سنو  بمعدل  2021مليار جنيه خالل عام    45.8  المجمعة  اإليرادات

ويعكس النمو القو  للنتائج المجمعة مرونة شركة القلعة وسالمة  .  2021عام  خالل    مليار جنيه  4.1  لتسجل  %178بمعدل سنو    واإلهالك واالستهالك

ارتفاع مع    ألسوا  ل  السريع  تعافي الو  لتكرير المصرية ل  بمشروعهامش ربح التكرير  تحسن  استراتيجيات النمو التي تتبناها الشركات التابعة، باإلضافة إلى  

 ا.أسعار السلع عالميع 

 ، 2021مليون دوالر يوميعا خالل الربع األخير من عام    1.8  متوسته  بلغوتجدر اإلشارة إلى تحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير، حيث  

بارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وخاصةع    الوقت الحالي، مدفوععا    في19  –ليتجاوط مستويات ما قبل أطمة تكوفيد  وذل  قبل أن يرتفع بشكل ملحوظ  

مليار    17.3إلى    %20بمعدل سنو   إيرادات القلعة    ترتفع ،  وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير.  اوكرانيوأ  اروسيبين  الحرب  بعد اندالع  

مليار    1.8  لتسجل  %13بنسبة سنوية   األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  ترتفع، كما  2021عام    خاللجنيه  

العام   خاللمليار جنيه    2.5  صافي خسائر بقيمة   مقابل  2021  خالل عاممليار جنيه    2.3  بقيمة  صافي خسائر  وقد تكبدت القلعة  الفترة.جنيه خالل نفس  

 السابق.

. ويمكن تحميل  2021  ديسننمبر 31وفيما يلي عرض ألبرط المؤشننرات المالية والتشننغيلية وتعليق اإلدارة على النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في 

 ir.qalaaholdings.comالقوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر طيارة الموقع اإللكتروني: 
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 اإليرادات المجمعة 
 2021العام المالي 

 
 األسمنت  ◼ الطاقة ◼

 األغذية    ◼   التعدين ◼

 النقل   ◼    

 ات اللوجيستي و      

 الطباعة  ◼

 والتغليف    

  استثمارات أخرى  ◼    

 

٨2%

٦%٧%2%
2%

1%

  المؤشرات المالية والتشغيلية

بفضنننل  %27، وهو نمو سننننوم بمعدل  2021مليار جنيه خالل عام   45.8بلغت اإليرادات المجمعة   •

 .مشروع الشركة المصرية للتكريرل المساهمة القوية

وهو نمو سنو  بمعدل  ،  2021مليار جنيه خالل عام    28.5بلغت إيرادات الشركة المصرية للتكرير  

أسعار المنتجات    ارتفاع ، في ضوء  خالل نفس الفترةمن إجمالي إيرادات القلعة    %62حيث مثلت  ،  32%

  . المكررةالبترولية 

لتسنجل  %20بمعدل سننوم  القلعة رتفع إيرادات  تالشنركة المصنرية للتكرير،    إيراداتاسنتبعاد    في حالة •

 .، بفضل األداء القوم لشركتي طاقة عربية والوطنية للطباعة2021مليار جنيه خالل عام  17.3

بمعدل سنو     ارتفعتوقد   مليار    9.1  لتسجل   2021خالل عام    %15إيرادات شركة قاقة عربية 

معدالت توطيع الكهرباء    حيث نجحت في طيادة،  شهدها األسوا تي  تحالة التعافي ال، مدعومةع بجنيه

التشحيم  طيوت  و  الوقود   إيرادات  طيادةإلى جانب  محتات الغاط التبيعي المضغوق،  بشبكة  توسع  وال

 تسويق وتوطيع المنتجات البترولية.   بقتاع

، بفضنل المردود  2021خالل عام  %46بمعدل سننو   الشنركة الوقنية للتباعة   ارتفعت إيرادات كما

حجم    ، باإلضننافة إلى نموأوائل العامالتابع لشننركة البدار للعبوات يل المصنننع الجديد غلتشنن  اإليجابي

 .ونجاح استراتيجيتها لتحسين كفاءة التسعيربشركة يونيبورد مبيعات التصدير 

  في ،  2021خالل عام  مليون جنيه    835.0لتسجل    % 17وارتفعت إيرادات مزارع دينا بنسبة سنوية  

  تتبقها  التي   المستمرة  للتحسينات  اإليجابي  العائد  واستمرار  التشغيلية  القتاعات  جميع  أداء  تحسن   ضوء

  بارتفاع أسعار   مدفوعةع   ،2021  عام  خالل   %14  سنو    بمعدل   أسكوم   إيرادات   ارتفعتكما    .اإلدارة

 .الفترة نفس  خالل  والكيماويات الكربونات  لتصنيع أسكوم  شركةبمبيعات التصدير  حجم  نموو البيع

  جنيه،  مليار 4.1  واالسنتهالك  واإلهالك  والفوائد  الضنرائب  خصنم قبل  المتكررة  التشنغيلية  األرباح  بلغت •

 ،مليار جنيه تقريبًا خالل العام السننناب  1.5مقابل    2021عام    خالل  %178  بمعدل  سننننوم  نمو وهو

واسننتمرار العمليات    هامش ربح التكرير  تحسننن  في ضننوء األدء القوم لمشننروع المصننرية بفضننل

 .التشغيلية دون انقطاع

وتجدر اإلشنارة إلى تحسنن هامش ربح التكرير بشنكل ملحوظ ليتجاوط مسنتويات ما قبل أطمة تكوفيد 

 الحرب الروسية األوكرانية. مع بالتزامن  19 –

 

 

 

45.8   

 مليار جنيه 

 اإليرادات 
 مليون جنيه()
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األرباح التشغيلية المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

مصرية للتكريراألرباح التشغيلية المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بعد استبعاد ال

 2020*بدأت الشركة المصرية للتكرير عملياتها في الربع األول من عام 
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األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب    ترتفعفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير،   •

القلعة  لشركة  واالستهالك  واإلهالك  سنوم    والفوائد  عام    1.8  إلى  %13بمعدل  خالل  جنيه  مليار 

 أسيك القابضة.  مجموعة  باستثناء ، بفضل تحسن ربحية جميع الشركات التابعة2021

شنبكة محتات مدعومةع بتوسنعها بربحية شنركة قاقة عربية،    تحسننإلى   بشنكل أسناسنيويرجع ذل  

بشنبكة الغاط التبيعي، إلى جانب ارتفاع   جديدة  مشنروعات صنناعيةوربط   الغاط التبيعي المضنغوق

كما  .2021الكهرباء خالل عام التي تم ربتها بشنبكة  الصنناعية المشنروعات  المنشنتت السنكنية و عدد

 حجم   بفضننل ارتفاعاألرباح التشننغيلية لشننركة القلعة  دعمم في لشننركة أسننكوهمت النتائج القوية  اسنن

 متوسط سعر البيع للتن. طيادةمبيعات التصدير و

جنيه    مليون 494.1لتبلغ    %21المصنننروفات البيعية والعمومية واإلدارية بمعدل سننننوم    انخفضنننت •

يرجع  و  ،بالشنركة المصنرية للتكرير  مرتبطةمليون جنيه    126.6منها  ، 2021الربع األخير من  خالل  

المصنروفات البيعية والعمومية    ارتفعت  ،2021وخالل عام  .  إلى إعادة تبويب المصنروفات  االنخفاض

الشننننركنة بن  مرتبطنةمليون جنينه    553.5، منهنا  ملينار جنينه  1.9لتبلغ    %9واإلدارينة بمعندل سنننننوم  

 المصرية للتكرير.

 1.5، مقابل  2021  عام  مليار جنيه خالل الربع األخير من 1.1 واالسنتهالكبلغت مصنروفات اإلهالك   •

، بلغت مصنننروفات اإلهالك  2021خالل عام و. من العام السننناب   فترةخالل نفس ال  تقريبًا  مليار جنيه

مليار جنيه خالل العام  4.2مقابل   %4سنننننوم بنسننننبة    ارتفناعوهو   جنينه،  ارملين  4.4واالسننننتهالك  

 .الساب 

بل  ملحوظ مقا سنننوم  تغير  دونو،  2021خالل عام    تقريبًا  جنيه  يارمل 3.7مصننروفات الفوائد    بلغت •

 مليار جنيه خالل العام الساب . 3.6

 عامال  خالل  جنينه  مليون  50.9مقنابل    2021مليون جنينه خالل عام   228.6  العملنة فروق  أرباح  بلغنت •

 . لألسمنت أسيك شركةبمتعلقة  جنيه مليون 206.3 منها ،الساب 

 2021 عام الربع األخير منمليون جنيه خالل   281.7  بقيمة  سنجلت شنركة القلعة تكاليف اضنمحالل •

تكناليف    تبلغن ،  2021خالل عنام  . ومليون جنينه خالل نفس الفترة من العنام السننننناب   111.1مقنابنل  

يرجع ذلنك إلى و، خالل العنام السنننناب   همليون جنين   230.9مقنابنل  مليون جنينه    308.4االضننننمحالل  

 .للهندسة بشركة أسيك والمبالغ المدينةلمخزون ل تسجيل اضمحالل

تم تسجيل أغلبها بالشركات  ، 2021  عام  خالل  مليار جنيه 1.4سجلت شركة القلعة مخصصات بقيمة   •

الفوائد المسننتحقة التي لم يتم سنندادها على الديون المعاد هيكلتها    ومثلت.  التابعة في قطاع األسننمنت

الخاصنننة  االلتزامات  متعل  بهو بقي فمتأما المبلغ ال،  من إجمالي المخصنننصنننات  مليون جنيه  219.3

 ة.االجتماعي اتالتأمينوالضرائب سداد والعقود بإنهاء 

خالل عام   تقريبًا  جنيه  يارمل 2.3شننركة القلعة صننافي خسننائر بعد خصننم حقوق األقلية بقيمة  سننجلت   •

جنيه خالل    ارملي 2.5مقابل صننافي خسننائر بقيمة  تقريبًا   %11وهو انخفاض سنننوم بنسننبة    ،2021

  العام الساب .

  ربح هامش  وارتفاع  للتكرير  المصننرية الشننركة أداء  تحسننن  إلى  الخسننائر صننافي انخفاض  ويرجع

 الشننننركات   جميعذل  اسننننتفادة   يعكس. كما   19 –مسننننتويات ما قبل أطمة تكوفيد    ليتجاوط  التكرير

 .األسوا  شهدتها التي التعافي حالة من التابعة

تمضنني    المتبقية  مجموعة قليلة من شننركاتها التابعةعلى مسننتوى القلعة وإعادة هيكلة الديون  جهود   •

الجهات  مع   هاالشنننركة المصنننرية للتكرير مفاوضنننات  تواصنننلكما   .باعتبارها من أولويات القلعة قدًما

 كامل.بالإعادة هيكلة ديونها على  المقرضة

)باسننننتثناء ديون الشننننركة    2021  مبرديسنننن   31مليار جنيه في   16.1إجمالي الديون المجمعة  بلغ   •

وترجع    .2020ملينار جنينه في نهناينة عنام    11.8، مقنابنل (بهناالمصننننرينة للتكرير والنديون المرتبطنة 

 .التوسع بأنشطة شركة طاقة عربيةالزيادة إلى 
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 2021 ديسمبر 31 في   المنتهية الفترة نتائج على  اإلدارة تعلي 
  المستمرة  االقتصادية  التغيرات  مع  التأقلم  في  المجموعة  وكفاءة  مرونة  مدى  2021  عام  خالل  القلعة  إيرادات  نمو  يعكس

  رؤية  وضنوح عدم  وسنط  %27  سننو   بمعدل  المجمعة  اإليرادات طيادة  في  الشنركة  نجحت حيث  لمتتلباتها،  واالسنتجابة

  اإلدارة،  تتبناها  التي  واالسنتثمار  النمو  اسنتراتيجيات  سنالمة يؤكد  ما وهو  التشنغيلية،  األنشنتة  على  وتأثيره  الحالي  المشنهد

 .التابعة الشركات مختلف نتائج على التشغيلية الكفاءة تحسين لختط اإليجابي والمردود

 مع   التأقلم  على  وقدرة  جاهزية  أكثر  للقلعة  التابعة  الشنننركات  محفظة أصنننبحت  ،من منتصنننفه  الجار   العام  اقتراب  ومع

  اليوم  العالم  أصنننبح فقد.  التشنننغيلية   البيئات  بمختلف  المسنننتمرة  والتغيرات  العالمي  االقتصننناد  على  تترأ  التي  التحوالت

  عولمة  البعد عنو  االقتصننادية  الحماية سننياسننات  بتبني  يتسننم  جديد  عصننر  إلى  العولمة  عصننر  من  اجزريع   اتغيرع   يواجه

  اسنتمرار  اإلدارة  وتتوقع  ملحوظ  بشنكل  العالمية  التضنخمية  الضنغوق  اطدادت  الجديدة،  المرحلة هذه دخول  ومع.  األسنوا 

 طينادة   عبر  والتمويلي  النقند  التيسننننير  لكبح  العنالم  حول المركزينة  البنوك  دفع  منا  وهو  ،لفترات قويلنة  الضننننغوق  تلن 

 طيادة   إلى  ذل   أدى  وقد.  الماضننية  السنننوات  خالل  مسننتوياتها  أدنى  عند  اسننتقرارها  بعد  ملحوظ  بشننكل  الفائدة  معدالت

 .الناشئة األسوا  في الدين مستويات وتفاقم العمالت قيمة على الضغوق

والسننيما مع تحول القوة التسننعيرية إلى الشننركات    ،مع ذل ، تثق اإلدارة في قدرة القلعة على تجاوط التحديات المذكورة

  التابعة التي  أن تسنتفيد شنركاتهاالقلعة  للمصننعين المحليين. وتتوقع    التشنجيعالمنتجة بكافة القتاعات االقتصنادية وطيادة  

محلية أو تقوم بتصنندير جزء كبير من إنتاجها، من المزايا التنافسننية    إنتاج ومدخالت  موارد  على  أسنناسنني  بشننكل  تعتمد

 القوية خالل المرحلة الراهنة والمقبلة

ا في تنفيذ اسننتراتيجيات النمو على مسننتوى جميع الشننركات التابعة   والتركيز على  وتجدد اإلدارة التزامها بالمضنني قدمع

في القتاعات    ضن  اسنتثمارات إضنافية في تنمية أعمالها بالتواط  مع مواصنلة دراسنة وتقييم فرت االسنتحواذ الجذابة

. وعلى هذه الخلفية، تعتزم اإلدارة طيادة التركيز على التوسنننع بأعمال شنننركة قاقة  التي تعمل بها شنننركات المجموعة

ا بنأن مواجهنة تلن   عربينة في مجنال التناقنة المتجنددة، مندعومن  ةع بزينادة االهتمنام العنالمي بقضنننناينا التغير المنناخي، علمنع

القضنايا والتحول لالعتماد على التاقة المتجددة لن يحد  بسنرعة وسنيتتلب المرور بمراحل قويلة من تحسنين الكفاءة  

د بشننننكل رئيسنننني على التاقة  بل التمكن من االعتماقالحالية للوقود األحفور  ثم التحول إلى اسننننتخدام الغاط التبيعي  

ا بأن قاقة عربية مهيأة   من تل  المراحل.  ةالستفادلالشمسية ومصادر التاقة المتجددة األخرى، علمع

اإلمدادات بسننبب المتغيرات السننياسننية، ولذل  تكرر   ارتباكعا فيعالوةع على ذل ، تتوقع اإلدارة أن تشننهد الفترة المقبلة  

قدرة القلعة على مواجهة وتجاوط تل  الضنننغوق، وخاصنننة مع اسنننتمرار تقدم االقتصننناد    اإلدارة التأكيد على ثقتها في

المصنر  في مسناره الحالي السنليم، والذ  تتسنم مالمحه بالتوسنع بقدرات التصننيع المحلي واإلنتاج الزراعي والقتاعات  

ا بأن القلعة على  كما سننتشننهد المرحلة المقبلة طيادة التشننجيع والدعم الحكومي للقتاع الخا  الخدمية. ت في مصننر، علمع

أتم اسننتعداد لالسننتفادة من ذل  الدعم ومواصننلة دورها باعتبارها شننركة محلية رائدة في اسننتثمارات الصننناعة والبنية  

 األساسية.

خالل الربعين    المصننرية للتكرير  الشننركة  وهامش ربح التكرير بمشننروع  عوائداسننتمرار تحسننن    وتجدر اإلشننارة إلى

 .2022األول والثاني من عام 

وتود اإلدارة أن تسننلط الضننوء على قيام القلعة بتسننجيل مخصننصننات وتكاليف اضننمحالل خالل إعداد القوائم المالية  

ا منها برأ  مراجعي الحسنننابات، غير أن اإلدارة تؤمن بأن تل  المخصنننصنننات وتكاليف2021المجمعة لعام    ، التزامع

  شننركة  ألصننول  الحقيقية  القيمة  أن  اإلدارة  توضننح  لشننركات التابعة مسننتقبالع. كمال  األداءاالضننمحالل ال تعكس توقعات  

ا  المالية  القوائم  على  بدقة  تنعكس  ال  القلعة  ثم  التاريخية  بقيمتها  األصننول  تسننجل  التي  الدولية  المحاسننبة  معايير  لتبني  نظرع

 .قيمتها ارتفاع يعكس بما األصول تقييم إعادة دون فقط االضمحالل تكاليف أثر تحتسب

خالل العام وفقعا لالسنننتراتيجيات الحذرة    االسنننتفادة من المتغيراتمن جانب آخر، نجحت مختلف الشنننركات التابعة في  

. فقد واصنلت قاقة عربية اسنتفادتها من التلب المتزايد على التاقة النظيفة عبر  لتحقيق نتائج ممتاطة  التي تتبناها اإلدارة

التوسنننع بمحتات الغاط التبيعي المضنننغوق وتعزيز مكانتها يسنننو  التاقة الشنننمسنننية والتاقة المتجددة، بينما نجحت 

من التحسننينات التشننغيلية    مزارع دينا في ترسنني  مكانتها كشننركة رائدة في مجال األغذية واإلنتاج الزراعي، مسننتفيدةع 

الشننناملة التي تم إدخالها، وذل  مع إبراط اإلمكانات الهائلة التي ينفرد بها قتاعي الزراعة وصنننناعة المواد الغذائية في 

حجم الصننادرات،    وطيادةمصننر. وواصننلت شننركتي أسننكوم والوقنية للتباعة توظيف ميزة انخفاض التكاليف المحلية  

 يجابي لتتوير شركات تحظى بقدرات إنتاج محلية هائلة تضاهي المعايير العالمية.وهو ما يعكس المردود اإل

ارتفعت األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك تباستثناء  وعلى صعيد الربحية،  

مدفوعةع بتحسننن الكفاءة    ،2021جنيه خالل عام   ارملي  1.8  لتسننجل  %13الشننركة المصننرية للتكرير  بمعدل سنننو   

التشنغيلية وسنياسنات التسنعير وختط خفت التكاليف وجهود إعادة الهيكلة على مسنتوى الشنركات التابعة. وقد سناهمت 

من   الجننارم  العننام  اقتراب  مع  "

  محفظننة  أصننننبحننت  ،منتصننننفننه

 أكثر  للقلعنة  التنابعنة  الشننننركنات

 مع  التنأقلم  على  وقندرة  جناهزينة

 عننلننى  تننطننرأ  الننتنني  الننتننحننوالت

  والتغيرات   العننالمي  االقتصنننننناد

 النبنين ننات  بنمنخنتنلنف  النمسنننننتنمنرة

 ".  التشغيلية
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قاقة عربية بشنكل أسناسني في دعم نمو األرباح التشنغيلية خالل العام، في ضنوء اسنتفادتها من توسنعاتها بشنبكة محتات 

الذين تم ربتهم بشننننبكة الغاط التبيعي، باإلضننننافة إلى ارتفاع عدد المنشننننتت السننننكنية    الغاط التبيعي والعمالء الجدد

والمشننروعات الصننناعية التي تم ربتها بشننبكة الكهرباء. كما سنناهم في دعم نمو األرباح التشننغيلية النتائج القوية التي  

ر البيع، باإلضنافة إلى شنركة البدار  حققتها شنركة أسنكوم على خلفية ارتفاع حجم مبيعات التصندير وطيادة متوسنط أسنعا

للعبوات التابعة للشننركة الوقنية للتباعة، والتي تحسنننت أرباحها التشننغيلية قبل خصننم الضننرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك بشكل ملحوظ بعد تشغيل مصنعها المتتور الجديد وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام. 

مصرية للتكرير، فقد حققت الشركة نتائج قوية بفضل تعافي أسعار المنتجات البترولية المكررة  أما على صعيد الشركة ال

  قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالكونمو هامش ربح التكرير، وهو ما أثمر عن تسنجيل أرباح تشنغيلية  

مليون جنيه خالل العام    141.4، صننننعودعا من خسننننائر تشننننغيلية بقيمة  2021مليار جنيه تقريبعا خالل عام   2.3بقيمة  

فائدة القرض منذ تشغيل مشروعها ونجحت في سداد   دسدابالشنركة المصرية للتكرير    التزامالسنابق. وتجدر اإلشنارة إلى  

ا بأن 2021مليون دوالر خالل عام   99.3فائدة بقيمة    مليون دوالر أمريكي وسنننداد  50.1أقسننناق القرض بقيمة   ، علمع

 الشركة المصرية للتكرير على رأس أولوياتها.وديون  هاالقلعة ماطالت تضع إعادة هيكلة ديون

ا، أوضنننحت اإلدارة أن أداء الشنننركة خالل عام  يعد شنننهادة على قوة شنننركة القلعة وقدرتها على تتوير    2021وختامع

المشنهد الحالي. كما في  رؤية  الصنبح أكثر قوة وصنالبة وسنط مختلف التحديات التشنغيلية وعدم وضنوح  نموذج أعمالها لي

تتتلع اإلدارة لمواصنلة التأقلم مع مختلف التغيرات االقتصنادية وتنمية أعمال محفظة شنركاتها التابعة في جميع األسنوا   

 التي تعمل بها.

 ****** 

باإلضنافة إلى اإليضناحات المتممة    2021مبر  ديسن  31فيما يلي اسنتعراض إضنافي ألداء شنركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في  

ع اإللكتروني  . يمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشننننركة القلعة عبر طيارة الموق2021من عام   األخير وتحليالت اإلدارة لنتائج ومسننننتجدات الربع

ir.qalaaholdings.com 
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 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة 
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  التاقة 
 المصرية للتكرير   

 
 طاقة عربية 

 

                

  األسمنت  
  أسيك للهندسة

 

 الصناعات الورقية والتباعة
 الوطنية للطباعة        

  

  التعدين
 أسكوم             

  

 األغذية
 مزارع دينا           

   

 النقل واللوجيستيات 
 

   

 

 نايل لوجيستيكس 

 

 

شركة جنوب السودان للنقل 

 النهرم
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قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )مليون جنيه مصري(
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الربع األول 
2021

الربع الثاني 
2021

الربع الثالث 
2021

الربع األخير
2021

العام المالي 
2021

الربع األول 
2020

الربع الثاني 
2020

الربع الثالث 
2020

الربع األخير 
2020

العام المالي 
2020

7,400.08,753.49,429.935,950.8 10,367.5 10,172.412,781.314,877.745,826.1 7,994.7 اإليرادات 
(32,774.9)(8,575.7)(8,193.7) (6,717.5) (9,288.0) (39,870.7)(12,338.9)(11,181.8) (8,907.8) (7,442.1) تكلفة المبيعات 

682.5559.6854.23,176.0 1,079.6 552.71,264.51,599.42,538.85,955.4مجمل الربح 
-   -    -    -    - -   -    -    -    - الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

682.5559.6854.23,176.0  1,079.6 552.71,264.51,599.42,538.85,955.4إجمالي أرباح النشاط
(1,749.1)(623.6)(396.2) (360.7) (368.6) (1,911.4)(494.1)(417.2) (521.4) (478.7) مصروفات عمومية وإدارية 

9.78.027.636.381.57.93.59.134.054.5إيرادات أخرى - دعم الصادرات
3.8(11.1)2.39.6 3.0 5.06.4(4.4)(1.0)6.8اإليرادات )المصروفات( األخرى   

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )قبل خصم التكاليف 
253.41,485.1 182.1  327.6 2,085.94,131.9721.9 1,205.5  750.0  90.5 االستثنائية(

(31.5)(30.4)(7.9) (15.0)  21.8 (62.0)(57.5)(10.0) (17.4)  22.8 مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة(
223.01,453.6 174.2  312.6  743.7 2,028.54,069.9 1,195.5  732.7  113.3 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

(4,240.0)(1,498.0)(948.2) (1,126.0) (667.7) (4,419.2)(1,139.2)(1,124.9) (1,086.6) (1,068.4) اإلهالك واالستهالك 
(2,786.4)(1,275.1)(774.0) (813.4)  76.1 (349.3)889.2 70.5 (353.9) (955.1) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

(3,646.3)(695.5)(878.9) (1,032.4) (1,039.5) (3,699.4)(785.5)(1,152.3) (910.2) (851.4) تكاليف تمويلية
(1,635.4)(1,635.4)   -    -    - 180.8338.8(4.1)  113.1  49.0 تكاليف تمويلية أخرى

(118.4)(32.9)(26.4) (26.4) (32.6) (140.4)(37.3)(35.6) (34.7) (32.9) أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(287.9)(65.4)(68.5) (79.7) (74.3) (344.9)(104.8)(75.2) (84.7) (80.2) فوائد قروض من المساهمين  

85.6380.5 92.3  98.0  104.6 157.0549.5 162.9  136.8  92.8 دخل الفائدة 
(130.0)(17.3)(66.4) (13.7) (32.7) (150.9)(40.3)(37.7) (38.6) (34.3) مصروفات التأجير التمويلي 

(8,223.9)(3,635.9)(1,721.9) (1,867.6) (998.5) (3,796.6)259.1(1,071.4) (1,172.3) (1,812.1) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية
(49.4)(96.4)   -  0.0  47.0 -   -    -    -    - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

(230.9)(111.1)(85.7) (15.6) (18.5) (308.4)(281.7)(16.2)  1.4 (11.8) اضمحالالت 
40.17.4(1.2) (0.3) (31.2) (46.4)(43.5)(2.8) (1.4)  1.2 مصروفات إعادة هيكلة 

(22.8)(33.2) 21.6 (8.8) (2.4) (38.7)(46.0) 2.7 (4.4)  9.0 الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
(37.4)(26.7)(1.5) (2.8) (6.3) (14.4)(2.2)   - (2.7) (9.5) مبادرات المسئولية االجتماعية 

(781.7)(524.5)(52.2) (96.8) (108.3) (1,440.6)(1,036.4)(189.6) (107.6) (107.0) مخصصات 
(77.7)0.0(35.1) (28.0) (14.6) -   -    -    -    - عمليات غير مستمرة * 

50.9(80.4) 147.4 (166.5)  150.4 73.6228.6 82.8  54.9  17.4 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
(9,365.7)(4,468.2)(1,728.6) (2,186.4) (982.5) (5,416.6)(1,077.0)(1,194.6) (1,232.2) (1,912.8) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

(207.4)1,158.9(450.4) (315.3) (600.6) (292.0)(115.0)(84.6) (50.1) (42.3) الضرائب 
(9,573.1)(3,309.3)(2,178.9) (2,501.7) (1,583.1) (5,708.6)(1,192.0)(1,279.1) (1,282.3) (1,955.1) األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

(7,020.0)(2,317.0)(1,735.4) (1,789.6) (1,178.0) (3,430.2)(234.4)(838.5) (880.8) (1,476.5) حقوق األقلية 
(2,553.0)(992.3)(443.5) (712.1) (405.1) (2,278.4)(957.6)(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
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قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( لفترة ثالثة أشهر منتهية في 31 ديسمبر 2021 )مليون جنيه 
النقل والدعم األسمنتالطاقة 

أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 
الربع األخير خصومات 

 2021
الربع األخير 

2020  QH SPVsجراندفيو متفرقات^^  وفرةفالكونأسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت
9,429.9 14,877.7    -  805.6  76.4 - 259.8  250.7  61.1 690.3 2,463.9 10,269.9--اإليرادات 

(8,575.7)(12,338.9)    - (568.7) (68.8) -(160.5) (167.2) (27.2)(715.3)(2,064.1) (8,567.1)--تكلفة المبيعات 
854.2 2,538.8    -  236.9  7.6 - 99.3  83.4  33.8(24.9) 399.8 1,702.8--مجمل الربح 

-   - (20.9)    -    - -   -    -  --   - --20.9أتعاب االستشارات 
854.2 2,538.8 (20.9)  236.9  7.6 - 99.3  83.4  33.8(24.9) 399.8 1,702.8-20.9إجمالي أرباح النشاط

(623.6)(494.1)  19.3 (66.0) (9.7) -(47.5) (68.6) (13.3)(65.8)(77.0) (126.6)(5.4)(33.5)مصروفات عمومية وإدارية 
34.0 36.3    -  13.9  10.1 -   -  12.2 - -   - ---إيرادات دعم الصادرات

(11.1) 5.0    - (0.2)  3.3 -(0.3)    - -(0.2) 3.5 -(1.0)-اإليرادات )المصروفات( األخرى 
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

253.4 2,085.9 (1.6)  184.6  11.4 - 51.5  27.0  20.6(90.9) 326.2 1,576.3(6.4)(12.6)- )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

-   - (30.0)    -    - -   -    - - -   -    - 30.0-توزيعات األرباح
(30.4)(57.5) (1.4) (17.5)  0.2 -(7.4) (0.1) (5.1)(21.4)(0.3)  0.4 (4.8)-إيرادات وتكاليف غير متكررة 

223.0 2,028.5 (33.0)  167.1  11.5 - 44.1  26.9  15.5(112.3) 325.9  1,576.6 18.8(12.6)األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(1,498.0)(1,139.2) (13.2) (11.6) (1.0) -(25.6) (22.7) (14.9)(68.7)(49.1) (930.1) -(2.3)اإلهالك واالستهالك 

(1,275.1) 889.2 (46.3)  155.5  10.5 - 18.5  4.2  0.6(181.0) 276.8  646.5 18.8(14.9)األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(695.5)(785.5)    - (26.8) (1.9) -(3.8) (15.7) (45.6)(14.1)(147.2) (367.7) (59.5)(103.2)تكاليف تمويلية

(1,635.4) 180.8    -    -    - -   -    - - -   -  180.8 --تكاليف تمويلية أخرى
(32.9)(37.3)    -    -    - -   -    - - -   -    - (37.3)-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

-   -    -    -    - -   -    - - -   -    - --رسوم بنكية )المصرية للتكرير - رسوم بنكية غير متكررة(
(65.4)(104.8)  101.3    -  16.1 -   -    - (14.9)(142.4)   - (19.4) (45.6)-فوائد قروض من المساهمين

85.6 157.0 (102.7)  0.2    - - 0.6  0.0  0.1 2.1 154.2    - 61.541.1دخل الفائدة 
(17.3)(40.3)    - (0.0)    - -(7.3)    - (5.9)(0.2)(12.5) (14.4) --رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(

(3,635.9) 259.1 (47.7)  128.9  24.7 - 8.0 (11.4) (65.8)(335.6) 271.2  425.9 (82.5)(56.6)األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(
(96.4)   - (6.3)    -    - -   -    - - 0.1   -    - 6.2-أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

(111.1)(281.7)  144.8  0.3  2.0 -(5.1)  0.8  9.4(324.1) 27.1  7.8 (64.0)(80.8)اضمحالالت 
88.9(43.5)    -    -    - -   -    - - 0.0   -    - (15.7)(27.8)مصروفات إعادة هيكلة

(44.1)(46.0)  7.2    -    - -   - (57.8) - 4.6   -    - --الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
-   -    -    -    - -   -    - - -   -    - --أتعاب اإلدارة

(38.0)   -    -    -    - -   -    - - -   -    - --مكافآت نهاية الخدمة
(26.7)(2.2)    -    -    - -   -    - - -(2.2)    - --مبادرات المسئولية االجتماعية 

(524.5)(1,036.4)  6.9  6.7 (6.0) -(4.2) (0.0) (1.6)(948.7)(40.1)    - 3.9(53.2)مخصصات 
0.0   -    -    -    - -   -    - - -   -    - --عمليات غير مستمرة *

(80.4) 73.6  12.6  4.7  0.2 -(0.4)  15.5 (0.0) 49.7 0.5 (5.3) (14.4)10.7عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
(4,468.2)(1,077.0)  117.5  140.5  20.9 -(1.8) (53.0) (58.0)(1,553.9) 256.5  428.4 (166.4)(207.8)األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

1,158.9(115.0)  1.4 (51.6) (0.5) -(5.5)  0.3  0.4 20.9(76.9) (3.3) -(0.2)الضرائب 
(3,309.3)(1,192.0)  118.9  89.0  20.4 -(7.3) (52.7) (57.6)(1,533.0) 179.6  425.1 (166.4)(208.0)األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

(2,317.0)(234.4) (56.3)  68.0 (0.0) -(0.0) (0.2) (15.8)(511.0) 50.2  230.7 --حقوق األقلية 
(992.3)(957.6)  175.3  21.0  20.4 -(7.3) (52.5) (41.8)(1,022.0) 129.3  194.4 (166.4)(208.0)صافي أرباح )خسائر( الفترة

^^  تتضمن المتفرقات كل من الشركة المتحدة للمسابك وشركة سفينكس إيجيبت.
* تتضمن العمليات غير المستمرة: توازن
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قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 )مليون جنيه مصري(
النقل والدعم األسمنتالطاقة 

أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 
  العام المالي خصومات 

 2021   QH SPVsجراندفيو متفرقات^^  وفرةفالكونأسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت
 45,826.1 (3.1)  2,604.5  279.6 -  937.7  253.1  3,105.0  9,102.0  28,501.8    -    - اإليرادات 

(39,870.7)  3.1 (1,892.6) (239.3) -(714.9) (619.0) (114.7) (2,767.1) (7,868.4) (25,657.6)    -    - تكلفة المبيعات 
 5,955.4    -  711.9  40.3 - 330.5  318.6  138.4  337.9  1,233.6  2,844.2    -    - مجمل الربح 

   - (83.3)    -    - -   -    -    -    -    -    -    -  83.3 أتعاب االستشارات 
 5,955.4 (83.3)  711.9  40.3 - 330.5  318.6  138.4  337.9  1,233.6  2,844.2    -  83.3 إجمالي أرباح النشاط

(1,911.4)  76.0 (229.1) (33.3) -(175.6) (272.0) (53.4) (223.1) (263.0) (553.5) (13.8) (170.6) مصروفات عمومية وإدارية 
 81.5    -  13.9  28.7    -  38.9    -    -    -    -    -    - إيرادات حوافز التصدير

 6.4    -  2.3  0.5 -   -    -    -  2.8  1.9    - (1.0)    - اإليرادات )المصروفات( األخرى 
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل 

 4,131.9 (7.3)  498.9  36.2 - 155.0  85.6  85.0  117.5  972.5  2,290.7 (14.8) (87.3) خصم التكاليف االستثنائية(

   - (130.5)    -    - -   -    -    -    -    -    -  130.5    - توزيعات األرباح
(62.0) (0.5) (22.4)  5.4 -(26.0) (10.3)  11.7 (25.2) (7.4)  12.7    -    - إيرادات وتكاليف غير متكررة 

 4,069.9 (138.3)  476.5  41.6 - 129.0  75.3  96.7  92.3  965.1  2,303.4  115.6 (87.3) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(4,419.2) (52.9) (65.4) (4.5) -(97.9) (89.4) (60.9) (217.2) (181.1) (3,640.4)    - (9.4) اإلهالك واالستهالك 

(349.3) (191.2)  411.1  37.1 - 31.2 (14.1)  35.7 (124.9)  784.0 (1,337.0)  115.6 (96.7) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(3,699.4)    - (119.3) (4.9) -(18.1) (64.2) (143.0) (59.0) (450.1) (2,248.8) (191.1) (400.9) تكاليف تمويلية

 338.8    - - 338.8    - تكاليف تمويلية أخرى
(140.4)    -    -    - -   -    -    -    -    -    - (140.4)    - أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - رسوم بنكية )المصرية للتكرير - رسوم بنكية غير متكررة(
(344.9)  448.2    - (0.9) -   -    - (59.0) (559.4)    - (56.8) (117.1)    - فوائد قروض من المساهمين

 549.5 (430.3)  7.8    - - 0.9  3.7  0.2  7.5  535.6    -  159.8  264.2 دخل الفائدة 
(150.9)    - (3.1)    - -(25.0)    - (23.2) (0.2) (43.1) (56.4)    -    - مصروفات التأجير التمويلي 

(3,796.6) (173.2)  296.6  31.3 -(11.0) (74.7) 189.2- (736.0)  826.5 (3,360.3) (173.2) (233.4) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(
   - (6.3)    -    - -   -    -    -  0.1    -    -  6.2    - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

(308.4)  270.3 (2.1) (0.6) -(7.6)  7.4  8.0 (327.8) (1.0)  10.7 (43.7) (222.1) اضمحالالت 
(46.4)    -    -    - -   -  3.0    - (1.3)    -    - (15.7) (32.5) مصروفات إعادة هيكلة

(38.7) (0.2)    -    - -   - (36.5)    - (2.1)    -    -    -    - الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - أتعاب اإلدارة

   -    -    -    - -   -    -    -    -    -    -    -    - مكافآت نهاية الخدمة
(14.4)    -    -    - -   - (1.8)    -    - (12.4)    -    - (0.3) مبادرات المسئولية االجتماعية 

(1,440.6)    - (1.7)  3.6 -(4.5) (1.4)  5.0 (1,162.7) (112.2)    - (110.9) (55.7) مخصصات 
   -    -    -    - -   -    -    -    -    -    -    -    - عمليات غير مستمرة * 

 228.6  9.4  2.8  1.8 - 0.4  12.7  1.5  206.3 (0.8) (7.9) (33.4)  35.7 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
(5,416.6)  100.0  295.6  36.0 -(22.8) (91.2) (174.6) (2,023.4)  700.1 (3,357.5) (370.5) (508.3) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

(292.0)  5.6 (76.6) (0.5) -(6.8)  0.3  0.4 (9.4) (198.0) (5.8)    - (1.2) الضرائب 
(5,708.6)  105.6  219.0  35.5 -(29.6) (90.9) (174.3) (2,032.8)  502.1 (3,363.2) (370.5) (509.5) األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

(3,430.2) (1,276.1)  166.1 (0.0) -(0.0) (6.0) (50.7) (425.2)  148.6 (1,986.9)    -    - حقوق األقلية 
(2,278.4)  1,381.8  52.9  35.5 -(29.6) (84.9) (123.6) (1,607.6)  353.5 (1,376.3) (370.5) (509.5) صافي أرباح )خسائر( الفترة

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



الميزانية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )مليون جنيه مصري(

QALAAHOLDINGS.COM

 النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QHاإلجمالي العامجراندفيو متفرقات^^ فالكون أسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت
العام المالي 2021

خصومات
SPVs / 

العام المالي 
2021

العام المالي 
2020

األصول المتداولة
5,755.8 6,687.6 (2,959.6)  9,647.2  860.4  476.4  104.0  420.1  88.9  1,742.3  2,061.5 2,108.81,784.7 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

2,650.3 3,255.1  0.0  3,255.1  400.2  45.9  252.0  103.1  11.4  705.4  408.7 1,328.2-مخزون 
35.1 22.7 (110.9)  133.6  9.9  118.0    -    -    -  5.7    - --أصول محتفظ بها لغرض البيع 

3,904.3 6,654.4  57.0  6,597.5  244.8  5.2  14.2  19.4  33.0  49.8  5,699.0 4.3527.7النقدية وما في حكمها 
18.2 17.4  0.0  17.4    -    -  17.4    -    -    -    - --أصول أخرى 

12,363.7 16,637.1 (3,013.6)  19,650.7  1,515.3  645.5  387.6  542.6  133.4  2,503.3  8,169.2 2,113.13,640.4 إجمالي األصول المتداولة
األصول غير المتداولة

67,096.8 65,388.0  531.6  64,856.4  1,208.1  54.0  767.4  719.0  761.0  2,745.9  3,103.4 8.655,488.9 أصول ثابتة 
610.4 563.2 (5,578.0)  6,141.2  87.1  4.9    -  97.1    -  352.9  52.1 -5,547.1 استثمارات عقارية 

782.8 763.4  65.3  698.0    -    -    -  1.6    -    -  413.6 15.0267.8 الشهرة / أصول غير ملموسة 
1,133.8 916.8 (4,065.7)  4,982.5  25.2    -  352.2    -    -  204.6  300.8 4,060.039.7 أصول أخرى 

69,623.8 67,631.4 (9,046.8)  76,678.1  1,320.3  58.9  1,119.6  817.7  761.0  3,303.5  3,869.9 9,630.755,796.5 إجمالي األصول غير المتداولة
81,987.5 84,268.4 (12,060.4)  96,328.8  2,835.7  704.4  1,507.1  1,360.3  894.4  5,806.8  12,039.2 11,743.859,437.1 إجمالي األصول
حقوق الملكية

(10,191.8)(12,256.3) (14,809.4) 2,553.1  88.0 (1,478.6)  60.1 (87.5) (1,009.0) (6,559.9)  1,284.5 4,163.06,092.4 حقوق مساهمي الشركة القابضة
12,533.5 9,882.0  3,689.9  6,192.1  482.8 (1.5) 0.0 (84.1) (463.2)  1,600.6  642.2 4,015.3- حقوق األقلية 

2,341.8(2,374.3) (11,119.5)  8,745.2  570.8 (1,480.1)  60.1 (171.6) (1,472.2) (4,959.2)  1,926.7 4,163.010,107.7 إجمالي حقوق الملكية 
االلتزامات المتداولة

47,788.6 51,395.8  2,870.5  48,525.3  939.9  65.1  96.2  234.5  1,025.7  1,152.0  4,480.9 5,671.034,860.0 اقتراض 
13,336.0 14,459.9 (535.2)  14,995.1  600.6  1,719.8  990.2  478.8  46.7  1,893.9  2,848.1 1,678.04,738.8 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

2,675.5 3,246.0 (1,025.7)  4,271.7    -  128.0    -    -  1,025.7  2,482.0    - 636.0-قروض المساهمين
2,109.0 3,436.9  479.0  2,958.0  63.6  15.8  27.3  26.8  25.3  2,289.7  278.6 -230.9 مخصصات

1.8 1.8  0.8  1.0    -  0.7    -    -    -  0.2    - -- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
65,910.9 72,540.5  1,789.4  70,751.0  1,604.1  1,929.4  1,113.8  740.1  2,123.3  7,817.9  7,607.7 7,580.040,234.8 إجمالي االلتزامات المتداولة

   -  االلتزامات غير المتداولة
10,227.9 10,459.5  0.0  10,459.5  195.0  28.4    -  762.5    -    -  1,584.6 7,889.1- اقتراض 

1,040.6 708.0 (2,770.3)  3,478.2    -  225.6    -    -  130.1  2,833.0    - 289.5- قروض المساهمين 
2,466.3 2,934.8  39.9  2,894.8  465.8  1.1  333.2  29.3  113.2  115.2  920.2 0.8916.0 التزامات طويلة األجل 

13,734.9 14,102.3 (2,730.3)  16,832.6  660.8  255.1  333.2  791.7  243.3  2,948.2  2,504.8 0.89,094.6 إجمالي االلتزامات غير المتداولة
79,645.7 86,642.7 (940.9)  87,583.6  2,264.9  2,184.5  1,447.0  1,531.8  2,366.6  10,766.1  10,112.5 7,580.849,329.4 إجمالي االلتزامات

81,987.5 84,268.4 (12,060.4)  96,328.8  2,835.7  704.4  1,507.1  1,360.3  894.4  5,806.8  12,039.2 11,743.859,437.1 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

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

 % تقريبًا13.1
 

 

خالل  الشننركة  قن تقريبعا من الماطوت عالي الكبريت. وقامت    مليون  3.5، منها  2021مليون قن من المدخالت خالل عام   3.8قامت الشننركة بتكرير حوالي  

ألف قن من الفحم    429.3قن تقريبعا من المنتجات البترولية المكررة للهيئة المصننننرية العامة للبترول، باإلضننننافة إلى حوالي    مليون  3.3نفس الفترة بتوريد  

 ألف قن من الكبريت إلى شركات تصنيع األسمنت واألسمدة. 74.6البترولي و

 

 المنتج
غاز بترولي  

 مسال
 نافتا خفيفة

بنزين عالي  

 األوكتين 
 سوالر النفاثات وقود   مازوت

إجمالي التوريد  

للهي ة العامة  

 للبترول 

 964,379 606,856 0 124,888 136,376 62,683 33,576 تبالتن  2020 األخيرالربع 

 942,215 493,353 163,683 54,699 131,549 64,148 34,782 تبالتن  2021 األخيرالربع 

 %2- %19- مرتفع %56- %4- %2 %4 معدل التغيير

 3,956,765 2,420,618 147,635 468,928 512,765 281,569 125,249 تبالتن  2020 العام المالي

 3,113,897 1,671,700 327,249 370,782 425,017 212,880 106,269 تبالتن  2021 العام المالي

 %21- %31- %122 %21- %17- %24- %15- معدل التغيير

 

على الرغم من اسننتقرار    %90، وهو نمو سنننو  بمعدل  2021من عام   األخيرمليار جنيه تقريبعا خالل الربع    10.3بلغت إيرادات الشننركة المصننرية للتكرير  

. وارتفعت  المكررةارتفاع أسنعار المنتجات البترولية  يرجع ذل  إلى  ومليون قن دون تغير سننو ،    1.2حجم مدخالت اإلنتاج التي قامت الشنركة بتكريرها عند  

  372.8، صنعودعا من  2021ل الربع األخير من عام مليار جنيه تقريبعا خال  1.6األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك لتسنجل  

مليون دوالر أمريكي يوميعا خالل الربع األخير من   1.8  متوسنته  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السنابق. وصناحب ذل  تحسنن هامش ربح التكرير ليبلغ

الذ  شنهد تباقؤ اإلنتاج لمدة عشنرة أيام خالل شنهر  أكتوبر    2020خير من عام عدم توقف أو تباقؤ العمليات التشنغيلية مقارنةع بالربع األ وكذل ،  2021عام 

وديسمبر.

ا،  %32، وهو نمو سننننو  بمعدل  2021مليار جنيه خالل عام   28.5بلغت إيرادات الشنننركة المصنننرية للتكرير  و ارتفاع أسنننعار المنتجات البترولية  ب  مدعومع

مليون قن خالل العام السنننابق. ويرجع  4.9مليون قن تقريبعا مقابل    3.8ليسنننجل    %22بمعدل سننننو     حجم المبيعاتمتوسنننط  بالرغم من انخفاض  المكررة  

من مدخالت اإلنتاج،  انخفاض حجم المبيعات إلى القرار الذ  اتخذته اإلدارة بوقف تكرير كمية إضنافية من النفط الخام في شنركة القاهرة لتكرير البترول كجزء  

م الضنننرائب  صننن . وقد انعكس المردود اإليجابي للقرار على تحسنننن معدالت الربحية، حيث ارتفعت األرباح التشنننغيلية قبل خ ريروذل  لزيادة هامش ربح التك

مليون جنيه خالل العام السنابق. وتجدر اإلشنارة إلى تحسنن هامش   141.4، مقابل  2021مليار جنيه تقريبعا خالل عام   2.9والفوائد واإلهالك واالسنتهالك إلى  

نتيجة الحرب الروسية األوكرانية. 2022  في فبراير 19 –تكرير بشكل ملحوظ ليتجاوط مستويات ما قبل أطمة تكوفيد ربح ال

ا بأن الشننركة قامت بسننداد قسننط القرض بقيمة  وتتفاوض الشننركة المصننرية للتكرير حاليعا مع الجهات المقرضننة حول إعادة هيكلة ديون الشننركة بالكامل ، علمع

التي    ه، ليبلغ بذل  إجمالي أقسنناق القرض وفوائد2021خالل الربع األخير من عام  مليون دوالر  48.7مليون دوالر مع سننداد فائدة على القرض بقيمة    33.2

 مليون دوالر على التوالي. 99.3مليون دوالر و 50.1قامت الشركة بسدادها خالل العام 

 

 

 

 قطاع الطاقة
توليد وتوطيع الكهرباء ومشنروعات    ،تضنم اسنتثمارات التاقة مشنروعات تكرير البترول تالشنركة المصنرية للتكرير 

  .عربية وتوطيع الغاط التبيعي وتسويق المنتجات البترولية تشركة قاقة 

 

 

 



    

10                                                                                                               

 تقرير نتائج األعمال
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  تقريبًا %55.9 –ملكية شركة القلعة 
 

مليار جنيه خالل العام السنابق. كما ارتفعت    7.9حوالي  ، مقابل  2021مليار جنيه تقريبعا خالل عام   9.1لتبلغ    %15ارتفعت إيرادات قاقة عربية بمعدل سننو   

. ويعكس األداء القو  حالة 2021مليون جنيه خالل عام   972.5لتبلغ    %22األرباح التشنغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بنسبة سنوية  

 .والغاط التبيعيالتعافي التي يشهدها السو  ومردودها اإليجابي على نمو أنشتة توطيع الكهرباء 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 
الوحدة  

 القياسية 

  األخير الربع 

2020 

  األخير الربع 

2021 

التغيير  

)%( 

  العام المالي

2020 

  العام المالي

2021 

التغيير  

)%( 

 %15 9,102.0 7,923.7 %15 2,463.9 2,139.3 مليون جم  طاقة عربية | اإليرادات

التشغيلية قبل خصم الضرائب  طاقة عربية | األرباح 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %22 972.5 795.0 %42 326.2 229.4 مليون جم 

 %15 1,899.9 1,658.5 %12 515.9 460.1 مليون جم  طاقة غاز | اإليرادات 

طاقة غاز | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 %29 506.7 392.0 %61 187.5 116.4 مليون جم 

قاقة غاط | المنشتت السكنية التي تم ربتها بشبكة الغاط  

 تتراكمي  التبيعي
# 43,979 27,731 -37% 1,320,941 1,459,603 10% 

 %19 313 263 %19 313 263 # إجمالي عدد العمالء من المشروعات الصناعيةقاقة غاط | 

 توطيع الغاط التبيعيإجمالي حجم قاقة غاط | 
مليار متر 

 مكعب
681. 721. 2% 6.7 7.4 10% 

 %113 34 16 %20- 4 5 # قاقة غاط | عدد محتات الغاط التبيعي المضغوق

 %26 1,795.9 1,423.6 %23 481.9 391.3 مليون جم  طاقة باور | إيرادات*

طاقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك*
 %30 353.6 273.0 %38 106.9 77.2 مليون جم 

 قاقة باور | إجمالي حجم توطيع الكهرباء  
مليون كيلو  

 وات/ساعة
241 296 23% 921 1,146 24% 

   الكهرباءتوليد قاقة باور | إجمالي 
مليون كيلو  

 وات/ساعة
26 24 -7% 104 94 -10% 

 باور | توليد التاقة الشمسية قاقة 
مليون كيلو  

 وات/ساعة
32 30 -4% 153 152 -1% 

 الضوئية  قاقة باور | توليد التاقة الشمسية
مليون كيلو  

 وات/ساعة
0 2 - 0 2 - 

 %13 5,448.2 4,840.1 %15 1,476.9 1,286.3 مليون جم  طاقة تسوي  | إيرادات

أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  طاقة تسوي  | 

 واإلهالك واالستهالك 
 %4 194.7 186.4 %5- 57.4 60.6 مليون جم 

 %9 758,826 694,810 %9 200,442 184,322 لتر توطيع البنزين والسوالر قاقة تسويق | حجم 

 %2 60 59 %50- 1 2 # قاقة تسويق | عدد المحتات التابعة 

 أنشتة التوطيع، وكذل  توليد الكهرباء من مصادر التاقة التقليدية والتاقة المتجددة*تشمل نتائج  

 ملحوظة: تم عرض األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك تأعاله  قبل تجميع النتائج  

 قطاع الغاز الطبيعي

. وصنناحب ذل  نمو األرباح التشننغيلية  2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   515.9لغ  لتب  %12ارتفعت إيرادات قتاع الغاط التبيعي بمعدل سنننو   

، بلغت إيرادات  2021مليون جنيه خالل نفس الفترة. وخالل عام   187.5لتسننجل    %61قبل خصننم الضننرائب والفوائد واإلهالك واالسننتهالك بمعدل سنننو   

مليون    506.7، بينما بلغت األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك  %15بمعدل  مليار جنيه تقريبعا، وهو نمو سننو     1.9القتاع  

. ويعكس أداء القتاع مردود التوسننع بشننبكة محتات الغاط التبيعي المضننغوق ونمو حجم توطيع الغاط التبيعي، حيث ارتفع  %29جنيه، بزيادة سنننوية قدرها  

مليار متر مكعب    7.4إلى    %10مليار متر مكعب خالل الربع األخير من العام، بينما ارتفع بمعدل سننو     1.7إلى    %2بمعدل سننو   حجم توطيع الغاط التبيعي  

، ليبلغ بذل  إجمالي عدد المنشنتت  2021ألف منشنأة سنكنية جديدة بشنبكة الغاط التبيعي خالل عام   139كامالع. كما قامت الشنركة بربط حوالي    2021خالل عام 

 16. وعالوةع على ذل ، نجحت الشننركة في ربط  %10بزيادة سنننوية  ،  2021في نهاية عام   مليون منشننأة  1.46لسننكنية التي تم ربتها بشننبكة الغاط التبيعي  ا

عميل في نهاية العام   263، مقابل  2021عميل بنهاية عام   313منشننأة صننناعية جديدة بشننبكة الغاط التبيعي ليصننل بذل  إجمالي عدد العمالء الصننناعيين إلى  

 السابق.
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توظيف فرت النمو بأسوا  توطيع    وإلى جانب المكانة الرائدة التي تحظى بها شركة قاقة عربية في مجال إنشاءات وتوطيع الغاط التبيعي، تعكف الشركة على

لشنبكة القومية للغاط  الغاط التبيعي المضنغوق عبر طيادة عدد محتات الغاط التبيعي المضنغوق ووحدات اإلمداد المتنقلة لتلبية احتياجات العمالء البعيدين عن ا

ليرتفع بنذلن  عندد محتنات تموين الغناط التبيعي    2021عنام  محتنات جنديندة خالل الربع األخير من    4التبيعي. وعلى هنذه الخلفينة، قنامنت الشننننركنة بنإضننننافنة 

مليون متر مكعب خالل   75.7إلى    %141محتة بنهاية العام. ونتج عن ذل  ارتفاع حجم مبيعات الغاط التبيعي للسنننيارات بمعدل سننننو     34المضنننغوق إلى  

مركبة    4,233ليرتفع اإلجمالي إلى    2021الل الربع األخير من عام مركبة للعمل بالغاط التبيعي المضنغوق خ   1,082. كما نجحت الشنركة في تحويل  2021

  2022آالف مركبة خالل العام. وتسنتهدف الشنركة مضناعفة عدد المركبات التي سنيتم تحويلها خالل عام  4بنهاية العام، وهو ما يتجاوط هدف اإلدارة لتحويل  

 تها للعمل بالغاط التبيعي المضغوق.عبر إبرام اتفاقيات مع شركات لتحويل أساقيل شاحناتها وحافال

 قطاع الكهرباء

، بفضننننل نمو إجمنالي حجم توليند وتوطيع  2021مليون جنينه خالل الربع األخير من عنام    446.4لتبلغ  %25ارتفعنت إيرادات قتناع الكهربناء بمعندل سنننننو  

ه تقريبعا،  مليار جني  1.6، بلغت إيرادات قتاع الكهرباء  2021مليون كيلو وات/سنننناعة خالل نفس الفترة. وخالل عام   321إلى    %20الكهرباء بمعدل سنننننو   

مليون كيلو وات/سناعة خالل نفس الفترة.    1,240إلى    %21على خلفية ارتفاع إجمالي حجم توليد وتوطيع الكهرباء بمعدل سننو     %30وهو نمو سننو  بنسنبة  

  %14  ةسننوي  بنسنبتت السنكنية  ويأتي ذل  في ضنوء حالة التعافي التي شنهدها السنو ، والتي سناهمت في ارتفاع عدد العمالء من المشنروعات الصنناعية والمنشن 

 .2021على التوالي حتى نهاية ديسمبر  %15و

 قطاع الطاقة الشمسية

ميجاوات في مجمع بنبان    65بلغت إيرادات شنركة قاقة سنوالر، التابعة لمجموعة قاقة عربية في مجال التاقة المتجددة وتمتل  محتة للتاقة الشنمسنية بقدرة  

، وهو 2021ل عام مليون جنيه خال  171.4بلغت إيرادات الشركة  و، دون تغير سنو .  2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام    35.7بمحافظة أسوان،  

. وتتتلع الشنركة إلى تعظيم االسنتفادة من فرت النمو التي سنتترحها الحكومة لتتوير مشنروعات التاقة الشنمسنية خالل الفترة  %1تراجع سننو  قفيف بنسنبة  

 .2035ه النسبة بحلول عام مع مضاعفة هذ 2022من الكهرباء في مصر من مصادر التاقة المتجددة بحلول عام  %20المقبلة، والتي تستهدف توليد 

مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   126.8ليسننجل    %46وعلى صننعيد الربحية، ارتفع مجمل ربح قتاعي الكهرباء والتاقة الشننمسننية مععا بنسننبة سنننوية  

تشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك كامالع. كما ارتفعت األرباح ال  2021مليون جنيه خالل عام   413.8إلى    %26، بينما ارتفع بمعدل سننو   2021

ا بمعدل سننو   2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   106.9لتبلغ    %38واالسنتهالك بنسنبة سننوية   مليون جنيه   353.6لتسنجل    %30، وارتفعت أيضنع

 ت الفرعية في المنتقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.كامالع. ويرجع تحسن معدالت الربحية بشكل رئيسي إلى تشغيل محتة المحوال 2021خالل عام 

 طاقة بي في 

كشركة تابعة لتاقة عربية في مجال التاقة المتجددة، بهدف تتوير مشروعات التاقة النظيفة لشركات القتاع   2021تأسنسنت شركة اقاقة بي فيا في سبتمبر  

مليون جنيه خالل الربع األخير من العام مع تحقيق   1.6ونجحت في تسجيل إيرادات بقيمة    2021ام الخات. وتم بدء نشاق الشركة في نهاية الربع الثالث من ع

 مليون جنيه خالل نفس الفترة.   1.3صافي ربح بقيمة 

لمزارع دينا وفقعا   ميجاوات بشننركة مزارع دينا، حيث سننتقوم ببيع الكهرباء  6وقد نجحت شننركة اقاقة بي فيا في إتمام إنشنناء محتة للتاقة الشننمسننية بقدرة  

ا. وتعد هذه المحتة أول مشنننروع قاقة متجددة يقوم بتمويله البن  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في مصنننر،   25  لمدة  PPAتاقة تالالتفاقية شنننراء   عامع

. وتتضننمن  Corporate PPAت  للكهرباء من بائع إلى مشننتر  تابعين للقتاع الخات عبر اتفاقية شننراء التاقة الخاصننة بالشننركات  اويتضننمن إمدادعا مباشننرع 

 حافظة المنيا.المشروعات قيد التتوير محتات أخرى بالمناقق السياحية في سوما با  ونبق، باإلضافة إلى المناقق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وم

   تسوي  وتوزيع المنتجات البتروليةنشاط 

ا بنسننبة سنننوية  2021مليار جنيه تقريبعا خالل الربع األخير من عام  1.5لتسننجل    %15ارتفعت اإليرادات بمعدل سنننو    مليار    5.4لتبلغ    %13، وارتفعت أيضننع

مليار جنيه خالل عام   5.3لتسننننجل حوالي    %12دل سنننننو   كامالع. ويرجع ذل  بشننننكل رئيسنننني إلى ارتفاع إيرادات الوقود بمع  2021جنيه تقريبعا خالل عام 

على التوالي خالل نفس الفترة. وانخفضننت األرباح التشننغيلية قبل خصننم الضننرائب    %17و  %5، مدفوععا بنمو مبيعات السننوالر والبنزين بنسننب سنننوية  2021

  194.7لتسنجل    %4، غير أنها ارتفعت بمعدل سننو   2021األخير من عام مليون جنيه خالل الربع    57.4إلى    %5والفوائد واإلهالك واالسنتهالك بنسنبة سننوية  

 كامالع. 2021مليون جنيه خالل عام 

، بفضننل 2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   51.5لتسننجل    %82ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات نشنناق توطيع طيوت المحركات بمعدل سنننو   

إلى   %51، ارتفعت إيرادات النشناق بنسنبة سننوية  2021قن خالل نفس الفترة. وخالل عام    637إلى    %30المحركات بمعدل سننو   ارتفاع حجم مبيعات طيوت  

قن تقريبعا. كما يرجع نمو اإليرادات إلى ارتفاع أسنعار البيع بمعدل    2554إلى    %41مليون جنيه، مدفوعةع بنمو مبيعات طيوت المحركات بنسنبة سننوية    155.4

  2021ألف جنيه للتن خالل عام   61.2، وكذل  ارتفاع متوسنننط أسنننعار البيع إلى  2021ألف جنيه للتن خالل الربع األخير من عام   81ليبلغ    %40نو   سننن 

ا محتة    60عدد المحتات التابعة للشنننركة  ، ليبلغ بذل   2021كامالع. وقد نجحت الشنننركة في افتتاح محتة جديدة خالل الربع األخير من عام  بنهاية العام، علمع

 .2021بأن تأخر إصدار التراخيص والتصريحات الالطمة للشركة حال دون تشغيل محتة أخرى خالل الربع األخير من عام 

 قطاع المياه

ظيف حزمة  بعد تعيين نخبة من الخبراء والمتخصننصننين بمشننروعات معالجة المياه، حيث يسننتهدف القتاع تو  2021أقلقت الشننركة قتاع المياه في مارس  

حلول معالجة  متنوعة من النماذج التعاقدية لخدمة الشننركات العاملة في قتاعات الصننناعة والزراعة والسننياحة والتتوير العقار  وتوفير مجموعة من أفضننل  

 لتكلفة وكفاءة استهالك التاقة.المياه وال سيما أعمال التصميم واإلنشاء والتحكم اآللي والتشغيل ألنظمة معالجة المياه الفعالة والمتميزة بانخفاض ا
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  تقريبًا %69.3 –ملكية شركة القلعة 
 

في ضنوء مليار جنيه خالل العام السنابق،    2.5مقابل  ،  2021نيه خالل عام ار ج ملي  3,1  لتسنجل  %24بمعدل سننو     إيرادات مجموعة أسني  القابضنةارتفعت  

األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب  من ناحية أخرى، تراجعت    في إجمالي إيرادات المجموعة.  %74والذ  سناهم بنسنبة    ،األسنمنت  إنتاج  لنشناقاألداء القو   

ويرجع ذل  إلى تسجيل خسائر تشغيلية  مليون جنيه خالل العام السابق.    213.0مقابل    2021مليون جنيه خالل عام    117.5إلى  والفوائد واإلهالك واالستهالك  

مليون    220.7بقيمة  تشننغيلية  ، مقابل أرباح  2021ير من عام مليون جنيه خالل الربع األخ   90.5بقيمة  خصننم الضننرائب والفوائد واإلهالك واالسننتهالك  قبل  

. فقد أدت السننودانفي مصنننع أسننمنت التكامل  التضننخم المفرق بب  ي خاتجنيه خالل نفس الفترة من العام السننابق، بسننبب التأثير السننلبي لتتبيق منهج محاسننب

إعداد في تاري   ، والذ  يتم بموجبه تسنجيل اإليرادات وفق سنعر الصنرف  ج المحاسنبيهذا المنهشنهدها السنودان، إلى اعتماد  تالتحديات السنياسنية الصنعبة التي  

تاري  القوائم المالية ، مما أسنفر    في، بينما يتم تسنجيل تكلفة المبيعات وفق حسناب متوسنط سنعر الصنرف التاريخي توهو أعلى من سنعر الصنرف  القوائم المالية

 عن ارتفاع تكلفة المبيعات بصورة غير متكافئة مع اإليرادات.
 

ا ملحوظعا على صننعيد إعادة هيكلة ديون مجموعة أسنني  القابضننة بالكامل، وتتوقع أن تثمر تل  الجهود عن تعزيز مركزهامن جانب آخر،     أحرطت اإلدارة تقدمع

.المالي وقدرتها على    الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين معدالت الربحية مستقبالع

 مؤشرات األداء الرئيسية

 الوحدة القياسية 
الربع األخير  

2020 

الربع األخير  

2021 

التغيير  

)%( 

العام المالي  

2020 

العام المالي  

2021 

التغيير  

)%( 

 %24  3,105.0   2,508.7  %26-  690.3  934.7 مليون جم  | اإليرادات مجموعة أسيك القابضة 

| األرباح التشغيلية قبل خصم  مجموعة أسيك القابضة | 

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %45-  117.5   213.0  - (90.9)  220.7 مليون جم 

 %69  2,296.2  1,362.3 %20-  506.6  630.4 مليون جم  أسيك لألسمنت | اإليرادات

لألسمنت | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  أسيك 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %76-  59.9  248.0 - ( 142.1)  226.1 مليون جم 

 %210   40,438    13,034  %64    10,480.3   6,408.8  مليون جنيه سوداني  أسمنت التكامل | اإليرادات

الضرائب  أسمنت التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %225   6,938.6    2,135.6  %6-   1,370.5    1,455.8  مليون جنيه سوداني 

 %6   920    872  %27-   198   271 مليون قن  أسمنت التكامل | حجم المبيعات 

 %28   529.2    414.0 %6-   148.3   158.1  مليون جم  طهانة لألسمنت | اإليرادات

طهانة لألسمنت | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %52   211.2  138.9 %15-   61.5   72.3  مليون جم 

 %29   710    550  %34- 183 277  ألف قن سنويعا طهانة لألسمنت | حجم المبيعات 

 %35-   249.5   383.1 %43-   70.0   123.2 مليون جم  أرسكو | اإليرادات 

أرسكو | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك
 %61-   18.9   48.3 %97-   0.4   13.2 مليون جم 

 %25-   210.5    281.6  %25-   210.5    281.6  مليون جم  أرسكو | قيمة المشروعات المتعاقد على تنفيذها

 %25-   559.2   741.9 %31-   115.5   166.7 مليون جم  أسي  للهندسة | اإليرادات

أسي  للهندسة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %2-   36.3   37.1 %47   25.8   17.6 مليون جم 

 %25- 6 8 %42- 1 2 مليون قن  أسي  للهندسة | مشروعات إنتاج الكلنكر

 

 

 

 

 قطاع األسمنت واإلنشاءات 
تضنم اسنتثمارات قتاع األسنمنت واإلنشناءات مجموعة أسني  القابضنة، والتي تشنمل مشنروعات إنتاج األسنمنت من 

خالل شننركة أسنني  لألسننمنت تفي السننودان: أسننمنت التكامل / في الجزائر: شننركة طهانة ، وشننركات المقاوالت 

واإلنشناءات تشنركة أرسنكو / شنركة أسني  للتحكم اآللي ، وشنركات اإلدارة الفنية تشنركة أسني  للهندسنة / شنركة  

 أسنبرو .
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 أسيك لألسمنت 

ا لتقلب سننعر صننرف الجنيه السننوداني  في إقار اعتماد منهج محاسننبة التضننخم المفرق كما سننلف الذكر، و   ،بالجنيه المصننر    نتائج الشننركةتأثيره على  ونظرع

 .دون تأثير تقلبات سعر الصرف، مصنع أسمنت التكامل بالجنيه السوداني لتقديم صورة دقيقة لنتائج األعمال نتائجسنعرض 

نفس مليار جنيه سننوداني خالل   6.4مقابل    2021في الربع األخير من عام   مليار جنيه سننوداني  10.5ارتفعت إيرادات مصنننع أسننمنت التكامل بالسننودان إلى  

ألف    198إلى    %27بنسنبة سننوية    المبيعات  حجم  ، والذ  سناهم في الحد من أثر تراجعمتوسنط أسنعار البيعل  سنابق، في ضنوء االرتفاع الملحوظالعام الالفترة من  

ا بأن تراجع ات االجبسا، وهو عنصنر رئيسني  ، والتي أدت إلى نقص إمداديالسنودانالسنو   يرجع إلى التحديات السنياسنية التي يشنهدها  حجم المبيعات    قن، علمع

مليار جنيه سننوداني، بفضننل نمو كمية    40.4لتبلغ    %210، ارتفعت إيرادات مصنننع أسننمنت التكامل بمعدل سنننو   2021في صننناعة األسننمنت. وخالل عام 

ألف جنيه سوداني    41.5وظ ليبلغ حوالي  . كما يعكس ذل  ارتفاع متوسط أسعار البيع بشكل ملح نفس الفترةألف قن خالل    920إلى    %6المبيعات بمعدل سنو   

  عزط ارتفاع األسننعارخالل العام السننابق، نتيجة تراجع قيمة الجنيه السننوداني. وقد للتن  ألف جنيه سننوادني تقريبعا    11، صننعودعا من  2021خالل عام للتن  

أنشتة اإلنتاج في السو  السوداني    تعتلانخفاض العرض نتيجة الصعوبات التي تواجه مصانع األسمنت بالسودان في تدبير الوقود وقتع الغيار وأثر ذل  على  

  بوجه عام.

، وهو تراجع  2021من عام    األخيرلربع  مليار جنيه سننوداني تقريبعا خالل ا  1.4تشننغيلية قبل خصننم الضننرائب والفوائد واإلهالك واالسننتهالك  الرباح  بلغت األ

مليار جنيه سننوداني تقريبعا خالل  2.1مقابل    2021مليار جنيه سننوداني خالل عام   6.9لتبلغ حوالي    %225ارتفعت بنسننبة سنننوية    ها. غير أن%6سنننو  بنسننبة  

 .في السودان، وأبرطها نقص إمدادات الوقود والمواد الخام الالطمة بالتحديات الصعبة الشركة على المدى القصيروتتوقع اإلدارة أن تتأثر نتائج العام السابق. 

  على خلفية  %6انخفاض سننننو  قدره  ، وهو 2021خالل الربع األخير من عام مليون جنيه    148.3  شنننركة طهانة لألسنننمنتومن جانب آخر، بلغت إيرادات  

األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد  انخفضنت  تراجع معدالت التلب. و  في ظل  ألف قن خالل الفترة  183إلى    %34انخفاض كمية المبيعات بنسنبة  

ا  2021مليون جنينه خالل الربع األخير من عنام   61.5  لتبلغ  %15بمعندل سنننننو     واإلهالك واالسننننتهالك ألف قن من الكلنكر    246ام الشننننركنة ببيع  ين قل  نظرع

تراجع حجم مبيعنات وبنالتواط  مع ذلن ،    الفترة من العنام السننننابق.  ألف قن خالل نفس 144بنل ، مقنا2021من عنام  األخير منخفت هنامش الربح خالل الربع  

 عن مسنتوياته خالل نفس الفترة من العام الماضني  2021من عام   األخيرالسنعر وهامش الربح خالل الربع    المتميز بارتفاع   SRCاألسنمنت المقاوم للكبريتات ت

 تباقؤ التلب في الجزائر. بسبب

إلى   %29بفضنل نمو كمية المبيعات بمعدل سننو   مليون جنيه،    529.2لتبلغ    %28بمعدل سننو     شنركة طهانة لألسنمنت  إيرادات، ارتفعت  2021وخالل عام 

لتصننل    %14بمعدل سنننو     الكلنكرألف قن خالل العام السننابق. كما يعكس نمو اإليرادات ارتفاع كمية مبيعات    550، مقابل  2021ألف قن خالل عام   710

، مما سناهم في الحد من أثر اضنتراب  2021خالل عام    %32نوية  خط اإلنتاج الجديد بنسنبة سن ارتفاع التاقة اإلنتاجية ب  بفضنل  ألف قن خالل العام،  728إلى  

ا لفترات توقف تشنغيله خالل العام، والتي أسنفرت عن انخفاض قاقته اإلنتاجية بنسنبة سننوية    خط اإلنتاج القديمعملية اإلنتاج ب ألف قن خالل   65إلى    %52نظرع

لتبلغ    %52اح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك بمعدل سننو   ارتفعت األربألف قن خالل العام السنابق. و  135مقابل    2021عام 

  استهالك قتع الغيار بعد اعتماد الشركة بشكل أساسي على خط اإلنتاج الجديد.و، مدعومة بارتفاع كفاءة استهالك التاقة 2021مليون جنيه خالل عام  211.2

 أسيك للهندسة 

التاقة اإلجمالية    انخفاضبسننبب    %31، وهو تراجع سنننو  بمعدل  2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   115بلغت إيرادات شننركة أسنني  للهندسننة  

جنيه خالل عام   مليون  559.2. وبلغت اإليرادات  نفس الفترة  مليون قن كلنكر خالل  0.9لتبلغ    %42بنسنبة سننوية  لمصنانع إنتاج األسنمنت التي تديرها الشنركة  

ا  يرجع ذل    ، حيثمليون جنيه خالل العام السنننابق  741.9، مقابل  %25  نسنننبتهانخفاض سننننو   ب،  2021 التاقة اإلجمالية لمصنننانع إنتاج    انخفاض  إلىأيضنننع

قيام من المسنتجدات، من بينها    . ويأتي ذل  على خلفية مجموعة2021عام مليون قن كلنكر خالل    6.1  لتبلغ  %25  سننوية  بنسنبة  األسنمنت التي تديرها الشنركة

ا من يونيو    %10بنسننبة    اإلنتاجية  التاقات  تخفيتاتفاقية ل  إبرامب  المصننرية  السننو  يف  عاملةرئيسننية    أسننمنت  شننركة  23 . كما 2021على األقل لمدة عام بدءع

نتيجة نقص   2021بإغال  بعت المشننروعات خالل النصننف الثاني من عام   الشننركة رئيسنني، باإلضننافة إلى قيام  عقد إدارة  إنهاء  تضننمنت تل  المسننتجدات

 إمدادات الوقود والفحم بسبب االرتفاع الملحوظ لألسعار. 

  واالستهالكقبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  المتكررة    تشغيليةالرباح  وُرغم التحديات الصعبة التي تواجه صناعة األسمنت بالسو  المصر ، ارتفعت األ

قبل خصنم الضنرائب والفوائد  المتكررة    تشنغيلية الرباح  األ، بلغت  2021وخالل عام .  2021مليون جنيه خالل الربع األخير عام   25.8لتبلغ    %47بمعدل سننو   

باألسننوا  الدولية،    يرها الشننركةتدمليون جنيه، دون تغير سنننو  ملحوظ. ويأتي ذل  بفضننل المردود اإليجابي للمشننروعات التي    36.3  واإلهالك واالسننتهالك

 السو  المصر . في والتي ساهمت في الحد من أثر تراجع أداء مشروعات األسمنت 

ا في تنفيذ ختة تنويع قاعدة عمالء الشنركة خارج السنو  المصنر ، بما في ذل  أسنوا  العرا  وجنوب   فريقيا وليبيا، سنعيعا للحد من األثر  أوتمضني اإلدارة قدمع

ا بأن الشركة تحقق حوالي السلبي لتبا  من إيراداتها من العقود الدولية. %44قؤ قتاع األسمنت المصر ، علمع

 أرسكو

حصنريعا على مشنروعات صنناعة األسنمنت، وذل  لتجاوط حالة   تركيزهااتجهت شنركة أرسنكو إلى توسنيع نتا  أعمالها لتشنمل أنشنتة المقاوالت العامة بدالع من  

 األسمنت المصر ، حيث نجحت الشركة في توقيع عدة عقود إنشاءات جديدة. التباقؤ التي يشهدها قتاع 

مليون جنيه   249.5سننجلت اإليرادات  كما  .  %43، وهو تراجع سنننو  بنسننبة  2021عام مليون جنيه خالل الربع األخير من    70.0وقد بلغت إيرادات الشننركة  

مناقصنات إلعادة التسنعير على خلفية االرتفاع الملحوظ للتكاليف خالل الفترة الماضنية.    ةعد. ويعكس ذل  تأجيل  %35، بانخفاض سننو  نسنبته  2021خالل عام 
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،  2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   0.4إلى    %97بنسنبة سننوية    قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك  تشنغيلية الرباح  األ  تتراجعو

ا بأن    ،المشنروعاتكامالع بسنبب تأجيل    2021مليون جنيه خالل عام   18.9إلى    %61وبنسنبة سننوية   مليون    230.0بلغت    المتعاقد عليهاقيمة المشنروعات  علمع

 . 2021جنيه بنهاية عام 

 

 أسيك للتحكم اآللي 

، حيث أدى ارتفاع األسنعار على مسنتوى أسنوا   %23وهو انخفاض سننو  بنسنبة  ،  2021من عام   األخيرمليون جنيه خالل الربع    31.1دات الشنركة  إيرا  بلغت

خالل العام مليون جنيه    122.1مقابل    2021مليون جنيه خالل عام   131.2لتسنجل    %7العالم إلى تأجيل بعت العقود. غير أن اإليرادات ارتفعت بنسنبة سننوية  

توقيع عقود جديدة مع شنركات غير عاملة بقتاع األسنمنت، بما في ذل  عقود أعمال الكتروميكانيكية ومشنروعات التاقة الشنمسنية  السنابق. وقد بادرت اإلدارة ب

 ، سعيعا إلى الحد من أثر حالة التباقؤ التي تشهدها األنشتة المتعلقة بقتاع األسمنت. ومشروعات صناعية أخرى

،  2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   3.1  قبل خصننم الضننرائب والفوائد واإلهالك واالسننتهالكالمتكررة    تشننغيليةالرباح  األ  بلغتجانب آخر،  من  

مليون جنيه   100بلغت    الشنركة في إبرام عقود جديدة بقيمة إجمالية تنجح مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السنابق. وقد   6.5مقابل خسنائر تشنغيلية بقيمة  

  تشننغيليةالرباح  األارتفعت  ،  2021خالل عام  و  مليون جنيه.  280.0  إلىالمتعاقد عليها  ، وبالتالي ارتفعت قيمة المشننروعات  2021من عام  األخير  خالل الربع  

 مليون جنيه خالل العام السابق.  3.0مليون جنيه مقابل  3.8لتبلغ  %26بنسبة سنوية  قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكالمتكررة 
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  % تقريبًا 27.0 –ملكية شركة القلعة الفعلية 

 

 

المصنر . وتنفرد الشنركة بتصننيع باقة من تعد الشنركة الوقنية للتباعة واحدة من أكبر الشنركات المتخصنصنة في تصننيع منتجات التباعة والتغليف في السنو   

ثة للتباعة  المنتجات المتنوعة ومنها الكرتون المموج تالمضنننلع  ومختلف أنواع العبوات الكرتونية، من خالل شنننركتين تابعتين وهما شنننركة الشنننرو  الحدي

الكرتون تيونيبورد  بإنتاج ور  كرتون الدوبلكس من المخلفات  والتغليف وشنننركة البدار للعبوات. وبالتواط  مع ذل ، تختص الشنننركة المتحدة إلنتاج الور  و

ا بأن ويندسنور  الورقية، بينما تتخصنص شنركة ويندسنور في تصننيع لفات الكرتون السنمي  والكرتون أحاد  الوجه وكرتون الفليكسنو واإلضنافات الكيميائية، علمع 

ا من إيراداتها من بيع إنتاجها لشركة الشرو ، ا كبيرع     .مما يجعلها حلقة رئيسية بسلسلة القيمة المضافة باستثمارات القلعة في قتاع التباعة والتغليف تحقق جزءع

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 

الوحدة   

 القياسية 

  األخير الربع 

2020 

  األخير الربع 

2021 

التغيير  

)%( 

  العام المالي

2020 

  العام المالي

2021 

التغيير  

)%( 

)الشنننركة القابضنننة للشنننركة الوطنية للطباعة( | مجموعة جراند فيو 

 اإليرادات
 %46 2,604.5 1,788.3 %86 805.6 432.1 مليون جم 

مجموعة جراند فيو )الشنننركة القابضنننة للشنننركة الوطنية للطباعة( | 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %25 498.9 400.5 %67 184.6 110.8 مليون جم 

 %5 816.0 777.0 %30 240.9 186.1 مليون جم  الشرو  الحديثة للتباعة والتغليف | اإليرادات

الشننننرو  الحنديثنة للتبناعنة والتغليف | األربناح التشننننغيلينة قبنل 

 خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %22- 138.0 178.0 %24 45.8 37.0 مليون جم 

 %3- 30,895 31,842 %13- 8,668 9,920 قن للتباعة والتغليف | إجمالي المبيعاتالشرو  الحديثة 

 %50 1,465.0 977.0 %85 479.0 259.3 مليون جم  الشركة المتحدة إلنتاج الور  والكرتون | اإليرادات

الشنركة المتحدة إلنتاج الور  والكرتون | األرباح التشنغيلية قبل 

 واإلهالك واالستهالكخصم الضرائب والفوائد 
 %104 319.0 156.0 %279 136.1 35.9 مليون جم 

الشننننركنة المتحندة إلنتناج الور  والكرتون | مبيعنات كرتون 

 الدوبلكس
 %8 132,642 122,583 %12 35,456 31,553 قن

 %132 502.0 216.0 %276 172.0 45.8 مليون جم  البدار للعبوات | اإليرادات

األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد  البدار للعبوات | 

 واإلهالك واالستهالك
 %424 25.7 4.9 %29 5.4   7.6ت مليون جم 

 %75 36,444 20,852 %130 11,001 4,778 قن البدار للعبوات | مبيعات ألواح وعبوات الكرتون المموج

 

الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

  186.1مقابل    %30و نمو سنننو  بمعدل  ، وه2021من عام   األخيرمليون جنيه خالل الربع    240.9بلغت إيرادات شننركة الشننرو  الحديثة للتباعة والتغليف  

من   ألخيرلربع اخالل اتقريبعا  ألف قن    8.7ليسنجل    %13العام السنابق، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بمعدل سننو     مليون جنيه خالل نفس الفترة من

  .في ظل الظروف السنوقية الصنعبة واضنتراب حركة اإلمداد والتوريد، والتي حدت من قدرة الشنركة على تأمين الخامات الالطمة خالل نفس الفترة   2021عام 

على الرغم من تراجع حجم   2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   194.6لتبلغ    %26وارتفعت إيرادات الشنننركة في السنننو  المحلي بمعدل سننننو   

مليون جنيه خالل الربع    46.6إلى    %63خالل نفس الفترة. كما ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة سنوية    ألف قن تقريبعا  7.1  سجليل  %12  سنو   بمعدلالمبيعات  

نفس الفترة. ويعكس نمو اإليرادات مردود ألف قن خالل    8.7إلى حوالي    %13على الرغم من تراجع حجم المبيعنات بمعندل سنننننو     2021األخير من عنام  

، والتي سناهمت في الحد من أثر تراجع حجم المبيعات  2021ألف جنيه للتن خالل الربع األخير من عام   27.9ليبلغ    %15طيادة متوسنط األسنعار بنسنبة سننوية  

 خالل نفس الفترة.

 

 

 قطاع الطباعة والتغليف 
مليون دوالر في قتاع التباعة والتغليف من خالل شنننركتها    60قامت شنننركة القلعة حتى اآلن باسنننتثمار أكثر من 

نجحت في التحول إلى واحدة من أكبر الشننركات المتخصننصننة في تصنننيع منتجات  التابعة الوقنية للتباعة، والتي 

 التباعة والتغليف في السو  المصر .
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مليون جنيه خالل العام السنننابق، وذل  على الرغم من   777.0ون جنيه مقابل  ملي  816.0لتسنننجل    %5، ارتفعت اإليرادات بمعدل سننننو   2021وخالل عام 

 5.6ليبلغ    %3وانخفاض حجم مبيعات التصندير بمعدل سننو     2021ألف قن خالل عام   25.3إلى    %4تراجع حجم المبيعات في السنو  المحلي بنسنبة سننوية  

وعلى هذه الخلفية، انخفضنت إيرادات  في الحد من أثر تراجع حجم المبيعات.    %8دل سننو   ألف قن خالل نفس الفترة، حيث سناهمت طيادة متوسنط األسنعار بمع

  816.8لتسننجل    %6، بينما ارتفعت مبيعات التصنندير بمعدل سنننو   2021مليون جنيه خالل عام   595.8لتبلغ    %1الشننركة في السننو  المحلي بمعدل سنننو   

 دولة موطعة على ثال  قارات. 14لتضم بذل  محفظة أسواقها  تين جديدتينالشركة في تصدير منتجاتها إلى دولمليون جنيه خالل نفس الفترة. وقد نجحت 

، بينما  %24، بزيادة سننوية   2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   45.8وبلغت األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك  

 بسبب ارتفاع تكلفة الور . 2021مليون جنيه خالل عام  138.0إلى  %22تشغيلية بمعدل سنو  انخفضت األرباح ال

 المتحدة إلنتاج الورق والكرتون )يونيبورد(

ية  بفضنل نمو حجم المبيعات بنسنبة سننو  %85، وهو ارتفاع بمعدل سننو   2021من عام   خيرمليون جنيه خالل الربع األ  479.0بلغت إيرادات شنركة يونيبورد  

مليون    93.3ألف قن تقريبعا أو ما يعادل    7.6لتسننجل    %28خالل نفس الفترة، حيث ارتفعت مبيعات التصنندير بنسننبة سنننوية  تقريبعا  ألف قن    35.4بلغ  يل  12%

  387.0لتسنجل    %82  بمعدل سننو   مبيعات السنو  المحلي  وارتفعت  .%99بزيادة سننوية قدرها    2021من عام   خيرجنيه من إجمالي اإليرادات خالل الربع األ

كفاءة سننننياسننننة  ذل  يعكس  خالل نفس الفترة، حيث   %11على الرغم من تراجع حجم المبيعات بمعدل سنننننو     2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام 

 .، وخاصة الور %79تفاع تكلفة الخامات بنسبة لتعويت ار %70قامت بزيادة أسعار البيع بنسبة  والتيالتسعير التي تتبناها الشركة، 

ألف    11إلى    %39مليار جنيه بفضنل طيادة متوسنط أسنعار البيع بنسنبة سننوية    1.5لتسنجل حوالي    %50، ارتفعت اإليرادات بمعدل سننو   2021وخالل عام 

ا. كمنا يعكس ارتفناع اإليرادات مردود نمو حجم المبيعنات بمعندل سنننننو    على  2021ألف قن خالل الربع األخير من عنام    132.6ليبلغ   %8جنينه للتن تقريبنع

. وقد نجحت الشركة في التوسع بصادراتها إلى ثمانية أسوا   ألف قن تقريبعا خالل نفس الفترة  35.1إلى    %63خلفية ارتفاع حجم مبيعات التصدير بنسبة سنوية  

 دولة موطعة على خمس قارات. 23لتضم بذل  محفظة أسواقها جديدة، 

مليون جنيه خالل   136.1على صنعيد الربحية، تضناعفت األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك بأكثر من ثال  مرات لتسنجل  و

مليون جنيه   319.0لتبلغ    %104مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السننابق، بينما ارتفعت بمعدل سنننو     35.9، صننعودعا من  2021الربع األخير من عام 

 ، حيث يرجع ذل  إلى طيادة أسعار البيع.2021خالل عام 

 البدار للعبوات

بفضل المردود اإليجابي لتشغيل    %276، وهو ارتفاع بمعدل سنو   2021من عام   األخيرمليون جنيه خالل الربع    172.0إيرادات شركة البدار للعبوات  بلغت  

  %47ألف قن، بينما اطداد متوسننط أسننعار البيع بمعدل سنننو     11ليسننجل حوالي    %130ارتفع حجم المبيعات بنسننبة سنننوية  ، حيث  المصنننع الجديد أوائل العام

مليون جنينه، مندعومنةع بنمو حجم   502.0لتبلغ    %132، ارتفعنت اإليرادات بمعندل سنننننو   2021ألف جنينه للتن خالل نفس الفترة. وخالل عنام    15.2ليبلغ  

ألف جنيه للتن خالل نفس   13.8إلى حوالي    %33ألف قن، باإلضننافة إلى طيادة متوسننط أسننعار البيع بمعدل سنننو     36.4إلى    %75  المبيعات بنسننبة سنننوية

 الفترة.

ا لتأثر األنشننتة اإلنتاجية بنقص ور  الكرافت الذ  يعد أحد الخامات اوتجدر اإلشننارة إلى أن   لرئيسننية  المصنننع لم يعمل حتى اآلن بكامل قاقته التشننغيلية نظرع

أنشنتة اإلمداد والتوريد عالميعا. وفي ظل أطمة نقص الور  عالميعا، اضنترت الشنركة إلى اسنتيراد خامات الور  من مصنادر أعلى    اضنترابللشنركة نتيجة  

على الرغم من تقريبعا. ودوالر    465دوالر أمريكي، صننننعودعا من    1.100، لتصننننل إلى حوالي  2021تكلفةع، مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة التن خالل عام 

مليون جنيه خالل الربع    5.4  بقيمة  تشننغيلية قبل خصننم الضننرائب والفوائد واإلهالك واالسننتهالك  اأرباحع   ، سننجلت الشننركة الزيادة الملحوظة بتكلفة المواد الخام

تشننغيلية قبل خصننم الضننرائب  كما ارتفعت األرباح ال  .قمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السنناب  7.6مقابل خسننائر تشننغيلية بقيمة    2021من عام   األخير

 مليون جنيه خالل العام السابق. 4.9، صعودعا من 2021مليون جنيه خالل عام  25.7إلى  والفوائد واإلهالك واالستهالك

 ويندسور

الورقية    تتخصنص شنركة ويندسنور للتجارة والتصننيع في إنتاج كرتون التغليف واإلضنافات الكيميائية وتسنتحوذ على حصنة كبيرة من سنو  األكواب والعبوات

سننيات مثل يونيليفر  وألواح الكرتون المموج وأورا  التغليف الحرار  والمواد الكيميائية، حيث تشننمل قاعدة عمالئها مجموعة من أبرط الشننركات متعددة الجن

  %20، بينما ارتفعت بمعدل سننو   %45  ةسننوي  بزيادة  2021من عام   خيرمليون جنيه خالل الربع األ  19.6وكوكاكوال وبيبسنيكو. وقد بلغت إيرادات الشنركة  

إلى   %33هالك واالسنتهالك بنسنبة سننوية  األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلكامالع. وقد انخفضنت    2021مليون جنيه خالل عام    66.0لتسنجل  

االرتفاع  ، حيث يرجع ذل  إلى  2021مليون جنيه خالل عام   20.0لتبلغ    %9، كما انخفضنت بمعدل سننو   2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   5.2

 .العبوات البالستيكية في تعبئة وتغليف المواد الغذائية وتتتلع الشركة لجني ثمار التشريعات المرتقبة بحظر استخدام. الملحوظ في تكلفة المواد الخام
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 قطاع التعدين 
تضننم اسننتثمارات قتاع التعدين شننركة أسنني  للتعدين والخدمات الجيولوجية، والتي تضننم تحت مظلتها مشننروعات  

شنركة أسنكوم، وشنركة أسنكوم لتصننيع الكربونات والكيماويات، وشنركة جالس روك للمواد العاطلة وشنركة أسنكوم  

 أسلوب حقو  الملكية.  بريشيوس ميتالز التي يتم تجميع حصتها من األرباح / الخسائر باستخدام

 

 

 

  تقريبًا %54.1 –ملكية شركة القلعة  
 

 

، مدفوعةع بنمو إيرادات شنركة أسنكوم لتصننيع الكربونات والكيماويات  2021مليون جنيه خالل عام   937.7لتبلغ    %14دات أسنكوم بمعدل سننو   اارتفعت إير

 خالل نفس الفترة. %54بنسبة سنوية 

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 
الوحدة  

 القياسية 

  األخير الربع 

2020 

  األخير الربع 

2021 

التغيير  

)%( 

  العام المالي

2020 

  العام المالي

2021 

التغيير  

)%( 

 %14 937.7 821.6 %13 250.7 222.4 مليون جم  أسكوم | اإليرادات

أسكوم | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 %64 85.1 52.0 % 366 26.5 5.7 مليون جم 

 %54 35.7 23.2 %43 10.3 7.2 مليون دوالر   أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات  

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل  

 خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %154 5.9 2.3 %94 1.9 1.0 مليون دوالر  

 %19 9.2 7.8 %55 2.8 1.8 مليون دوالر  اإليراداتجالس روك | 

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك
 - 0.7   1.4ت - 0.3   1.7ت دوالر   مليون

 %15- 296.0 346.7 %15- 73.3 85.9 مليون جم  نشاق إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

المحاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم  نشاق إدارة 

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %92- 2.0 26.5 -   2.3ت 6.1 مليون جم 

 %99- 0.1 7.9 - - 0.7 مليون جم  نشاق إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات

نشاق إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل  

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكخصم 
 %42   0.5ت   0.9ت %39   0.2ت   0.4ت مليون جم 

 

 أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

مقابل    %43  ، وهو نمو سنو  بمعدل2021من عام    خيرأمريكي خالل الربع األ  دوالرمليون    10.3بلغت إيرادات شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات  

زيادة متوسط أسعار  مليون دوالر، مدعومةع ب 7.5إلى    %31ارتفاع إيرادات التصدير بمعدل سنو   خالل نفس الفترة من العام السابق، بفضل  دوالرمليون  7.2

. كما ارتفعت اإليرادات بمعدل  نفس الفترةألف قن خالل    63.6ليسجل    % 2حجم مبيعات التصدير بمعدل سنو   ونمو    دوالر أمريكي تقريبعا للتن  93البيع إلى  

طيادة متوسط أسعار البيع بمعدل  مليون دوالر خالل العام السابق، حيث يرجع ذل  إلى    23.2، مقابل 2021مليون دوالر خالل عام  35.7لتسجل  % 54سنو  

حجم مبيعات ، باإلضافة إلى نمو  ل العام السابقدوالر للتن خال  69، مقابل حوالي  2021خالل عام    دوالر أمريكي تقريبعا للتن  87ليصل إلى    %26سنو   

إلى   % 50. كما يعكس نمو اإليرادات مردود ارتفاع إيرادات التصدير بمعدل سنو   2021عام ألف قن خالل   369 حوالي ليسجل  %16التصدير بمعدل سنو  

 خالل نفس الفترة. %23سنوية  ، مدفوعةع بارتفاع حجم مبيعات التصدير بنسبة  2021مليون دوالر خالل عام   27.2

، على الرغم 2021مليون دوالر خالل عام    5.9لتصل إلى    %154وارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنو   

لتسعير التي تبنتها اإلدارة، والتي قامت بموجبها بتعديل  من ارتفاع التكاليف المتغيرة بالشركة، حيث يعكس ذل  مردود حوافز التصدير الحكومية ونجاح سياسة ا

للحد من أثر االرتفاع الملحوظ لعنصرين رئيسيين بقائمة التكاليف المتغيرة، وهما تكاليف الشحن العالمية، وأسعار مادة   2021متوسط أسعار البيع خالل عام  

مستخدمة في اإلنتاج. وقد تضاعفت تكاليف الشحن العالمية إلى العديد من األسوا  الدولية  ، وهي إحدى المكونات الكيميائية الstearic acidحمت الستياري   

ا ألجراء عمليات البيع بنظام تحمل تكاليف    2021خالل عام    %31بمعدل سنو   ، مما أسفر عن ارتفاع التكاليف المتغيرة  2021النصف الثاني من عام  خالل   نظرع

. (CIF)البضائع والتأمين ومصروفات الشحن  
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ة في السو  وتهدف اإلدارة خالل السنوات القادمة إلى التركيز على تنويع مصادر اإليرادات وإضافة المزيد من ختوق اإلنتاج من أجل طيادة حصة الشرك

اإلقليمية، فضالع عن االستمرار في مراقبة المستجدات  المحلي بالتواط  مع تعظيم االستفادة من نمو أنشتة التصدير وحالة التعافي الملحوظ التي تشهدها األسوا   

يق أهداف النمو المختتة  السوقية عن كثب لدراسة أثر تقلبات األسوا  العالمية على التكاليف المتغيرة بالشركة. ومن المتوقع أن تساهم هذه االستراتيجية في تحق

ودولية جديدة. عبر االرتقاء بقدرات الشركة والتوسع بأعمالها في أسوا  محلية

جالس روك للمواد العازلة 

ليبلغ    %31بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة سنوية    2021خالل الربع األخير من عام    أمريكي   مليون دوالر  2.8لتسجل    % 55ارتفعت اإليرادات بمعدل سنو   

، صعودعا  2021مليون دوالر خالل عام    9.2إلى    % 19ات بنسبة سنوية  ألف قن تقريبعا وطيادة أسعار البيع خالل نفس الفترة. كما شهدت الشركة نمو اإليراد  2.4

  .طيادة متوسط أسعار بيع منتجات الشركة ألف قن تقريبعا و 8.9ليبلغ    %18في ضوء نمو حجم المبيعات بنسبة سنوية مليون دوالر خالل العام السابق،  7.8من 

سو  تصدير في أفريقيا وأوروبا وآسيا. وعلى هذه الخلفية، ارتفعت    14، حيث تضم محفظة الشركة حاليعا  الشركة في دخول أسوا  تصدير جديدةوقد نجحت  

  الصوف  مبيعات  ارتفاع  إلى  رئيسي  بشكل ، حيث يرجع ذل  2021ألف دوالر خالل الربع األخير من عام   720.1لتسجل   % 58مبيعات التصدير بمعدل سنو   

ا سنويعا بنسبة  الفترة  نفس   خالل   أمريكي  دوالر   ألف   335.5  إلى  % 83  ةسنوي  بنسبة   الزجاجي مليون دوالر    2.3لتبلغ    % 41. كما سجلت مبيعات التصدير نموع

  خالل   أمريكي  دوالر   مليون  1.1  إلى  % 123  ة سنوي  بنسبة   الزجاجي  الصوف  مبيعاتمليون دوالر خالل العام السابق، مدعومةع بنمو    1.6مقابل    2021خالل عام  

، مدفوععا بارتفاع  2021مليون دوالر خالل عام    1.2لتبلغ    %5. كما يعكس نمو مبيعات التصدير ارتفاع مبيعات الصوف الصخر  بمعدل سنو   الفترة  نفس

ألف قن تقريبعا خالل نفس الفترة.  1.5ليبلغ  %8حجم المبيعات بنسبة سنوية 

بفضل نمو حجم المبيعات    2021مليون دوالر خالل الربع األخير من عام    1.5لتبلغ    %81  وفي السو  المحلي، ارتفعت إيرادات الصوف الصخر  بمعدل سنو 

، ارتفعت إيرادات الصوف  2021ألف قن تقريبعا وطيادة أسعار البيع إلى حوالي ألف دوالر للتن خالل نفس الفترة. وخالل عام    1.4إلى    %48بنسبة سنوية  

  وارتفعخالل نفس الفترة.    %7الر، مما ساهم في الحد من أثر تراجع مبيعات الصوف الزجاجي بنسبة سنوية  مليون دو  4.7لتسجل    %24الصخر  بمعدل سنو   

طيادة أسعار الصوف الزجاجي بنسبة سنوية    على الرغم من ،  2021ألف قن تقريبعا خالل عام    6.6إلى    %14حجم المبيعات في السو  المحلي بمعدل سنو   

ا بأن السو     891إلى    %5ر للتن مع طيادة أسعار الصوف الصخر  بمعدل سنو   ألف دوال   1.6 حوالي  لتبلغ  67% طيادات    تقبلدوالر للتن خالل العام، علمع

األسعار بسرعة. 

ألف دوالر خالل الربع    310إلى    %118بمعدل سنو     واالستهالك  واإلهالك  والفوائد  الضرائب  خصم  قبل   تشغيلية ال  رباح وعلى صعيد الربحية، ارتفعت األ 

ألف دوالر خالل    730لتسجل    %152بنسبة سنوية    واالستهالك  واإلهالك  والفوائد  الضرائب  خصم  قبل  تشغيليةال  رباحاأل  . كما ارتفعت2021األخير من عام  

يرجع ذل  بشكل أساسي إلى نمو مبيعات التصدير وطيادات األسعار التي تم  مليون دوالر خالل العام السابق، حيث  1.4مقابل خسائر تشغيلية بقيمة    2021عام 

تتبيقها في السو  المحلي. 

نشاط إدارة المحاجر في السوق المصرم )أسكوم للتعدين(

من إيراداتها من أنشنتة إدارة المحاجر لمصنانع األسنمنت.    %90ترتبط أنشنتة التعدين لشنركة أسنكوم بشنكل رئيسني بقتاع األسنمنت، حيث تحصنل الشنركة على  

ن جنيه على مليو  296.0ومليون جنيه    73.3  كامالع لتسجل  2021وعام    2021خالل فترتي الربع األخير من عام   %15بمعدل سنو     اإليرادات  انخفضتوقد  

بين ، حيث واجهت الشنركة تحديات تشنغيلية صنعبة نتيجة الضنغوق التي يشنهدها سنو  األسنمنت في ظل ارتفاع العرض وتراجع التلب واحتدام المنافسنة  التوالي

تجديد بعت العقود على أسنناس   المصننانع. ومع ذل  تواصننل اإلدارة تركيزها على مراجعة العقود المبرمة وتحديد معايير للحد األدنى من سننحب المنتجات مع

 االستالم أو السداد، وذل  لتغتية التكاليف التي تتحملها الشركة خالل فترات التباقؤ التي تشهدها األسوا .

تشنغيلية    ، وهو تحسنن مقابل خسنائر2021 عام خالل  جنيه  مليون  5.0  بقيمة  واالسنتهالك  واإلهالك  والفوائد  الضنرائب خصنم  قبل  تشنغيلية  خسنائر  الشنركة  وحققت

ا لتوجه العمالء إلى إدارة عملياته  9.0بقيمة   بغرض    منفسنننهأب  ممليون جنيه خالل العام السنننابق. ويرجع تأثر ربحية الشنننركة إلى عدم تجديد بعت العقود نظرع

 لمقبلة.خفت التكاليف. كما قامت الشركة بإنهاء العقود المتعثرة وإغال  بعت المشروعات غير المربحة لتنفيذ مشروعات أخرى مربحة خالل الفترة ا
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           تقريبًا %54.9 –ملكية شركة القلعة 
 

ع األرباح التشنغيلية قبل خصنم اارتفوصناحب ذل   .  %19، وهو نمو سننو  بمعدل  2021خالل عام تقريبعا  جنيه    ارملي شنركة مزارع دينا القابضنةبلغت إيرادات  

الشننركة  القو  لألرباح التشننغيلية ب  التحسنننمليون جنيه خالل نفس الفترة في ضننوء   155.0إلى    %20الضننرائب والفوائد واإلهالك واالسننتهالك بمعدل سنننو   

 االستثمارية لمنتجات األلبان.

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 الوحدة القياسية 
  األخير الربع 

2020 

  األخير الربع 

2021 

التغيير  

)%( 

  العام المالي

2020 

  العام المالي

2021 

التغيير  

)%( 

 %19 1,045.4 877.6 %27 259.8 205.2 مليون جم  | اإليرادات جذور )شركة مزارع دينا القابضة(

| األرباح التشغيلية   جذور )شركة مزارع دينا القابضة(

 قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %20 155.0 .3129 %54 51.5 33.4 مليون جم 

 %17 835.0 713.3 %20 193.4 160.5 مليون جم  مزارع دينا | اإليرادات

مزارع دينا | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك
 %5 174.1 165.1 %43 56.9 39.9 مليون جم 

 %2- 11.5 11.7 %5 2.9 2.8 قن / بقرة حالبة مبيعات الحليب الخام لكل بقرة حالبةمزارع دينا | 

 %50 366.8 244.6 %51 96.2 63.8 مليون جم  االستثمارية لمنتجات األلبان | اإليرادات 

االستثمارية لمنتجات األلبان | األرباح التشغيلية قبل  

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %89 30.3 16.0 %51 9.6 6.4 مليون جم 

 %32 16,755 12,669 %30 4,433 3,403 قن االستثمارية لمنتجات األلبان | حجم المبيعات

 مزارع دينا

  835.0لتسنجل    %17كما ارتفعت بنسنبة سننوية    ،2021من عام   األخيرمليون جنيه خالل الربع    193.4لتبلغ    %20بمعدل سننو     مزارع ديناارتفعت إيرادات  

 . تحسن أداء جميع القتاعات التشغيلية واستمرار العائد اإليجابي للتحسينات المستمرة التي تتبقها اإلدارة، في ضوء 2021مليون جنيه خالل عام 

مليون جنيه خالل نفس   143.5مقابل    2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   174.2إلى    %21  ة سننننويةإيرادات قتاع الثروة الحيوانية بنسنننبارتفعت  

 8.1  إلى  %17  ةسننوي  بنسنبة الخام  الحليب  بيع  أسنعارألف قن تقريبعا وطيادة    20.5ليبلغ    %5الفترة من العام السنابق، مدفوععة بنمو حجم المبيعات بمعدل سننو   

 بحجم   السننننو مليون جنيه على الرغم من االسنننتقرار    677.6، ارتفعت إيرادات القتاع إلى  2021. وخالل عام  2021ربع األخير من عام خالل ال  للتر  جنيه

 للتر.جنيه  7.7إلى حوالي  %12ة سنوي بنسبة الخام الحليب بيع، حيث يرجع ذل  إلى طيادة أسعار الفترة نفس خالل قن ألف 80.3 بلغ والذ  ،المبيعات

، بفضننننل طينادة مسنننناحنة األرض المزروعنة  2021من عنام   األخيرمليون جنينه خالل الربع   9.1لتبلغ   %42ارتفعنت إيرادات قتناع الزراعنة بمعندل سنننننو  

، حيث يرجع ذل  %55مليون جنيه بزيادة سنننوية    102.5، بلغت إيرادات قتاع الزراعة  2021خالل نفس الفترة. وخالل عام   %71بالبقدونس بنسننبة سنننوية  

ا إلى طيادة مسنناحة األراضنني المزروعة بالبقدونس بمعدل سنننو     تفدان خالل العام السننابق. وقد أد  570، مقابل  2021  فدان خالل عام  950إلى    %67أيضننع

دعم أداء القتاع. طيادة إلى 2021خالل عام  %21إنتاجية محصول البقدونس بمعدل سنو   طيادة

حققت ارتفاععا    ، ولكنها2021من عام   األخيرمليون جنيه خالل الربع    10.1لتبلغ    %5التجزئة بمعدل سننننو   ب  البيع  قاتراجعت إيرادات نشننن ،  ومن جانب آخر

  حال دون تمكن مما  القاهرة،/   اإلسننكندرية   قريق  على  اتنشنناءاإل  بأعمالوقد تأثر أداء القتاع    مليون جنيه.  54.8لتسننجل    2021خالل عام   %1سنننويعا بنسننبة  

 .األعمال على المبيعاتأثر تل   تخفيف فيساهمت  بالشركة الخاصة التوصيل لخدمات القوية شبكة، غير أن الللتسو  التوقفمن  العمالء

مليون جنيه   4.2مقابل    2021مليون جنيه في عام   17.9تضنناعف اإليرادات المحققة من بيع الحليب المجفف بواقع ثال  مرات لتسننجل  وتجدر اإلشننارة إلى  

الل العام السنابق، باإلضنافة إلى طيادة قن خ   107، صنعودعا من  2021قن خالل عام   386خالل العام السنابق، حيث يرجع ذل  إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى  

في   الحربألف جنينه للتن في العنام السننننابق. وقد أدت   40.3، مقنابل  2021ألف جنينه للتن تقريبنعا خالل عام   46.4لتبلغ    %15أسننننعنار البيع بمعندل سنننننو   

خالل الربع    الربحولذل  تتوقع اإلدارة أن تتأثر هوامش    .2022أوكرانيا إلى ارتفاع أسنعار الذرة وفول الصنويا لتصنل إلى ما يقرب من الضنعف خالل مارس  

 بشهرين. البيع فترة قبل  EMPAتلبان األ يلمنتج  المصرية الجمعية قبل من الحليب أسعار تحديد عادة يتم حيث، 2021األول من عام 

 

 قطاع األغذية
الشننننركة  تضننننم اسننننتثمارات قتاع األغذية شننننركة مزارع دينا تالزراعة واألغذية  والتي تضننننم تحت مظلتها 

 االستثمارية لمنتجات األلبان تتصنيع وتسويق األلبان التي تنتجها مزارع دينا .
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  الربع  خالل  جنيه  مليون  56.9  لتبلغ  %43  سننو   بمعدل  واالسنتهالك  واإلهالك  والفوائد  الضنرائب خصنم  قبل  التشنغيلية   األرباحارتفعت  وعلى صنعيد الربحية،  

، حيث ألعالفل  الرئيسنية   مكوناتال  أسنعار  ارتفاع  رغمكامالع    2021مليون جنيه خالل عام    174.1إلى    %5، كما ارتفعت بنسنبة سننوية  2021 عام  من  األخير

ايرجع ذل  إلى إجراء عمليات إعادة تقييم قتيع األبقار وفقعا لقيمته السوقية العادلة، والتي أثمرت عن تسجيل   مليون جنيه تقريبعا. 14بقيمة  ربحع

الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

، بفضنننل نمو إجمالي 2021من عام    األخيرمليون جنيه خالل الربع    96.2لتبلغ    %51ارتفعت إيرادات الشنننركة االسنننتثمارية لمنتجات األلبان بمعدل سننننو   

على خلفينة نمو حجم   %50مليون جنينه بزيادة سنننننوية    366.8، بلغنت اإليرادات  2021وخالل عام ألف قن تقريبنعا.    4.4إلى    %30المبيعنات بنسننننبنة سنننننوية  

يأتي ارتفاع اإليرادات في ضنوء حالة التعافي التي يشنهدها الل العام السنابق. وألف قن خ   12.7ألف قن مقابل حوالي    16.7إلى    %32المبيعات بمعدل سننو   

وتجدر اإلشنارة إلى توجه الشنركة في أواخر عام   ، والتي انعكسنت بشنكل خات على قتاع الفناد  والمتاعم والمقاهي. 19  –بعد انحسنار أطمة تكوفيد    السنو 

المنتشننرة في القاهرة والجيزة واإلسننكندرية ومنتقة الدلتا بدالع من االعتماد على شننركات التوطيع    عهاتوطيإلى بيع منتجاتها بشننكل مباشننر عبر شننبكة    2020

 .2021تقديم أ  خصومات على المبيعات خالل عام  عدممع  ات، مما أثمر عن طيادة المبيعات وخفت نسبة المرتجعالخارجية

 ونمو  %18طيادة أسعار الحليب بمعدل سنو    ، في ضوء2021من عام   األخيرن جنيه خالل الربع  مليو  63.2لتبلغ    %47ارتفعت إيرادات األلبان بنسبة سنوية  

مليون جنيه خالل   214.1لتسجل    %35خالل نفس الفترة. كما ارتفعت إيرادات األلبان بمعدل سنو     ألف قن تقريبعا  3.4إلى    %25حجم المبيعات بمعدل سنو   

ا بسنبب ارتفاع حجم ال2021عام  خالل نفس   %12ألف قن تقريبعا، إلى جانب طيادة أسنعار الحليب بمعدل سننو     12.1إلى    %21مبيعات بنسنبة سننوية  ، أيضنع

الفترة.

، في ضنوء ارتفاع حجم المبيعات وطيادة %131بزيادة سننوية    2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   1.2منزوع الدسنم    المجفف  الحليبت إيرادات  غبل

إلى   %113بفضننل ارتفاع حجم المبيعات بنسننبة سنننوية    2021مليون جنيه خالل عام   21.0لتسننجل    %123أسننعار البيع. كما ارتفعت اإليرادات بمعدل سنننو   

ة بزيادة  2020قن خالل عام    219  قن، مقابل  467 ألف    42.8، صعودعا من  2021ألف جنيه للتن خالل عام    44.9إلى    %5سعار بنسبة سنوية  األ، ومدعومع

 جنيه للتن خالل العام السابق، وذل  على خلفية ارتفاع أسعار الحليب الخام.

  %77بفضنل ارتفاع حجم المبيعات بمعدل سننو     %93، وهو نمو سننو  بنسنبة  2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   18.2بلغت إيرادات العصنائر  

مليون جنيه، مدفوعةع بنمو حجم المبيعات بنسننبة سنننوية    63.3لتسننجل    %122، ارتفعت إيرادات العصننائر بمعدل سنننو   2021خالل نفس الفترة. وخالل عام 

ا الرتفاع التكاليف المتغيرة بشكل ملحوظ خالل العام.ألف قن خالل نفس الفترة. كما يعكس نمو اإليرادا 2.4إلى  103%  ت طيادة أسعار العصائر بالتن، نظرع

إلى   %17بفضنل ارتفاع حجم المبيعات بمعدل سننو     %20، وهو نمو سننو  بنسنبة  2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   6.4  الزباد وبلغت إيرادات  

، في ضنوء نمو حجم المبيعات بنسنبة  مليون جنيه  29.3لتسنجل    %26بمعدل سننو     الزباد ، ارتفعت إيرادات  2021خالل نفس الفترة. وخالل عام قن    277

نفس الفترة. وتعكس نتائج القتاع المردود اإليجابي العتماد الشننركة على قنوات التوطيع المباشننر الجديدة، وكذل    لألف قن تقريبعا خال  1.3ليبلغ    %33سنننوية  

لتي تم إقالقها على مدار العام.المنتجات الجديدة ا

، مدفوعةع بارتفاع حجم المبيعات بمعدل سننو   2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   3.9لتسنجل    %15وارتفعت إيرادات قتاع األجبان بمعدل سننو   

على خلفينة ارتفناع حجم   %32مو سنننننو  بنسننننبنة  مليون جنينه، وهو ن  15.3، بلغنت إيرادات القتناع  2021قن خالل نفس الفترة. وخالل عنام    60إلى    18%

خالل النصننف األول من عام   تشننغيلهقن خالل نفس الفترة. وتتتلع إدارة الشننركة إلى جني ثمار خط اإلنتاج المختط    256ليبلغ    %33المبيعات بمعدل سنننو   

 ، والذ  سيمكن الشركة من تقديم منتجات أجبان جديدة في السو .2022

مليون جنيه خالل الربع    9.6وقد شننهدت الشننركة تحسننن معدالت الربحية، حيث بلغت األرباح التشننغيلية قبل خصننم الضننرائب والفوائد واإلهالك واالسننتهالك  

مليون    16.0، صنعودعا من  2021مليون جنيه خالل عام   30.3لتسنجل    %89. كما ارتفعت بنسنبة سننوية  %51بمعدل  ، وهو نمو سننو   2021األخير من عام 

خصنومات على المبيعات، باإلضنافة إلى انخفاض التكاليف الثابتة بسنبب    الشنركة  تقديم وعدمجنيه خالل العام السنابق. ويعكس ذل  مردود ارتفاع حجم المبيعات  

 التشغيلية.العمل بكامل قاقتها 

  كما تسنتهدف  .المقبلةوتتتلع اإلدارة لتعظيم القيمة من توسنعاتها األخيرة في أسنوا  العصنائر باعتبارها ركيزة أسناسنية من ركائز تحسنين الربحية خالل المرحلة  

لة التوسننع بتشننكيلة منتجاتها بالتواط  مع طيادة عبر تركيب خط إنتاج األجبان الجديد. وتعتزم الشننركة مواصنن   الزباد قتاعي األجبان وطيادة التاقة اإلنتاجية ل

 قنوات التوطيع المباشر التي أثبتت كفاءتها في تحسين أداء الشركة.
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 اللوجستياتوقطاع النقل  
تضنننم اسنننتثمارات النقل واللوجسنننتيات مشنننروعات خدمات الموان  البحرية في مصنننر ومشنننروعات النقل النهر   

 السودان من خالل شركة نايل لوجيستيكس.واللوجستيات في مصر وجنوب 

 

  %67.6 –ملكية شركة القلعة 
 

إيرادات الشنركة بمعدل    انخفضنتاسني سني تي اوا هي الشنركة القابضنة لشنركة نايل لوجيسنتيكس وتقوم بممارسنة أنشنتتها في مصنر وجنوب السنودان. وقد 

  ةسنننوي   ةبنسننب  واالسننتهالك واإلهالك  والفوائد  الضننرائب  خصننم  قبل  التشننغيلية، بينما تراجعت األرباح  2021مليون جنيه خالل عام   253.1لتبلغ    %13سنننو   

نفس الفترة، حيث تأثرت نتائج الشننركة باألحدا  االقتصننادية الجارية وأثرها السننلبي على الخدمات اللوجسننتية، باإلضننافة    خالل  جنيه  مليون  102.3  إلى  24%

 إلى االضترابات السياسية في جنوب السودان.

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 
الوحدة  

 القياسية 

  األخير الربع 

2020 

  األخير الربع 

2021 

التغيير  

)%( 

  الماليالعام 

2020 

  العام المالي

2021 

التغيير  

)%( 

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

 اإليرادات 
 %13- 253.1 292.4 %9- 61.1 67.1 مليون جنيه 

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

 واالستهالك واإلهالكاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  
 %37- 85.0 134.8 %55- 20.6 45.5 مليون جنيه 

 %4- 242.0 252.3 %5 61.1 58.2 مليون جم  نايل لوجيستيكس | اإليرادات

نايل لوجيستيكس | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك
 %19- 104.7 129.8 %35- 29.3 45.1 مليون جم 

 %5- 1,173 1,234 %23- 248 320 ألف قن نايل لوجيستيكس | تحميل وتفريغ وتخزين الفحم 

 %18 84,638 71,517 %4 19,117 18,421 # قدم  20نايل لوجيستيكس | الحاويات النمتية مقاس 

 %72- 0.7 2.5 % 100- 0.2 0.5 مليون دوالر   شركة جنوب السودان للنقل النهر  | إيرادات بالدوالر األمريكي 

شركة جنوب السودان للنقل النهر  | أرباح تشغيلية قبل خصم  

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بالدوالر األمريكي 
 %91- 0.2 1.8 -   0.2ت 0.4 مليون دوالر  

 

شركة نايل لوجيستيكس )مصر(

تفريغ  التحميل والعلى الرغم من تراجع إيرادات أنشنتة    2021من عام   األخيرمليون جنيه خالل الربع    61.1لتبلغ    %5ارتفعت إيرادات الشنركة بمعدل سننو   

خالل نفس الفترة.    قن  248إلى    %23مليون جنيه على خلفية انخفاض حجم أنشنتة مناولة وتخزين الفحم بمعدل سننو     19.8لتبلغ    %7بنسنبة سننوية    تخزينالو

ا لتراجع    242.0لتبلغ    %4، انخفضت إيرادات الشركة بمعدل سنو   2021وفي عام  بنسبة سنوية   تخزينالتفريغ والتحميل والإيرادات أنشتة  مليون جنيه، نظرع

 %5ة مناولة وتخزين الفحم بمعدل سنننو   مليون جنيه خالل العام السننابق، حيث يعكس ذل  أثر انخفاض حجم أنشننت  102.3مليون جنيه مقابل    92.8لتبلغ    9%

  اإيداا الذ   إعصنننناربمجموعة من التحديات الخارجية، أبرطها    تخزينالتفريغ والتحميل والأنشننننتة  . وقد تأثر أداء  2021ألف قن تقريبعا خالل عام   1.2إلى  

، والتي تعد إحدى أهم مصنادر الفحم، حيث تسنبب اإلعصنار في طيادة الضنغوق على إمدادات الفحم في ظل توقف حركة النقل  األمريكية  لويزيانا  والية  ضنرب

خالل العام بالتزامن    %250بالمنتقة بما في ذل  الخدمات اللوجسنتية وأنشنتة تحميل السنفن. وباإلضنافة إلى ذل ، ارتفعت أسنعار الغاط التبيعي بنسنبة تتجاوط  

  وعودة األوضننناع إلى قبيعتها. وقد أدت تل  العوامل إلى ارتفاع التلب على الفحم بشنننكل  19  –ي االقتصنننادات من تداعيات انتشنننار فيروس تكوفيد  مع تعاف

 ار الفحم.سعمضترد وبالتالي ارتفاع األسعار بشكل كبير، مما أجبر العديد من شركات األسمنت في مصر على إلغاء مجموعة من المناقصات لحين استقرار أ

من األخير  ألف قن خالل الربع    23.2  عندحجم أنشننتة التحميل والتفريغ والتخزين    اسننتقرارشننهدت سنناحات تخزين الفحم بميناء قنان النهر  بالقاهرة   وقد

قن   130.1إلى    %2دل سننو   بمع  تخزينالمناولة والنشناق  ارتفاع حجم ، بينما شنهد مسنتودع تخزين الحبوب باإلسنكندرية  ودون تغير سننو  ملحوظ  2021عام 

ألف قن مقابل    82.6ليبلغ    %13بمعدل سننننو   بميناء قنان النهر     حجم أنشنننتة التحميل والتفريغ والتخزين، انخفت  2021خالل نفس الفترة. وخالل عام 

. ويعكس  2021قن خالل عنام    426.8إلى   %18الحبوب بمعندل سنننننو    خزينتنشنننناق منناولنة وألف قن خالل العنام السننننابق، في حين تراجع حجم   95.1

وتجدر اإلشارة إلى قيام الشركة في   .االطدحام  لتجنب  األخرى  الموان   إلى  اإلسكندريةانخفاض حجم النشاق قيام العمالء بإعادة تغيير مسار شحنات الحبوب من  

الحبوب خالل الفترة المقبلة. خزينتمناولة وسفن نقل الحبوب، وهو ما يبشر بانتعان محتمل في أنشتة  إحدى باستقبال 2021ديسمبر 
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، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل سنو   تخزينالتفريغ والتحميل والفي الحد جزئيعا من أثر تراجع أداء أنشتة    ساحة تخزين الحاوياتومن جانب آخر، ساهم أداء  

ا  بنسنبة سننوية    20حجم أنشنتة نقل وتخزين الحاويات النمتية تبتول  بفضنل نمو    2021مليون جنيه خالل الربع األخير من عام   18.1لتبلغ    85% إلى   %4قدمع

مليون جنيه مقابل    66.7، حيث ارتفعت اإليرادات إلى  2021. وقد سناهمت تل  النتائج في دعم أداء سناحة تخزين الحاويات خالل عام  بعاألف حاوية تقري  19.1

ة إلى ، باإلضنافألف حاوية تقريبعا  84.6إلى    %18حجم أنشنتة نقل وتخزين الحاويات النمتية بنسنبة سننوية  نمو  مليون جنيه خالل العام السنابق، في ضنوء    54.9

ارتفاع  ، فضننالع عن  ألف يوم خالل العام السننابق  77مقابل    2021ألف يوم خالل عام   120ليبلغ    %56معدل سنننو   ب  الحاويات النمتية  ارتفاع عدد أيام تخزين

 .2021عام  ألف يوم خالل 102ليبلغ  %16عدد أيام تخزين الحاويات المبردة بمعدل سنو  

ا لتسنجيل  2021من عام   خيرخالل الربع األ  %35األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك بمعدل سننو   انخفضنت     أرباح، نظرع

حاليعا. وفي   تتبيقه يتم  ال  الذ و  الرواتب  ضننريبة مخصننصمليون جنيه خالل الربع األخير من العام السننابق ناتجة عن رد    21.8غير تشننغيلية اسننتثنائية بقيمة  

خالل الربع    %26قبل خصننم الضننرائب والفوائد واإلهالك واالسننتهالك بمعدل سنننو     المتكررة  األرباح التشننغيلية االسننتثنائية، ترتفع    األرباححالة اسننتبعاد تل   

مليون جنيه خالل   104.7لتسنجل    %19  بمعدل سننو   األرباح التشنغيلية قبل خصنم الضنرائب والفوائد واإلهالك واالسنتهالك. وتراجعت  2021من عام   خيراأل

 مليون جنيه خالل العام السابق. 129.8، مقابل 2021عام 

شركة جنوب السودان للنقل النهرم

 . وقد نجحت الشننركة في تشننغيل ثاني سننفن الدفع خالل WFPتركزت أنشننتة الشننركة في جنوب السننودان على نقل المواد الغذائية لبرنامج األغذية العالمي ت

حال تحسنن األوضناع بالبالد، ليكتمل بذل  تشنغيل أسنتول    2022عام    النصنف األول منوتتوقع تشنغيل سنفينة الدفع األخيرة في   2021من عام   النصنف الثاني

.الشركة بالكامل

قبل خصنم الضنرائب والفوائد    األرباح التشنغيلية، وصناحب ذل  تراجع  2021الل عام ألف دوالر خ   708.4إلى    %72وقد انخفضنت اإليرادات بمعدل سننو   

ألف دوالر خالل نفس الفترة. ويعكس ذل  األثر السننلبي لتوقف عمليات الشننركة خالل شننهر  أكتوبر    164.7لتبلغ    %91بنسننبة سنننوية    واإلهالك واالسننتهالك

ليصنل بذل  ،  2021مما حال دون تمكن الشنركة من اسنتكمال أية رحالت خالل الربع األخير من عام ونوفمبر الماضنيين بسنبب اضنتراب األوضناع في البالد،  

.2020. كما تراجعت نتائج الشركة بسبب قصر الرحالت وانخفاض أسعارها مقارنةع بعام إلى أربع رحالت 2021عدد الرحالت التي استكملتها خالل عام 

ا 2022تم اسنتكمال رحلتين خالل الربع األول من عام  وقد،  .بارجات  يوثمان دفع  تينوتسنتخدم الشنركة حاليعا سنفين ، منهم رحلة بدأت في ديسنمبر الماضني، علمع

 .الجار  بأن الشركة تعمل حاليعا على استكمال رحلتين إضافيتين وتتوقع استكمالهم في أبريل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

23                                                                                                               

 تقرير نتائج األعمال

 2021 ديسمبر 31المنتهي في  المالي  العامعن 
 2022  أبريل 29القاهرة في 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات عن سهم الشركة

  

 CCAP.CAكود البورصة المصرية 

 1.820.000.000 عدد األسهم

 401.738.649 أسهم ممتازة

 1.418.261.351 أسهم عادية

 مليار جنيه 9.1 رأس المال المدفوع

 

 أرقام عالقات المستثمرين 

 األستاذ / عمرو القاضي

 المستثمرين رئيس عالقات  

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت: 

 +20 2 2791 4448ف: 

 

 األستاذة / نورا غنام

 مس ول عالقات المستثمرين 

nghannam@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت  : 

 +20 2 2791 4448ف  : 

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة 

  2021 ديسمبر  31في ت
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