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 تحیة طیبة وبعد،،،

 
  ۳۰ فى  فى والمنتھى ۲۰۲۲ عام  من الثالث الربع عن المالیة  لإلستشارات القلعة  لشركة القوائم المالیة المدققة (المستقلة والمجمعة)  لسیادتكم أرفق بأن أتشرف
 . واإلنجلیزیة  العربیةتین باللغ األعمال نتائج تقریرو ۲۰۲۲ سبتمبر

 
 وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر التحیة ،،،

 
 
 

 
 نورا غنام

 
 ادارة عالقات المستثمرین 
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Qalaa Holdings released today its financial statements and earnings release (Business Review) for the 
period ending September 30th, 2022, in English and Arabic. 
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15-Decemeber-2022 

Unofficial English Summary Translation 
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 تقرير مجلس اإلدارة 

 2022 سبتمبر  30شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 
وارتفاع األرباح التشننننةيلية المت ررة خبم خ نننن    2022من عام   لثمليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثا  23.7لتبلغ    %86نمو إيرادات القلعة بمعدل سنننننو    •

جنيه خالل نفس الفترة من العام اللناب  بفضنم األداا القو  ل ميع    ارملي  1.2مليار جنيه تقريبًا مقابم    8.8الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  لتلن م  
 ت ريرالشركات التابعة وتحلن الامش ربح الت رير بالشركة الم رية لل

، مقابم صننافي خلننائر  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  16.7صننافي ربح بقيمة    تسنن لللربع الثاني على التوالي، حيث   االقلعة أرباحً حققت   •
ل الربع الثالث من العام  مليون جنيه خال  236.2على الرغ  من ت بد خلنائر فرو  العملة بقيمة    مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام اللناب   440.7بقيمة  

 ال ار  بلب  انخفاض خيمة ال نيه الم ر 

خالل الربع الثالث من    في إجمالي إيرادات القلعة  %75الرئيلنني في نمو اهيرادات الم معة، حيث سنناالمت بحوالي    الملنناال   اليالشننركة الم ننرية للت رير •
 2022عام 

  %25دل سنننو   ارتفاع إيرادات القلعة وأرباحها التشننةيلية المت ررة خبم خ نن  الضننرائ  والفوائد واهالال  واسسننتهال  ءباسننتثناا الم ننرية للت رير  بمع •
 في ضوا األداا القو  لمختلف الشركات التابعة 2022من عام  لثعلى التوالي خالل الربع الثا %103و

تو يع ال هرباا بشنننركة قةاخة  توليد وارتفاع معدست  لنشننناة تو يع المنت ات البترولية، ومدعومًة ب  بفضنننم األداا القو نمو إيرادات شنننركة ةاخة عربية   •
 المضةوةباورق ونمو ح   تو يع الةا  الطبيعي 

األمطار  والتي تمر بها اللنودان  اللنياسنية  بلنب  اسضنطرابات    م ننع أسنمنت الت اممرغ  تراجع ح   مبيعات  إيرادات م موعة أسني  القابضنة    اسنتقرار •
 االةزيرة الذ  تعرضت له

تشننةيم م نننعها ال ديد  تواصننم اسسننتفادة من  ارتفاع ح   اهنتاج و يادة أسننعار البيع ب ميع الشننركات التابعة للوةنية للطباعةر وشننركة البدار للعبوات   •
 ن شركة الشرو  الحديثة للطباعة والتةليف وشركة يونيبورد، مما حد من أثر انخفاض مبيعات الت دير لديهمار ارتفاع المبيعات المحلية ب اًل مالمتطور

 لت نيع ال ربونات وال يماويات وارتفاع ح   المبيعات بشركة جالس رو  نمو إيرادات شركة أس وم مدفوعة بتحلن أداا شركة أس وم •

بفضنم المردود اهي ابي للتحلنينات الملنتمرة التي تطبقها اهدارة على العمليات بشنركة مزارع دينا، ونمو ح   القابضنة  ارتفاع إيرادات شنركة مزارع دينا  •
 وتطبي  استراتي ية تلعير جديدة يع منت اتها بش م مباشرب بعدالمبيعات بالشركة اسستثمارية لمنت ات األلبان 

، مع تلنن يم إيرادات من المبيعات بالعمالت  2022من عام   لثمليون دوسر تقريبًا خالل الربع الثا  27.1حققت القلعة إيرادات من أنشننطة الت نندير بقيمة   •
سنننتركز القلعة جهودالا على تنمية أنشنننطة الت ننندير خالل الفترة المقبلة  ر والفترةدوسر تقريبًا خالل نفس    مليون  987.2األجنبية في اللنننو  المحلي بقيمة  

 توظيف المميزات التنافلية للت نيع المحليو

 2022سبتمبر  30مليار جنيه في  10.2لت م إلى  ملتحقات الشركة الم رية للت رير لدى الهيئة الم رية العامة للبترولاستمرار تراك   •

 العملة األجنبية تتأثر حاليًا بعدم استقرار أسعار صرف ، غير أنهاأولويات اهدارة منيزال ما إعادة الي لة ديون القلعة  عملية إتمام •

شنركاتها  مواصنلة ضنا اسنتثمارات إضنافية صنةيرة في  ل  أن سنياسنتها  اهدارة في  العالمير كما تث   اسخت نادالقلعة مهيأة لالسنتفادة من التةيرات التي تطرأ على   •
 ؤد  إلى نتائج إي ابية ملتقبالتالتابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وخفض ديونها س

عملة خالل الربع األخير من العام    خلننائر فرو تحقي   تتوخع الشننركة    ، حيثتراجع خيمة ال نيه الم ننر ب  الفترة القادمةتأثر خالل يسنن القلعة    صننافي أرباح •
 ال ار 

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

 تقريبًا  مليار جنيه  23.7

 2021من عام  لثالثاخالل الربع  تقريبًا مليار جم   12.8

 *األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 تقريبًا جنيه مليار 8.8

 2021من عام   لثالثاخالل الربع   جم ارملي 1.2

 بعد خصم حقوق األقلية  الربح صافي  

 مليون جنيه 16.7

 2021من عام  لثالثاخالل الربع    جم ونملي (440.7)

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

 تقريبًا   مليار جنيه 5.9

 2021عام من  لثالثاالربع  خالل    تقريبًا  جممليار  4.7

 *األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 تقريبًا جنيه مليار 1.1

 2021من عام  لثالثاخالل الربع   جم ونملي 520.6

 ( 2022 سبتمبر 30المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )
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 األصول إجمالي  

 مليار جنيه  115.6

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

 إجمالي الديون 

 تقريبًا   مليار جنيه 71.8

 الشركة المصرية للتكرير مرتبطة بديون  جممليار   47.1 حوالي منها
 بعد استبعاد المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية االستثنائية  واالستهالك  واإلهالك والفوائد الضرائب  خصم قبل  المتكررة  التشغيلية  األرباحيتم احتساب  *

 

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

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

  تقريبًا  مليار جنيه 23.7بلغت اإليرادات المجمعة    وقد  غنام مساائولة بادارة مالقات المسااتثمرياوساامير  صااادا المجلس ملت تعييا الساايدة نورا  كما 

ارتفعت األرباح التشاااغيلية المتكررة قبل خصااام الضااارائب والفوائد واإلهالك و و%86، وهو نمو سااانوم بمعدل  2022مام الربع الثالث ما خالل  

 مليار جنيه تقريبًا خالل نفس الفترة ما العام السااب.و  1.2، صاعوًدا ما 2022الربع الثالث ما مام  مليار جنيه خالل    8.8 حوالي  ساتهالك لتساجلواال

لتشاغيلية والتحساينات ا  الشاركات التابعةملت مساتو  جميع  شاركة القلعة   ساالمة اساتراتيجيات النمو التي ابقتهاويعكس النمو القوم للنتائج المجمعة  

 ارتفاع أسعار السلع مالميًاووتحسا هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير ، باإلضافة إلت التي أدخلتها مليها

الثالث مليوا دوالر يوميًا خالل الربع   5.0بلغ متوسااه  تحساا هامش ربح التكرير بمشاروع المصارية للتكرير، حيث  اساتمرار  وتجدر اإلشاارة إلت 

وفي حالة اساتبعاد نتائج  و  مدفوًما بارتفاع أساعار المنتجات البتروليةمليوا دوالر يوميًا خالل نفس الفترة ما العام السااب.،  1.2مقابل  ،  2022ما مام 

  تتضااام ، كما 2022مام  الربع الثالث ما خالل    تقريبًا  مليار جنيه 5.9إلت  %25، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل ساانوم  الشااركة المصاارية للتكرير

 جنيه خالل نفس الفترةو  مليار 1.1حوالي  األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك لتسجل

مقاابال صاااااافي  2022ماام  الربع الثاالاث ما  جنياه خالل  واملي  16.7 في تحقي. صاااااافي ربح للربع الثااني ملت التوالي، حياث بلغالقلعاة   نجحاتوقاد 

  خالل  جنيه  مليوا 236.2  بقيمة العملة  فروا  خساائر  تكبد ما، وذلك ملت الرغم  العام السااب.نفس الفترة ما جنيه خالل    واملي 440.7خساائر بقيمة  

 والمصرم الجنيه قيمة انخفاض بسبب الجارم العام ما الثالث الربع

و ويمكا تحميل  2022  سبتمبر  30وفيما يلي مرض ألبرز المؤشارات المالية والتشغيلية وتعلي. اإلدارة ملت النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في 

 ir.qalaaholdings.comالقوائم المالية الكاملة لشركة القلعة مبر زيارة الموقع اإللكتروني: 
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 اإليرادات المجمعة
 2022الثالث الربع 

 
 األسمنت  ◼ الطاقة ◼

 األغذية    ◼   التعدين ◼

 النقل   ◼    

 واللوجيستيات       

 الطباعة  ◼

 والتغليف    

  استثمارات أخرى  ◼    

 

٨٧%

٤%
٥%2%

١%
%

  المؤشرات المالية والتشغيلية
، وهو نمو سننو  بمعدل  2022من عام    لثمليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثا  23.٨  اإليرادات المجمعةبلغت  •

 .بفضل المساهمة القوية للشركة المصرية للتكرير ٨6%

ما مام   لثمليار جنيه خالل الربع الثا 17.9إيرادات الشاااركة المصااارية للتكرير لتساااجل حوالي   تضننناعفت

ما إجماالي إيرادات القلعاة خالل نفس الفترة، في ضاااااو  ارتفااع أساااااعاار المنتجات    %75، حياث مثلات  2022

خالل   توق تبااؤ أو المشاروع دوا   ممل، باإلضاافة إلت اساتمرار  زيادة الكفا ة التشاغيليةالبترولية المكررة و

     الفترةو

  ٥.9لتسنجل  %2٥، ترتفع ييرادات القلعة بمعدل سننو   حالة اسنتبعاد ييرادات الشنركة المصنرية للتكريرفي  •

 ، بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة.2022من عام    لثمليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثا

ما    لثمليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثا 2.9لتساجل    %19ارتفعت إيرادات شاركة ااقة مربية بمعدل سانوم  
توزيع  توليد وومدمومة بارتفاع معدالت   ، بفضااال األدا  القوم لنشااااا توزيع المنتجات البترولية،2022مام  

 والمضغوا الكهربا  بشركة ااقة باور ونمو حجم توزيع الغاز الابيعي

، بفضاال  2022ما مام    لثخالل الربع الثا  %67بمعدل ساانوم  ارتفعت إيرادات الشااركة الوانية للابامة   كما

تشاااغيل المصااانع الجديد التابع لشاااركة البدار للعبوات، باإلضاااافة إلت نمو حجم المبيعات  مواصااالة جني ثمار 

  %55ارتفعت إيرادات شاركة أساكوم بمعدل سانوم  بشاركتي الشاروا ويونيبوردو و  فعالةوتابي. ساياساة تساعير  

، مدمومة بنمو مائدات التصاادير بشااركة أسااكوم  2022ما مام   لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  357.3لتبلغ  

 أسعار البيع بشركة جالس روكوحجم المبيعات ولتصنيع الكربونات والكيماويات وارتفاع 

  لثجنيه خالل الربع الثا مليوا    977.9حوالي  مندالقابضاة  إيرادات مجمومة أسايك    ساتقرتاملت ذلك،   عالوةً 

موساام  في السااوداا ب  مصاانع أساامنت التكاملدوا تغير ساانوم ملحون نتيجة ترثر حجم مبيعات    2022ما مام 

بنسابة سانوية    القابضاة مزارع دينا  شاركة  وارتفعت إيرادات وواالضاارابات الساياساية هناكاألماار الغزيرة  

مزارع    ةالعمليات بشارك  الجارم بفضال تحسااعام  الما   لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  327.0لتساجل    42%

بيع منتجاتها بشااكل  و  تابي. اسااتراتيجية تسااعير جديدة  واسااتفادة الشااركة االسااتثمارية لمنتجات األلباا ما دينا

مليوا جنيه خالل   89.9إلت   %14وأخيًرا، ارتفعت إيرادات شااركة نايل لوجيسااتيكس بمعدل ساانوم  و  مباشاار

 و2022ما مام  لثالربع الثا

مليار جنيه تقريبًا   ٨.٨األرباح التشنييلية المتكررة ببل خصنم الضنرائا والفوائد واإلهالا واهسنتهالا  بلغت  •

جنيه خالل نفس الفترة من العام السننننناب ، في ضنننننوء   ارملي ١.2مقابل    2022من عام   لثخالل الربع الثنا

   للتكرير.  للشركة المصرية األداء القو 

  5.0اإلشااارة إلت اسااتمرار تحسااا هامش ربح التكرير بمشااروع المصاارية للتكرير، حيث بلغ متوساااه  ت در  

فس الفترة ما  نمليوا دوالر يوميًاا خالل    1.2، مقاابال  2022مليوا دوالر يوميًاا خالل الربع الثاالاث ما ماام  

  وكفا ة التشغيليةال وتحساالعام الساب.، مدفوًما بارتفاع أسعار المنتجات البترولية 
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ببل خصم   المتكررة  األرباح التشييلية
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األرباح التشغيلية  قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

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

   2020ت  بدا النشاة التشةيلي بالشركة الم رية للت رير في الربع األول من عام  *
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ترتفع األرباح التشننييلية المتكررة ببل خصننم الضننرائا  حالة اسننتبعاد نتائج الشننركة المصننرية للتكرير،   في •

مليار جنيه تقريبًا خالل الربع   ١.١يلى    %١03والفوائد واإلهالا واهسنننتهالا لشنننركة القلعة بمعدل سننننو  

 ، بفضل تحسن ربحية معظم الشركات التابعة.2022الثالث من عام 

الشااركة الوانية للابامة ومجمومة أساايك  ذلك بشااكل أساااسااي إلت تحسااا ربحية شااركة ااقة مربية وويرجع  

القابضاةو كما يعكس ذلك األدا  القوم ألنشااة التصادير بشاركة أساكوم بفضال نجاحها في زيادة االساتفادة ما  

  لتصانيع  المقومات التنافساية التي تحنت بها في األساواا الدولية، في ضاو  نمو حجم التصادير بشاركتي أساكوم

  وبشركة جالس روك أسعار البيعات وحجم المبيعوارتفاع  الكربونات

مليار جنيه خالل الربع الثالث    ١.٤لتسجل حوالي   %2٥بمعدل سنو     مصروفات اإلهالا واهستهالاارتفعت  •

، علمًنا بن ن الشنننننركنة  ملينار جنينه تقريبًنا خالل نفس الفترة من العنام السننننناب   ١.١، مقنابنل  2022من عنام  

مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثالث من   ١.١واسننتهالا بقيمة    يهالا المصننرية للتكرير سننجلت مصننروفات

  ار . ويرجع ذلا بصورة أساسية يلى تراجع بيمة الجنيه المصر .العام الج

مقابل    %29بزيادة سررنوية   2202 الربع الثالث من عام خالل  تقريبًا جنيه  مليار  1.5 الفوائد مصررروفاتبلغت  •

نتيجرة تشررررديد    ارتفرا  أسررررعرار الفرائدة  السررررابير ويرجع إلى إل  نفس الفترة من العرام  خالل جنيره  مليرار  1.1

 رالجنيه المصريالعملة األجنبية إل   الفوائد عل  قروضالسياسات النقدية عالميًا، باإلضافة إل  تأثير تحويل 

عام الربع الثالث من  خالل    جنيه  يونمل ١6.٧بعد خصنم حقو  األبلية بقيمة    ربحشنركة القلعة صنافي  سرجلت •

 .العام الساب نفس الفترة من  جنيه خالل   ونملي ٤٤0.٧مقابل صافي خسائر بقيمة   ،2022

. وتواصننل الشننركة باعتبارها من أولويات القلعةتمضنني بدًما على مسننتوا القلعة  يعادة هيكلة الديون   جهود •

   هيكلة ديونها بالكامل.المصرية للتكرير مفاوضاتها مع الجهات المقرضة على يعادة  

)باسننننتثناء ديون الشننننركة   2022  سننننبتمبر  30في   تقريبًا  مليار جنيه  ١2.9الديون المجمعة   صننننافي بلغ •

. وترجع  202١  ديسنننننمبر  3١مليار جنيه تقريبًا في   ١0، مقنابل  (بهناالمصنننننرية للتكرير والديون المرتب نة  

بسنداد   الشنركة المصنرية للتكرير  . ومن جانا آخر بامتعدم اسنتقرار أسنعار الصنر الزيادة بشنكل جزئي يلى 

كامل   وتتوبع سنننننداد، القروض والتسنننننهيالت خالل الربع الثالث من العام الجار مليون دوهر من   ٥.١٤6

 .2023أبسا  القرض المت خرة بحلول الربع األول من عام 

 

 ديون شركة القلعة       
 )مليار جنيه(                             

 

 صافي الربح 
 مليوا جنيه()
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المصرية للتكرير

مديونيات خاصة بتمويل مشروع المصرية للتكرير من خالل الشركات ذات األغراض الخاصة

 2022 الجنيه في مارستعويم 

 مليار جنيه من إجمالي الديون  10.2*ل  يت  تلوية ملتحقات الم رية للت رير لدى الهيئة الم رية العامة للبترول والبالغ خيمتها 
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 2022 سبتمبر 30تعليي اإلدارة عل  نتائج الفترة المنتهية في 

 

المرونة الفائقة التي تحنت بها المجمومة في مرة أخر  قدرتها ملت تحقي. نتائج استثنائية بفضل  القلعة   أثبتت

خالل   %86و فقد ارتفعت اإليرادات المجمعة بمعدل سااااانوم مختل  النرو  والتحديات الصاااااعبةالترقلم مع 

قبل خصاام الضاارائب  ضااام  األرباح التشااغيلية  ما العام الجارم، ونتج ما ذلك األدا  القوم ت  لثالربع الثا

ملت  سابع مرات، فضااًل ما تحقي. صاافي ربح للربع الثاني ملت التواليبمعدل  والفوائد واإلهالك واالساتهالك 

 ولمحليةالرغم ما خسائر فروا العملة الهائلة التي تكبّدتها نتيجة انخفاض قيمة العملة ا

 بفضاال  نجحت القلعة في مواجهة التغيرات المسااتمرة التي تارأ ملت المشااهديا السااياسااي واالقتصااادموقد 

ترة ما  فب  اليوم  يمر بهاو فالعالم تنفردالمرونة الفائقة التي واألسااااساااات الراساااخة التي تقوم مليها المجمومة  

  أساعار ارتفاع ليحل محله المنخفضاة،  ةلفائداأساعار  مصار نساب التضاخم وساتنهي معها تغيرات اويلة األجل ال

يؤثر سالبًا بما العالمي   االقتصااد  الفائدة ونساب الديا إلت إجمالي الناتج المحلي، وهو ما سايحد ما معدالت نمو

، فمع جديدة للنمو  االتحديات تارح معها فرصً ملت األسواا الناشئة وتدفقات األموال خالل العقد القادمو إال أا 

بامكاا بعض الدول مثل سايصابح  امتماد االقتصاادات الغربية ملت مصاانع الصايا،   وتقليلالعولمة خفوت نجم 

و وملت الرغم ما  لمواكبة تلك التغيراتمصار االساتفادة ما الوضاع الجارم إذا ما ابقت الساياساات الصاحيحة  

التوجهات الجديدة التي فهي قادرة ملت االسااااتفادة ما   ،التحديات االقتصااااادية العالمية التي تواجهها مصاااار

مركز صااانامي لالقتصاااادات الغربية التي تتيح لها فرصاااة التحول إلت  تها  امكانإ مبر توني العالم   يشاااهدها

الشاارا والغربو وما ما شااك في أا هذ  دول ألسااواا األفريقية وجساار اقتصااادم محايد بيا دخول اوبوابة ل

 كشركة القلعةو للشركات الرائدةير ما فرص االستثمار الوامدة التغييرات ستوفر الكث

ات وجيسااتيلالو واألغذيةقاامات الااقة واألساامنت والابامة والتعديا الشااركات التابعة للقلعة في  وقد حققت

جني ثمار اسااااتراتيجيات النمو و التي تحنت بها  تنافساااايةالمقومات  ال  توني  ملت أداً  قويًا بفضاااال قدرتها

 في القلعة  اساااتمراربشاااكل رئيساااي  األدا هذا   يعكستثمار التي حرصااات القلعة ملت تنفيذها بدقةو وواالسااا 

وقدرات التصاانيع المحلي التي تمكنها ما توفير بدائل مملية  المنتجات البتروليةارتفاع أسااعار   ما االسااتفادة

لضاغوا التضاخميةو  ل يحميها ما األثر السالبيمشاروماتها الذم  محفنة  إضاافةً إلت تنوع   للمنتجات المساتوردة،

ملت الاري. الصاحيح بالننر إلت المشاهد االقتصاادم العالمي،  قدًما   تر  اإلدارة أا القلعة تمضايبوجه مام،  و

باالفعال مادد ما   كماا تتفاا ل بقادرتهاا ملت مواصااااالاة النمو خالل الفترة المقبلاة، ملمًاا بارا الشاااااركاة حاددت

مجمومة ما  إلت  باإلضااااافة   ،التي تعتزم تنفيذها ملت المد  المننور  والمتوساااااة  الصااااغيرة اتاالسااااتثمار

  والمقبلة القليلة السنوات خالل تتوقع تنفيذها التي االستراتيجية ستثماراتاال

 ملت الثاني للربع  ربح صااافي  تحقي.الحفان ملت أدا ها مع   في  الشااركة بنجاح اإلدارة تعتزوما جانب آخر،  

استاامت شركة    فقد  التابعةو الشركات  مختل نمو نتائج   حيث يعكس ذلك  الصعبة،  التحديات  هذ  وسا  التوالي

، ما توزيع الغاز الابيعي شروماتهاما خالل م  ااقة مربية مواصلة االستفادة ما الالب المتزايد ملت الااقة

المنتجاات مثال، لعاب ارتفااع أساااااعاار  الوقودو وباالوالغااز الابيعي المضاااااغوا    إلت محااات  تولياد الكهرباا و

وزياادة معادالت الربحياة باالشاااااركاة بشاااااكال ملحون  هاامش ربح التكرير  تحساااااا  دوًرا محوريًاا في    البترولياة

سااهمت في دمم نمو النتائج المالية المجمعة  قاامّي التعديا والابامة، فقد   اساتثماراتالمصارية للتكريرو أّما 

التصادير وتوفير   أنشنطةملت سااحة لقلعة حيث يعكس ذلك المكانة الرائدة ل ،إيرادات بالعمالت األجنبيةتحقي.  و

جني ثمار أساس النمو  اتواللوجيساتي يةغذاأل  قااميّ   واصالت اساتثمارات القلعة فيو وأخيًرا،  بدائل االساتيراد

للمجمومة خالل الفترة حيث ما المتوقع أا ترتفع مساااااهمة القااميا في تنمية النتائج المالية ، التي تنفرد بها

 والمقبلة

 

 

 تمضرري  القلعة أن اإلدارة  ترى"

ا  الصررررحيح  الطريي  عل   قرردمررً

 االقتصررادي  المشررهد  إل   بالنظر

 بقردرتهرا   تتفرالل  كمرا  العرالمي،

 الفترة  خالل  النمو مواصرلة  عل 

 "المقبلة
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 األخر  التابعة  الشااركات نجحت  للتكرير،  المصاارية  للشااركة القوم  األدا  جانب فالت الربحية،  صااعيد وملت

 والتي  واالسااتهالك،  واإلهالك والفوائد الضاارائب خصاام قبل  المتكررة  التشااغيلية  األرباح زيادة مواصاالة في

 ذلك  يعكس  حيث  الجارم، العام  ما  الثالث  الربع خالل  جنيه مليار حوالي لتسجل  %103 سنوم بمعدل ارتفعت

 إلت القابضااة، أساايك  ومجمومة  للابامة الوانية  والشااركة مربية ااقة  لشااركة  المتميز  األدا  رئيسااي بشااكل

وملت هاذ  الخلفياة تعتزم اإلدارة زياادة تركيزهاا ملت و  األخر  التاابعاة  الشاااااركاات  لمختل   القوم األدا   جااناب

  وخفض   أممالها  لتاوير  ها الحاليةجهود مبر مواصااالة البنا  ملت  2023خالل مام  التشاااغيلية األرباح  تنمية

 والتشغيلية الكفا ة  وتحسيا التكالي 

تقليص ديوا  ملت  التركيز  مع  المخاار  مسااااتويات خفض المقبلة لفترةملت رأس أولوياتها ل اإلدارةتضااااع  و

 الهيكلة إمادة اتمملي  ما  النتها ل اإلدارة تساعتفعلت صاعيد خفض الديوا،  و  النقدية تدفقاتها زيادةالمجمومة و

وتسااوية الديوا، حيث ما المتوقع أا تساادد الشااركة المصاارية للتكرير كامل أقساااا القرض المترخرة بحلول 

، بينما تواصااال اإلدارة إحراز تقدم في إمادة هيكلة الديوا ملت مساااتو  شاااركة  2023الربع األول ما مام 

ا جااناب آخر، تتوقع اإلدارة صااااار و ومالالقلعاة، ملمًاا بارا هاذ  الجهود تتارثر حااليًاا بعادم اساااااتقرار أساااااعاار  

مسااتويات  وانخفاضاسااتمرار تحسااا قدرة الشااركة ملت زيادة األرصاادة النقدية مع نمو األرباح التشااغيلية 

ا بارا   الساااااابقاة للتحوا ما مخااار  الفترة  المخزوا يعكس الجهود المباذولاة خالل  ارتفااع  المخزوا، ملماً

 متزايدةو اضاراب سالسل اإلمداد والتوريد ومعدالت التضخم ال

 ومروناة  قوة  ملت  شاااااهاادة  يعاد  الجاارم  العاام  ما  الثاالاث  الربع  خالل  القلعاة  أدا   أااإلدارة    تؤكادوختاامًاا،  

 غير والتحديات الصاااعوبات  مختل   وساااا قدًما  المضاااي ملت  وقدرتها  الشاااركة تتبناها  التي االساااتراتيجيات

 والمقبلة الفترات خالل القوية النتائج  ما المزيد تحقي. إلت اإلدارة تتالع  كماو المسبوقة

باهضنننافة إلى   2022  سنننبتمبر 30فيما يلي اسنننتعراض إضنننافي ألداا شنننركة القلعة والنتائج الم معة عن الفترة المالية المنتهية في  

ر يم ن تحميم القوائ  المالية ال املة لشننركة القلعة 2022من عام  الثالثاهيضنناحات المتممة وتحليالت اهدارة لنتائج وملننت دات الربع  

 ir.qalaaholdings.comعبر  يارة الموخع اهل تروني 
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 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة 
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  الطاخة 
 المصرية للتكرير   

 
 طاقة عربية 

 

                

  األسمنت  
  أسيى للهندسة

 

 ال ناعات الورخية والطباعة
 الوطنية للطباعة        

  

  التعدين
 أسكوم             

  

 األغذية
 مزار  دينا           

   

 النقم واللوجيلتيات 
 

   

 

 نايل لوجيستيكس 

 

 

شركة جنوب السودان للنقل 

 النهري

 

 ال ناعات المعدنية
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 التعديا

 
 

  شركة أسكوم بريشيوس ميتالز )يثيوبيا(

 
 

 زهانة لألسمنت  األسمنت

 

 الااقة 

 

كاسترول مصر ) ابة عربية، تسوي  وتوزيع المنتجات  
 بالمشاركة مع شركة بريتيش بتروليوم( –البترولية 

 

 توازن 

 النشر واإلمالم

 
 تنوير                       

 

            شركة الميد          الرماية الصحية

 

 



قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 )مليون جنيه مصري(
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9 أشهر 2021الربع الثالث 2021الربع الثاني 2021الربع األول 92021 أشهر 2022الربع الثالث 2022الربع الثاني 2022الربع األول 2022
 30,948.4  12,781.3  10,172.4  7,994.7  69,385.1  23,722.2  26,981.2  18,681.6 اإليرادات 

(27,531.7) (11,181.8) (8,907.8) (7,442.1) (46,011.1) (14,288.8) (17,413.5) (14,308.8) تكلفة المبيعات 
 3,416.7  1,599.4  1,264.5  552.7  23,374.0  9,433.4  9,567.8  4,372.8 مجمل الربح 

   -    -    -    -    -    -    -    - أتعاب االستشارات
 3,416.7  1,599.4  1,264.5  552.7  23,374.0  9,433.4  9,567.8  4,372.8 إجمالي أرباح النشاط

(1,417.3) (417.2) (521.4) (478.7) (1,720.2) (610.7) (598.9) (510.6) مصروفات عمومية وإدارية 
 45.2  27.6  8.0  9.7  125.0  35.9  51.4  37.8 إيرادات أخرى - دعم الصادرات

 1.3 (4.4) (1.0)  6.8 (23.3) (17.3)  4.3 (10.3) صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى   
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )قبل خصم 

 2,046.0  1,205.5  750.0  90.5  21,755.5  8,841.2  9,024.5  3,889.7 التكاليف االستثنائية(
(4.5) (10.0) (17.4)  22.8  11.7  3.6 (2.7)  10.8 مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة(

 2,041.4  1,195.5  732.7  113.3  21,767.2  8,844.8  9,021.8  3,900.5 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
(3,280.0) (1,124.9) (1,086.6) (1,068.4) (3,929.6) (1,403.3) (1,333.6) (1,192.8) اإلهالك واالستهالك 

(1,238.5)  70.5 (353.9) (955.1)  17,837.5  7,441.5  7,688.2  2,707.8 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
(2,913.9) (1,152.3) (910.2) (851.4) (3,730.0) (1,487.3) (1,140.6) (1,102.2) تكاليف تمويلية

(103.1) (35.6) (34.7) (32.9) (146.0) (62.4) (46.1) (37.5) أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(240.1) (75.2) (84.7) (80.2) (310.7) (113.6) (99.8) (97.3) فوائد قروض من المساهمين  

 392.5  162.9  136.8  92.8  612.1  226.3  202.5  183.3 دخل الفائدة 
(110.6) (37.7) (38.6) (34.3) (129.2) (35.0) (74.7) (19.5) مصروفات التأجير التمويلي 

(4,055.8) (1,071.4) (1,172.3) (1,812.1)  14,598.2  6,074.8  6,715.2  1,808.2 األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية
(26.6) (16.2)  1.4 (11.8) (37.7) (12.4) (17.7) (7.6) اضمحالالت 

(3.0) (2.8) (1.4)  1.2  743.1 (67.2) (8.3)  818.6 مصروفات إعادة هيكلة 
 7.3  2.7 (4.4)  9.0  17.5  17.3  12.5 (12.3) الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

(12.2)    - (2.7) (9.5) (7.1) (1.0) (3.6) (2.5) مبادرات المسئولية االجتماعية 
(404.2) (189.6) (107.6) (107.0) (512.7) (117.9) (117.5) (277.3) مخصصات 

 155.0  82.8  54.9  17.4 (1,552.0) (236.2) (89.9) (1,225.9) عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
(4,339.6) (1,194.6) (1,232.2) (1,912.8)  13,249.1  5,657.3  6,490.7  1,101.1 األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

(177.0) (84.6) (50.1) (42.3) (1,382.6) (1,127.1) (124.5) (131.0) الضرائب 
(4,516.6) (1,279.1) (1,282.3) (1,955.1)  11,866.5  4,530.2  6,366.3  970.1 األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

(3,195.8) (838.5) (880.8) (1,476.5)  12,072.4  4,513.5  6,004.7  1,554.2 حقوق األقلية 
(1,320.8) (440.7) (401.5) (478.6) (205.9)  16.7  361.6 (584.1) صافي أرباح )خسائر( الفترة



QALAAHOLDINGS.COM

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

الربع الثالث  خصومات
 2022

الربع الثالث 
 2021  QH SPVs جراندفيو متفرقات^^  فالكونأسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت

12,781.3 23,722.2 (1.5)  1,147.1  99.6  327.0  357.3  89.9  977.9  2,863.5  17,861.4    -    - اإليرادات 
(11,181.8)(14,288.8) 1.5 (752.9) (78.9) (243.4) (197.9) (34.3) (615.4) (2,464.3) (9,903.3)   -    - تكلفة المبيعات 

 1,599.4 9,433.4    -  394.2  20.7  83.6  159.4  55.6  362.5  399.2  7,958.0    -    - مجمل الربح 
-   - (25.5)    -    -    -    -    -    -    -    -    -  25.5 أتعاب االستشارات 

 1,599.4 9,433.4 (25.5)  394.2  20.7  83.6  159.4  55.6  362.5  399.2  7,958.0    -  25.5 إجمالي أرباح النشاط
(417.2)(610.7)  23.1 (74.8) (9.1) (58.1) (110.0) (17.2) (59.4) (75.5) (173.9)  0.1 (55.9) مصروفات عمومية وإدارية 

 27.6 35.9    -  8.5  5.9    -  21.4    -    -    -    -    -    - إيرادات دعم الصادرات
(4.4)(17.3)    - (13.9)    -    -    -    -    - (3.5)    -  0.0    - صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل 
 1,205.5 8,841.2 (2.4)  314.1  17.5  25.5  70.8  38.3  303.1  320.3  7,784.1  0.2 (30.4) خصم التكاليف االستثنائية(

-   - (23.8)    -    -    -    -    -    -    -    -  23.8    - توزيعات األرباح
(10.0) 3.6  1.3 (3.4)    - (9.7)  0.3  8.9  10.9 (7.6)  2.7    -  0.3 إيرادات )مصروفات( غير متكررة

 1,195.5 8,844.8 (24.9)  310.7  17.5  15.8  71.1  47.2  314.0  312.7  7,786.8  24.0 (30.1) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
    - (2.3) اإلهالك واالستهالك 

(1,124.9) (61.3) (135.6) (13.4) (27.9) (16.7) (1.0) (10.3) (9.9) (1,403.3)(1,124.9)
70.5 7,441.5 (34.8)  300.5  16.5 (0.9)  43.3  33.8  178.4  251.3  6,661.9  24.0 (32.4) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

(1,152.3)(1,487.3)    - (58.7) (4.6) (3.0) (21.5)  0.1 (9.4) (215.7) (916.0) (63.8) (194.8) تكاليف تمويلية
 (4.1) 105.2    -    -    -    -    -    -    -    -  105.2    -    - تكاليف تمويلية أخرى

(35.6)(62.4)    -    -    -    -    -    -    -    -    - (62.4)    - أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(75.2)(113.6)  139.7    - (0.3)    -    - (12.7) (191.2)    - (31.8) (17.3)    - فوائد قروض من المساهمين

 162.9 226.3 (128.7)  6.9    -  0.1 (0.1)  0.0  2.3  205.6  11.3  45.6  83.3 دخل الفائدة 
(37.7)(35.0)    -    -    - (15.5)    - (4.3) (0.2)    - (15.0)    -    - رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(

(1,071.4) 6,074.8 (23.8)  248.7  11.6 (19.3)  21.7  17.0 (20.0)  241.2  5,815.6 (74.0) (144.0) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(
 (16.2)(12.4)  451.4  54.5  2.6    -  4.9 (2.2) (63.2) (1.2) (5.5) (69.4) (384.2) اضمحالالت 

(2.8)(67.2)    -    -    -    -    -    - (12.6)    -    - (54.6)    - مصروفات إعادة هيكلة
2.7 17.3 (3.1)    -    -    -  12.5  3.4  4.4    -    -    -    - الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة

-(1.0)    -    -    -    -    -    -    - (1.0)    -    -    - مبادرات المسئولية االجتماعية 
(189.6)(117.9)    - (1.3) (0.7) (0.8) (1.2) (0.2) (82.1)  2.3    - (19.3) (14.7) مخصصات 

-   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - عمليات غير مستمرة 
 82.8(236.2)  20.3 (11.1) (29.4)  1.4  30.6 (6.3) (133.2) (3.9)  30.5 (17.2) (117.8) عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

(1,194.6) 5,657.3  444.9  290.7 (15.9) (18.6)  68.5  11.6 (306.7)  237.4  5,840.6 (234.6) (660.6) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب
(84.6)(1,127.1)  1.1 (65.6) (0.0) (0.3)    - (1.4) (32.5) (37.6) (991.0)    -  0.3 الضرائب 

(1,279.1) 4,530.2  445.9  225.1 (16.0) (18.9)  68.5  10.2 (339.2)  199.9  4,849.6 (234.6) (660.3) األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية
(838.5) 4,513.5  1,325.5  126.1 (0.0) (0.0)  1.8  1.8  111.8  42.0  2,904.4    -    - حقوق األقلية 

(440.7) 16.7 (879.6)  99.0 (16.0) (18.9)  66.7  8.4 (451.0)  157.9  1,945.1 (234.6) (660.3) صافي أرباح )خسائر( الفترة

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

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



قائمة الدخل المجمعة )تفصيلية( لفترة تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2022 )مليون جنيه مصري(
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9 أشهر  خصومات
2022  QH SPVs جراندفيو متفرقات^^  فالكونأسكوم سي سي تي أوان دي تيسيلفر ستونأورينت

 69,385.1 (60.8)  3,198.0  294.7  945.8  998.5  251.5  3,063.2  7,650.8  53,043.4    -    - اإليرادات 
(46,011.1)  60.8 (2,007.1) (233.3) (706.4) (602.7) (101.5) (2,204.2) (6,622.4)     -    - تكلفة المبيعات 

 23,374.0    -  1,190.9  61.4  239.4  395.9  150.0  859.0  1,028.4  19,449.0    -    - مجمل الربح 
   - (70.9)    -    -    -    -    -    -    -    -    -  70.9 أتعاب االستشارات 

 23,374.0 (70.9)  1,190.9  61.4  239.4  395.9  150.0  859.0  1,028.4  19,449.0    -  70.9 إجمالي أرباح النشاط
(1,720.2)  64.7 (220.7) (27.3) (162.0) (292.3) (51.6) (160.9) (216.7) (465.7) (9.6) (178.1) مصروفات عمومية وإدارية 

 125.0    -  41.3  22.5    -  61.2    -    -    -    -    -    - إيرادات دعم الصادرات
(23.3)    - (13.9)    -    -    -    -    - (8.5)    - (0.9)    - صافي اإليرادات )المصروفات( األخرى 

 21,755.5 (6.2)  997.6  56.5  77.4  164.8  98.4  698.1  803.3  18,983.4 (10.6) (107.2) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - )قبل خصم التكاليف االستثنائية(
   - (57.3)    -    -    -    -    -    -    -    -  57.3    - توزيعات األرباح

 11.7  8.3 (19.7)  0.2 (31.1)  4.1  7.2  18.4 (3.4)  42.2 (8.4) (6.0) إيرادات )مصروفات( غير متكررة
 21,767.2 (55.2)  977.9  56.8  46.3  168.9  105.5  716.5  799.8  19,025.5  38.3 (113.2) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

(3,929.6) (32.7) (61.2) (3.3) (69.9) (77.4) (44.0) (292.6) (171.5) (3,170.0)    - (6.9) اإلهالك واالستهالك 
 17,837.5 (87.9)  916.6  53.5 (23.6)  91.6  61.5  423.9  628.3  15,855.5  38.3 (120.1) األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

(3,730.0)    - (141.8) (7.8) (7.3) (62.5) (30.8) (33.0) (547.3) (2,262.2) (154.3) (483.2) تكاليف تمويلية
 464.4    -  464.4    - تكاليف تمويلية أخرى

(146.0)    -    -    -    -    -    -    -    -    - (146.0)    - أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
(310.7)  397.6    - (0.6)    -    - (42.9) (536.2)    - (69.4) (59.1)    - فوائد قروض من المساهمين

 612.1 (379.6)  12.0    -  1.1  0.1  0.2  6.4  552.1  12.6  171.2  236.1 دخل الفائدة 
(129.2)    -    -    - (42.1)    - (15.7) (0.6) (26.7) (44.2)    -    - رسوم التأجير التمويلي )صافي القيمة الحالية(

 14,598.2 (69.9)  786.8  45.1 (71.8)  29.2 (27.6) (139.5)  606.4  13,956.7 (149.9) (367.2) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(
   - (546.3)    -    -    -    -  546.3    -    -    -    -    - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 

(37.7)  813.0  57.6 (0.5)    -  2.7 (3.3) (69.1) (2.1) (20.7) (316.6) (498.7) اضمحالالت 
 743.1    -    -    -    -    -    - (12.7) (1.9)    -  788.2 (30.5) مصروفات إعادة هيكلة

 17.5 (13.3)    -    -    -  19.4  3.4  7.9    -    -    -    - الحصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
(7.1)    -    -    -    -    -    -    - (6.9)    -    - (0.3) مبادرات المسئولية االجتماعية 

(512.7)    - (18.8) (6.8) (2.0) (3.6) (0.7) (225.0) (56.3)    - (184.8) (14.7) مخصصات 
   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - عمليات غير مستمرة 

(1,552.0)  43.5  19.6 (165.4)  14.9  88.8 (6.4) (1,059.9) (18.1)  228.6 (117.7) (579.8) عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 
 13,249.1  227.1  845.2 (127.6) (58.9)  136.5  511.6 (1,498.2)  521.0  14,164.5  19.1 (1,491.2) األرباح )الخسائر( قبل خصم الضرائب

(1,382.6)  3.8 (205.2)  0.2 (1.2)    - (1.4) (109.9) (117.6) (950.9)    - (0.4) الضرائب 
 11,866.5  230.9  640.0 (127.4) (60.1)  136.5  510.2 (1,608.2)  403.5  13,213.6  19.1 (1,491.6) األرباح )الخسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 12,072.4  3,369.8  411.3 (0.0) (0.0)  3.5  164.2  228.1  115.5  7,779.9    -    - حقوق األقلية 
(205.9) (3,138.9)  228.7 (127.4) (60.1)  133.0  346.0 (1,836.3)  287.9  5,433.7  19.1 (1,491.6) صافي أرباح )خسائر( الفترة

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



الميزانية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 )مليون جنيه مصري(
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QH سي سي تي ان دي تيسيلفر ستونأورينت 
 اإلجمالي العام جراندفيو متفرقات^^  فالكونأسكومأو

9 أشهر 2022
 خصومات

SPVs2022 العام المالي 92021 أشهر

األصول المتداولة
6,687.6 17,441.2(5,405.8) 22,847.1 1,614.0 613.3 144.2 653.8 150.0 2,016.0 2,259.8 11,045.7 4,350.2 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

3,255.1 5,406.4(0.0) 5,406.4 834.1 54.8 328.9 144.8 7.7 1,513.6 637.7 1,884.8   - مخزون 
22.7 23.4(123.9) 147.3 9.8 132.7   -    -    -  4.8    -    -    - أصول محتفظ بها لغرض البيع 

6,654.4 10,928.8 70.7 10,858.1 210.3 10.4 32.9 66.0 25.0 103.7 6,921.0 3,470.5 18.3النقدية وما في حكمها 
17.4 10.4 0.0 10.4   -    -  10.4   -    -    -    -    -    - أصول أخرى 

16,637.1 33,810.2(5,459.0) 39,269.2 2,668.1 811.2 516.4 864.6 182.7 3,638.2 9,818.6 16,401.0 4,368.5 إجمالي األصول المتداولة
األصول غير المتداولة

65,388.0 78,641.0(31.4) 78,672.3 1,202.8 656.6 789.1 966.3 677.0 4,481.5 4,045.9 65,845.9 7.2 أصول ثابتة 
563.2 766.9(5,591.1) 6,358.0 108.5  4.9    -  112.4 171.4 361.6 52.1   -  5,547.1 استثمارات عقارية 

763.4 796.2 49.7 746.5   -    -    -  1.7   -    -  412.5 322.8 9.4 الشهرة / أصول غير ملموسة 
916.8 1,608.9(4,117.5) 5,726.4   -    -  373.7    -    -  243.2 367.3 624.9 4,117.4 أصول أخرى 

67,631.4 81,812.9(9,690.3) 91,503.2 1,311.3 661.5 1,162.7 1,080.4 848.4 5,086.3 4,877.8 66,793.6 9,681.2 إجمالي األصول غير المتداولة
84,268.4 115,623.2(15,149.3) 130,772.5 3,979.3 1,472.7 1,679.1 1,945.0 1,031.1 8,724.5 14,696.4 83,194.6 14,049.7 إجمالي األصول
حقوق الملكية

(12,256.3)(12,266.6)(21,647.3) 9,380.7 260.3(1,172.1)(139.8)(4.7)(850.8)(7,720.0) 1,583.1 14,753.3 2,671.4 حقوق مساهمي الشركة القابضة
9,882.0 25,525.4 9,350.2 16,175.2 729.4(1.5)(0.0)(89.1)(265.7) 3,299.9 707.1 11,795.2   -  حقوق األقلية 

(2,374.3) 13,258.9(12,297.1) 25,556.0 989.7(1,173.6)(139.8)(93.8)(1,116.5)(4,420.1) 2,290.2 26,548.5 2,671.4 إجمالي حقوق الملكية 
االلتزامات المتداولة

51,395.8 58,506.4 3,607.0  54,899.3 1,409.2  97.4  72.8 499.3    -  1,159.8 6,022.8 37,007.9 8,630.2  اقتراض 
24.5 338.3   -  338.3   -    -  20.1 5.6  18.1  1.9 65.6 226.9   - تأجير تمويلي - الجزء الحالي
14,435.4 18,344.4(3,477.1) 21,821.5 924.5  2,073.5  1,287.2 601.9  1,998.6  2,182.3 3,006.7 7,245.4 2,501.4  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

3,246.0 4,499.2(18.1) 4,517.3   -  167.3    -    -  18.1  3,349.2   -  982.6   - قروض المساهمين
3,436.9 3,803.1 558.8 3,244.3 79.4  15.9  27.1  28.1  26.0  2,512.9 309.4    -  245.5  مخصصات

1.8 2.2 1.0 1.1   -  0.9    -    -    -  0.2   -    -    -  التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
72,540.5 85,493.5 671.7 84,821.8 2,413.1 2,355.0 1,407.2 1,135.0 2,060.8 9,206.4 9,404.5 45,462.8 11,377.0 إجمالي االلتزامات المتداولة

 االلتزامات غير المتداولة
10,459.5 13,247.9 0.0  13,247.9 213.1  28.4    -  879.4    -    -  1,994.3  10,132.8   -  اقتراض 

1,316.0 1,418.9   -  1,418.9   -    -  34.9  19.7  86.1  3.9  555.9  718.3   - تأجير تمويلي
708.0 768.5(3,559.9) 4,328.4   -  262.0    -    -    -  3,821.6    -  244.8   -  قروض المساهمين 

1,618.7 1,435.7 36.1  1,399.6 363.5  0.9  376.8  4.8  0.7  112.8  451.5  87.4 1.3  التزامات طويلة األجل 
14,102.3 16,870.9(3,523.8) 20,394.7 576.6 291.3 411.7 903.8 86.8 3,938.2 3,001.7 11,183.3 1.3 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

86,642.7 102,364.3(2,852.2) 105,216.5 2,989.7 2,646.3 1,818.9 2,038.8 2,147.6 13,144.6 12,406.2 56,646.1 11,378.3 إجمالي االلتزامات
84,268.4 115,623.2(15,149.3) 130,772.5 3,979.3 1,472.7 1,679.1 1,945.0 1,031.1 8,724.5 14,696.4 83,194.6 14,049.7 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

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

  % تقريبًا13.1

 

مليون ةن تقريبًا من الما وت عالي ال بريتر    1.1، منها  2022من عام   لثمليون ةن من المدخالت خالل الربع الثا  1.2خامت الشننركة بت رير حوالي  

ةن من المنت ات البترولية الم ررة للهيئة الم ننرية العامة للبترول، باهضننافة إلى حوالي ألف    954.9  حوالي  وخامت الشننركة خالل نفس الفترة بتوريد

 لى شركات ت نيع األسمنت واألسمدةرألف ةن من ال بريت إ 24.5ألف ةن من الفح  البترولي و 135.1

 

  المنتج
غاز بترولي  

 مسال
 نافتا خفيفة

بنزين عالي  

 األوكتين 
 سوالر وقود النفاثات  مازوت

إجمالي التوريد للهيئة  

 العامة للبترول 

 847,954 422,113 135,210 96,140 112,149 53,696 28,645 )بالطن( 2021 لثالربع الثا

 954,928 600,952 66,609 62,828 124,588 66,187 33,765 )بالطن( 2022 لثالربع الثا

 %13 %42 %51- %35- %11 %23 %18 معدل التغيير 

 2,171,682 1,178,347 163,566 316,082 293,468 148,731 71,487 )بالطن( 2021أشهر  9

 2,866,597 1,906,089 154,498 105,271 393,212 199,420 108,107 )بالطن( 2022أشهر  9

 %32 %62 %6- %67- %34 %34 %51 معدل التغيير 

 *باستثناا الوخود والخلائر

مليار جنيه تقريبًا خالل نفس الفترة    8.1، مقابم  2022من عام   لثمليار جنيه خالل الربع الثا  17.9تضاعفت إيرادات الشركة الم رية للت رير لتبلغ حوالي  

ر كما ارتفع ح   مدخالت اهنتاج التي خامت   يادة ال فااة التشنةيليةو  ح   المبيعات  ونموبفضنم ارتفاع أسنعار المنت ات البترولية الم ررة    ،من العام اللناب 

ةن خالل نفس الفترة من العام اللنناب ر ومن    مليون، مقابم  2022من عام   لثمليون ةن خالل الربع الثا  1.2ليلنن م    %12الشننركة بت ريرالا بمعدل سنننو   

، مقابم  2022من عام    لثمليون دوسر أمري ي يوميًا خالل الربع الثا  5.0جان  آخر، شهدت الشركة استمرار تحلن الامش ربح الت رير، حيث بلغ متوسطه  

دون توخف أو   العممالشنركة في   ر كذل  ن حتمنت ات البتروليةارتفاع أسنعار الب  مدعوًماخالل نفس الفترة من العام اللناب ،    مليون دوسر أمري ي يوميًا  1.2

أيامر وعلى صننعيد الربحية،    7مقارنة بالفترة المماثلة من العام اللنناب ، والتي شننهدت توخف النشنناة اهنتاجي لمدة  ،  2022تباةؤ خالل الربع الثالث من عام  

، مقابم  2022من عام   لثمليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثا  7.8األرباح التشنننةيلية خبم خ ننن  الضنننرائ  والفوائد واهالال  واسسنننتهال  لتلننن م    تارتفع

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام اللاب ر 684.8

 

مليار جنيه تقريبًا بفضننم  يادة ح   المبيعات بمعدل سنننو     53  لىإ  %191يرادات بمعدل سنننو   اه، فقد ارتفعت  2022من عام تلننعة أشننهر  ا خالل أول  أم  

مليار جنيه،    19ارتفعت األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  إلى حوالي  وأسنعار المنت ات البترولية الم ررةر    وارتفاع  32%

لناب ، ولل  بلنب  تحلنن الامش ربح الت رير بشن م ملحوظ ن ًرا لعدم توخف العمليات التشنةيلية  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام ال  714.4  صنعودًا من

 يوًمار 78مقارنة بالفترة المماثلة من العام اللاب ، والتي شهدت توخف النشاة اهنتاجي لمدة 

مليون دوسر    146.5بال امم، علًما بأن الشنركة خامت بلنداد    وتتفاوض الشنركة الم نرية للت رير حاليًا مع ال هات المقرضنة حول إعادة الي لة ديون الشنركة

،  2023سداد كامل أقساا القرض المترخرة بحلول الربع األول ما مام  وتتوخع الشركة  ر  العام ال ار من    لثخالل الربع الثاوالتلهيالت  ض  ومن القر

 وبالتالي تسهيل مملية إمادة الهيكلةو

 

 

 

 قطا  الطاقة

تضنن  اسننتثمارات الطاخة مشننروعات ت رير البترول ءالشننركة الم ننرية للت رير ، ومشننروعات توليد وتو يع  

 ءشركة ةاخة عربية ر إلى جان  معال ة وتحلية المياه ال هرباا وتو يع الةا  الطبيعي وتو يع المنت ات البترولية 
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  تقريبًا %55.9 –ملكية شركة القلعة 
 

مليار جنيه   2.4، مقابم حوالي  2022من عام   لثمليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثا  2.9لتبلغ    %19ارتفعت إيرادات شنننركة ةاخة عربية بمعدل سننننو   

ال هرباا بشنركة ةاخة  وإنتاج  خالل نفس الفترة من العام اللناب  بفضنم األداا القو  لنشناة تو يع المنت ات البترولية، ومدعومةً بارتفاع معدست تو يع  

مليون جنيه بزيادة سنننوية    320.3باور ونمو ح   تو يع الةا  الطبيعير وبلةت األرباح التشننةيلية خبم خ نن  الضننرائ  والفوائد واهالال  واسسننتهال   

، ارتفعت اهيرادات  2022من عام  أول تلعة أشهر  ال هرباا والةا  الطبيعي خالل نفس الفترةر وخالل    ، في ضوا ارتفاع األرباح التشةيلية لقطاعي  21%

مليار جنيه تقريبًار وصناح  لل  نمو األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  بمعدل سننو     7.6لتبلغ    %15بنلنبة سننوية  

 مليون جنيه خالل نفس الفترةر 803.3لتل م  26%

هدف إنشناا  الم نرية في شنهر ديلنمبر ال ار  بت در اهشنارة إلى خيام شنركة ةاخة عربية وشنري تها الفرنلنية قفولتالياق بتوخيع مذكرة تفاال  مع الح ومة  

 رالمنطقة اسخت ادية لقناة اللويسببالقرب من ميناا العين اللخنة  وتمويم وتشةيم م نع هنتاج الهدروجين األخضر

 مؤشرات األدال الرئيسية

 الوحدة القياسية  
 الربع الثالث 

2021 

الربع الثالث  

2022 

التغيير  

 )%( 

 أشهر 9

2021 

 أشهر 9

2022 
 التغيير )%( 

 %15 7,650.8 6,638.1 %19 2,863.5 2,403.2 مليون جم  طاقة عربية | اإليرادات

طراقرة عربيرة | األربراح التشررررغيليرة قبرل خصررررم 

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %26 803.3 639.2 %21 320.3 265.5 مليون جم 

 %26 1,742.0 1,384.1 %38 701.8 507.1 مليون جم  طاقة غاز | اإليرادات

طراقرة غراز | األربراح التشررررغيليرة قبرل خصررررم 

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %32 372.9 282.6 %21 141.7 117.2 مليون ج  

طاقة غاز | المنشررررلت السرررركنية التي تم ربطها  

 بشبكة الغاز الطبيعي )تراكمي(
# 33,514 30,317 -10 % 1,431,872 1,549,803 8% 

 %16 346 297 %16 346 297 # ينإجمالي العمالل الصناعيطاقة غاز | 

 %1 5.7 5.6 % 2- 1.8 1.8 مليار متر م ع   إجمالي حجم توزيع الغاز الطبيعيطاقة غاز | 

 %70 51 30 %14 8 7 # طاقة غاز | عدد محطات الغاز الطبيعي المضغوط

المحولرة للعمرل برالغراز  طراقرة غراز | عردد المركبرات  

 الطبيعي
# 1,171 2,338 100% 3,151 5,509 75% 

 %15 1,505.9 1,314.0 %14 592.3 518.0 مليون ج   طاقة باور | إيرادات*

طاقة باور | أرباح تشرغيلية قبل خصرم الضررائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك*
 %35 326.9 242.5 %36 130.8 96.1 مليون ج  

 %9 926 850 %8 371 344 مليون كيلو وات/ساعة طاقة باور | إجمالي حجم توزيع الكهربال  

 %8 75 69 %22 26 21 مليون كيلو وات/ساعة   طاقة باور | إجمالي توليد الكهربال

 % 1- 120 121 % 2- 42 42 مليون كيلو وات/ساعة طاقة باور | توليد الطاقة الشمسية

 - 9 - - 4 0 مليون كيلو وات/ساعة الطاقة الشمسية الضوئيةطاقة باور | توليد 

 %12 4,428.1 3,971.2 %14 1,577.8 1,385.9 مليون ج   | إيرادات  بترولطاقة 

طاقة بترول | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %6 138.5 130.7 %8 61.6 57.3 مليون ج  

 %3 576,358 558,384 %2 194,810 191,386 لتر توزيع البنزين والسوالرطاقة بترول | حجم 

 %7 63 59 %7 63 59 # ةاخة بترول | عدد المحطات التابعة

 *تشمم نتائج أنشطة التو يع، وكذل  توليد ال هرباا من م ادر الطاخة التقليدية والطاخة المت ددة

 األرباح التشةيلية خبم خ   الضرائ  والفوائد واهالال  واسستهال  ءأعاله  خبم ت ميع النتائجملحوظة: ت  عرض  
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 قطا  الغاز الطبيعي

خالل أول  اهيرادات  ر كما ارتفعت  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  701.8لتبلغ    %38ارتفعت إيرادات خطاع الةا  الطبيعي بمعدل سنننو   

 يادة عدد المنشنن ت اللنن نية التي ت  القطاع مردود    نمو إيراداتويع س  ر  مليار جنيه  1.7لتبلغ حوالي    %26بمعدل سنننو     2022من عام تلننعة أشننهر  

التوسننع بشننب ة محطات الةا  الطبيعي المضننةوة ونمو ح   تو يع الةا   ربطها بشننب ة الةا  الطبيعي تحت م لة مبادرة قحياة كريمةق، باهضننافة إلى  

ليرتفع بذل  عدد محطات تموين الةا  الطبيعي المضنةوة    ،2022من عام    لثخالل الربع الثا ةجديد ثماني محطاتعي، حيث خامت الشنركة بضضنافة  الطبي

من    لثمليون متر م ع  خالل الربع الثا  32.2إلى    %67بمعدل سننو     المضنةوةالةا  الطبيعي    تو يعح      وبالتالي ارتفعمحطة بنهاية الفترةر    51إلى  

  2,338  ن حت الشنركة في تحويم وخدر  2022من عام أول تلنعة أشنهر  مليون متر م ع  خالل   89.4ليبلغ    %75ارتفع بمعدل سننو     بينما،  2022عام 

 ،عنامالأول تلننننعنة أشننننهر من مركبنة خالل   5,509 ، ليرتفع اهجمنالي إلى2022الربع الثنالنث من عنام   مركبنة للعمنم بنالةنا  الطبيعي المضننننةوة خالل

نهاية عام ة للعمم بالةا  الطبيعي المضننةوة بمركبآسف    8ر وتمضنني الشننركة خدًما في تحقي  الدفها لتحويم  الشننركة  بدا نشنناةمركبة منذ    28,989و

 للعمم بالةا  الطبيعي المضةوةر مركباتهاعبر إبرام اتفاخيات مع شركات لتحويم أساةيم الها تلريع وتيرة أعم ر كما تلتهدف الشركة2022

مليار متر م ع  خالل الربع    1.8ح   تو يع الةا  الطبيعي  بلغ    تح ى شنركة ةاخة عربية بم انة رائدة في م ال إنشنااات وتو يع الةا  الطبيعي، حيث

سننو  ملحوظ، رغ   يادة عدد المنشن ت اللن نية وال نناعية التي ت  ربطها بشنب ات الةا  الطبيعي خالل نفس الفترةر  ، دون تةيُّر  2022من عام   لثالثا

  باهضنافة إلى رب ،  العام ال ار من  الربع الثالث  ألف منشنأة سن نية جديدة بشنب ة الةا  الطبيعي خالل   30.3ويع س لل  ن اح الشنركة في رب  حوالي  

مليار متر    5.7ح   تو يع الةا  الطبيعي  ، بلغ  2022من عام وخالل أول تلنعة أشنهر    نفس الفترةريدة بشنب ة الةا  الطبيعي خالل  صنناعية جد  أةمنشن   13

،  % 8مليون منشننأة بزيادة سنننوية    1.5إجمالي عدد المنشنن ت اللنن نية التي ت  ربطها بشننب ة الةا  الطبيعي    ، حيث بلغ%1، والو نمو سنننو  بمعدل  م ع 

  من العام اللاب رخالل نفس الفترة عميم  297مقابم  ،2022 سبتمبربنهاية  عميم 346لي عدد العمالا ال ناعيين إلى إجماووصم 

مليون جنيه خالل   141.7لتبلغ    %21وعلى الذه الخلفية ارتفعت األرباح التشننةيلية خبم خ نن  الضننرائ  والفوائد واهالال  واسسننتهال  بمعدل سنننو   

مليون    372.9لتبلغ    %32  ةسننوي  ر كما ارتفعت األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  بنلنبة2022 الربع الثالث من عام

 ر2022من عام أول تلعة أشهر جنيه خالل 

 قطا  الكهربال

، وشننركة قةاخة سننوسرق في م ال الطاخة المت ددة،  النشنناة التقليد  لتوليد وتو يع ال هربااالتي تزاول  شننركة قةاخة باورق   تضنن  نتائج خطاع ال هرباا

 وقةاخة بي فيق التي تأسلت مؤخًرا في م ال الطاخة المت ددةر

، بفضننننم نمو إجمالي ح   توليد  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  592.3لتبلغ    %14بمعدل سنننننو     شننننركة ةاخة باورارتفعت إيرادات  

  ارملي  1.5يرادات  اه، بلةت  2022من عام   أول تلننعة أشننهرمليون كيلو وات/سنناعة خالل الفترةر وخالل   397إلى    %9وتو يع ال هرباا بمعدل سنننو   

نفس  كيلو وات/سنناعة خالل   ارملي  حواليإلى    %9   ارتفاع إجمالي ح   توليد وتو يع ال هرباا بمعدل سنننوب  مدفوًعا  %15جنيه، والو نمو سنننو  بنلننبة  

المشنروعات ال نناعية بنلن   وشنهدالا اللنو ، والتي سناالمت في ارتفاع عدد العمالا من المنشن ت اللن نية  يالفترةر ويأتي لل  في ضنوا حالة التعافي التي  

  6,777مقابم    2022خالل أول تلنعة أشنهر من عام   عميم  9,050المنشن ت اللن نية    من  عمالاالعدد  ر وخد بلغ إجمالي  على التوالي  %11و  %34سننوية  

مقابم    2022خالل أول تلنعة أشنهر من عام   عميم  298  إلى  المشنروعات ال نناعية  من  عمالاالعدد   كما ارتفع  رعميم خالل نفس الفترة من العام اللناب 

 عميم خالل نفس الفترة من العام اللاب ر  269

مي اوات في م مع   65بلةت إيرادات شنركة ةاخة سنوسر، التابعة لم موعة ةاخة عربية في م ال الطاخة المت ددة وتمتل  محطة للطاخة الشنملنية بقدرة  

  عت، ارتف 2022وخالل أول تلنننعة أشنننهر من عام ر  %12زيادة سننننوية  ب،  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  53.1بنبان بمحاف ة أسنننوان،  

خالل نفس الفترة من العام اللنناب ر وتتطلع الشننركة إلى تع ي  اسسننتفادة من  مليون جنيه    135.8  صننعودًا منمليون جنيه،    147.4  إلى  إيرادات الشننركة

م ننر من    من ال هرباا في  %40فرص النمو التي سننتطرحها الح ومة لتطوير مشننروعات الطاخة الشننملننية خالل الفترة المقبلة، والتي تلننتهدف توليد  

 ر2035م ادر الطاخة المت ددة بحلول عام 

كشنركة تابعة لطاخة باور في م ال الطاخة المت ددة، بهدف تطوير مشنروعات الطاخة الن يفة لشنركات    2021تأسنلنت شنركة قةاخة بي فيق في سنبتمبر  

ر ون حت الشنننركة في إتمام إنشننناا محطة للطاخة  2022خالل أول تلنننعة أشنننهر من عام   مليون جنيه 8.8  الشنننركة  إيرادات  بلةتالقطاع الخاصر وخد 

عاًمار وتعد الذه المحطة    25  لمدة  PPAمي اوات بشنركة مزارع دينا، حيث تقوم ببيع ال هرباا لمزارع دينا وفقًا ستفاخية شنراا الطاخة ء 6الشنملنية بقدرة  

تابعين     ة في م نر ويتضنمن إمدادًا مباشنًرا لل هرباا من بائع إلى مشنترأول مشنروع ةاخة مت ددة يقوم بتمويله البن  األوروبي هعادة اهعمار والتنمي

  رCorporate PPAللقطاع الخاص عبر اتفاخية شراا الطاخة الخاصة بالشركات ء
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الشننيا، عن    شننرم  مدينة  في    COP27المناخي ء  للتةير  والعشننرون  اللننابع  المتحدة  األم   مؤتمر، خالل البن  األوروبي هعادة اهعمار والتنميةوخد أعلن  

مي اوات في محاف ة المنيا، حيث سنتقوم المحطة ببيع    7مليون دوسر لشنركة قةاخة بي فيق لبناا محطة ةاخة شنملنية بقدرة    5.5تقدي  تمويم جديد بقيمة  

   PPAء  الطاخة  شنراا  ستفاخية عة، وفقًاوال يماويات، والي إحدى الشنركات التابعة لشنركة القل  ال ربونات  لت ننيع  إنتاجها من ال هرباا إلى شنركة أسن وم

محطات أخرى بالمناة  اللنياحية في سنوما با  ونب ، باهضنافة إلى المناة  ال نناعية    التنفيذتتضنمن المشنروعات خيد  عالوة على لل ،    رعاًما  25  لمدة

 بمدينة اللادس من أكتوبرر 

  130.8لتبلغ    %36خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  بنلنبة سننوية    لشنركة ةاخة باور  وعلى صنعيد الربحية، ارتفعت األرباح التشنةيلية 

  رال ار  عام  أول تلنعة أشنهر من المليون جنيه خالل    326.9لتلن م    %35، وارتفعت أيضًنا بمعدل سننو   2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا

ق في نتائج  ةاخة بي فيشنركة ق  ملناالمة، إلى جان   الشنركة بمختلف خطاعاتها التابعة  إلى  يادة عدد عمالا  يرجع تحلنن معدست الربحية بشن م رئيلنيو

 رالقطاع

   نشاط توزيع المنتجات البترولية

لتلن م حوالي    %12بينما ارتفعت بنلنبة سننوية  ،  2022من عام   لثمليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثا  1.6لتلن م    %14ارتفعت اهيرادات بمعدل سننو   

  خترتي  خالل  %5سننوية    ةالوخود ونمو مبيعات اللنوسر بنلنب  أسنعارارتفاع  مليار جنيه خالل أول تلنعة أشنهر من العام ال ار ، حيث يرجع لل  إلى    4.4

مليار جنيه تقريبًا خالل الربع الثالث من عام   1.5إلى    %13وخد ارتفعت إيرادات الوخود بمعدل سننننو   ر  2022الربع الثالث وأول تلنننعة أشنننهر من عام  

األرباح التشنننةيلية خبم خ ننن     ر وبلةت2022مليار جنيه تقريبًا خالل أول تلنننعة أشنننهر من عام   4.3لتبلغ    %10، كما ارتفعت بمعدل سننننو   2022

  إلى  %6ارتفعت بمعدل سنننو     بينما،  %8سنننوية    بزيادة  2022من عام    لثمليون جنيه خالل الربع الثا  61.6الضننرائ  والفوائد واهالال  واسسننتهال   

 ر2022من عام  أول تلعة أشهرمليون جنيه خالل  138.5

ر كما 2022من عام  لث  مليون جنيه خالل الربع الثا  61.9لتلنن م    %60ومن جان  آخر، ارتفعت إيرادات نشنناة تو يع  يوت المحركات بمعدل سنننو   

ارتفاع متوسنن   ر ويرجع نمو اهيرادات إلى  2022خالل أول تلننعة أشننهر من عام   مليون جنيه  154.8لتلنن م    %49بمعدل سنننو   اهيرادات    ارتفعت

خالل نفس الفترة من العام  ألف جنيه للطن    54مقابم    2022خالل أول تلنننعة أشنننهر من عام   ألف جنيه للطن  70إلى    %30بمعدل سننننو     أسنننعار البيع

، مقابم  2022ألف ةن تقريبًا خالل أول تلننعة أشننهر من عام   2.2إلى    %15رتفاع ح   مبيعات  يوت التشننحي  بمعدل سنننو   اللنناب ، باهضننافة إلى ا

، علًما بأن 2022في نهاية سنبتمبر    محطة  63  بلغعدد المحطات التابعة للشنركة    ألف ةن خالل نفس الفترة من العام اللناب ر جدير بالذكر أن  1.9حوالي  

 ربشب ة محطاتها التابعة التوسعالشركة تلتهدف 

 قطا  المياه

بعد تعيين نخبة من الخبراا والمتخ ن نين بمشنروعات معال ة المياه، حيث يلنتهدف القطاع توظيف حزمة    2021أةلقت الشنركة خطاع المياه في مارس  

واللنننياحة والتطوير العقار  وتوفير م موعة من أفضنننم حلول  متنوعة من النمالج التعاخدية لخدمة الشنننركات العاملة في خطاعات ال نننناعة والزراعة  

  كفااة اسنتهال  الطاخةرمعال ة المياه وس سنيما أعمال الت نمي  واهنشناا والتح   ا لي والتشنةيم ألن مة معال ة المياه الفعالة والمتميزة بانخفاض الت لفة و

، في ضننوا ن اح الشننركة في اسننت مال إنشنناا محطتين تحلية مياه، حيث ت  2022ن عام  ألف جنيه خالل الربع الثالث م  945وخد بلةت إيرادات القطاع  

بضحدى مشننروعات التطوير العقار  في منطقة اللنناحم الشننمالي، بينما ت  إنشنناا المحطة    2022تشننةيم المحطة األولى في أواخر الربع الثاني من عام 

 ر2023رمضان، والمتوخع تشةيلها في بداية عام الثانية في م نع بالمنطقة ال ناعية بمدينة العاشر من 
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  تقريبًا %69.3 –ملكية شركة القلعة 
 

ر وصنناح  لل  تضنناعف  %1، والو انخفاض سنننو  بمعدل  2022مليون جنيه خالل الربع الثالث من عام   977.9إيرادات م موعة أسنني  القابضننة  بلةت  

مليون جنيه خالل نفس الفترة، على خلفية ن اح   303.1األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  بأكثر من عشنر مرات لتلن م  

  3.1لتلن م    %27، ارتفعت اهيرادات بمعدل سننو   2022الشنركة في خفض الت اليف وإعادة الي لة جميع الشنركات التابعةر وخالل أول تلنعة أشنهر من عام  

  تضنناعفتفي إجمالي إيرادات الم موعة خالل نفس الفترةر كما    %75في ضننوا األداا القو  لنشنناة إنتاج األسننمنت الذ  سنناال  بنلننبة    تقريبًا،مليار جنيه  

 ر2022مليون جنيه خالل أول تلعة أشهر من عام  698.1األرباح التشةيلية خبم خ   الضرائ  والفوائد واهالال  واسستهال  بأكثر من ثالث مرات لتبلغ 

م موعة أسنني  القابضننة بال امم، وتتوخع أن تثمر تل  ال هود عن تعزيز مركزالا المالي  من جان  آخر، أحر ت اهدارة تقدًما على صننعيد إعادة الي لة ديون 

  ملتقباًلر تهاوتحلين معدست ربحي

 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 الوحدة القياسية  
الربع الثالث  

2021 

الربع الثالث  

2022 

التغيير  

 )%( 

أشهر  9

2021 

أشهر  9

2022 

التغيير  

 )%( 

 %27 3,063.2 2,414.7 % 1- 977.9 984.3 مليون جم  | اإليراداتمجموعة أسيى القابضة  

| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  مجموعة أسيى القابضة  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %212 698.1 224.0 %919 303.1 29.7 مليون جم 

 %29 2,310.1 1,789.6 % 14- 700.2 810.6 مليون ج   أسيى لألسمنت | اإليرادات 

أسيى لألسمنت | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 %226 659.0 202.1 % 1,359 262.9 18.0 مليون ج  

 أسمنت التكامل | اإليرادات 
مليون جنيه  

 سوداني 
11,385.2 10,837.1 -5 % 29,958.2 50,683.7 69% 

التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  أسمنت 

 واإلهالك واالستهالك 

مليون جنيه  

 سوداني 
2,288.9 2,867.1 25% 5,568.2 15,619.5 181% 

 % 14- 625 723 % 49- 117 230 مليون ةن  أسمنت التكامل | حجم المبيعات 

 %71 649.8 380.9 %91 232.3 121.8 مليون ج   زهانة لألسمنت | اإليرادات

زهانة لألسمنت | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 %42 213.2 149.7 %67 89.2 53.3 مليون ج  

 %99 1,230    618 %87 389 208 ألف ةن سنوًيا  زهانة لألسمنت | حجم المبيعات 

 %19 213.5 179.5 %82 87.6 48.1 مليون ج   أرسكو | اإليرادات 

أرسكو | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  

 واالستهالك 
 -   6.3ء 19.0 -   2.0ء 10.8 مليون ج  

 %4 211.8 203.0 %4 211.8 203.0 مليون ج   أرسكو | قيمة المشروعات المتعاقد عل  تنفيذها 

 %7 473.2 443.8 %24 157.6 126.8 مليون ج   أسيى للهندسة | اإليرادات 

أسيى للهندسة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 %203 28.6 9.4 %391 11.9 2.4 مليون ج  

 % 20- 4.1 5.2 % 20- 1.1 1.4 مليون ةن  أسيى للهندسة | مشروعات إنتاج الكلنكر
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تضام اساتثمارات قااع األسامنت واإلنشاا ات مجمومة أسايك القابضاة، والتي تشامل مشارومات إنتا  األسامنت ما 
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فنية دشاركة أسايك للهندساة ئ شاركة  واإلنشاا ات دشاركة أرساكو ئ شاركة أسايك للتحكم ا لي(، وشاركات اإلدارة ال
 أسنبرو(و
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 أسيا لألسمنت

خاص بالتضاخم المفرا يتم بموجبه تساجيل اإليرادات وف. ساعر الصار  في ننًرا للتحديات الساياساية التي تشاهدها الساوداا، تم امتماد منهج محاسابي  

القوائم    تاريخ إمداد القوائم المالية، بينما يتم تساجيل تكلفة المبيعات وف. حسااب متوساا ساعر الصار  التاريخي دوهو أملت ما ساعر الصار  في تاريخ

وننًرا لتقلب ساعر صار  الجنيه الساوداني وترثير  ملت نتائج الشاركة    سافر ما ارتفاع تكلفة المبيعات بصاورة غير متكافئة مع اإليراداتويالمالية(، مما  

 ترثير تقلبات سعر الصر وبالجنيه المصرم، سنعرض نتائج مصنع أسمنت التكامل بالجنيه السوداني لتقديم صورة دقيقة لنتائج األممال، دوا 

ملت الرغم   %5بمعدل سانوم  ، وهو انخفاض 2022ما مام    لثمليار جنيه ساوداني خالل الربع الثا  10.8إيرادات مصانع أسامنت التكامل بالساوداا    بلغت

انخفاض حجم ، حيث يرجع ذلك إلت أل  جنيه ساوداني للاا  41.5أل  جنيه ساوداني تقريبًا للاا مقابل حوالي   92.7ما زيادة متوساا أساعار البيع إلت 

ملت خلفية األماار والفيضاانات الذم تعرضات لها الساوداا وترثيرها ملت تدهور البنية األسااساية للارا    خالل نفس الفترة  %49المبيعات بمعدل سانوم  

والتي أثرت ساالبًا ملت ثقة المسااتهلكيا وقوتهم  ،  2019وانخفاض المبيعات، فضاااًل ما التحديات السااياسااية واالجتمامية التي تشااهدها السااوداا منذ أبريل  

مليار    50.7إلت   %69يرادات بمعدل ساانوم  ، ارتفعت اإل2022ما مام  تسااعة أشااهر  خالل أول والشاارائية والنمو االقتصااادم وحجم األنشاااة التجاريةو  

  81.1ع متوسا أسعار البيع إلت حوالي اارتف  س ذلكيعك خالل نفس الفترة، حيث %14بمعدل سنوم  حجم المبيعات  نخفاض جنيه سوداني ملت الرغم ما ا

أل  جنيه ساوداني تقريبًا للاا خالل نفس الفترة ما العام السااب.و وقد مزز ارتفاع األساعار انخفاض العرض نتيجة   39.5أل  جنيه ساوداني للاا، مقابل  

ا مصاانع أساامنت التكامل اضااار إلت وق  مملياته التشااغيلية بشااكل  جدير بالذكر أ الصااعوبات التي تواجه مصااانع األساامنت بالسااوداا في تدبير الوقودو

 متكرر بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار  واضاراب سالسل إمداد وتوريد الفحمو

مليار جنيه ساوداني    2.9لتساجل   %25معدل سانوم  األرباح التشاغيلية قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك بارتفعت  وملت صاعيد الربحية،  

دوالر للاا، إضااافةً إلت نجاح المصاانع في خفض   138إلت   %43، ملت خلفية زيادة أسااعار األساامنت بمعدل ساانوم  2022ما مام   لثخالل الربع الثا

قبل خصام الضارائب والفوائد   األرباح التشاغيلية   ارتفعت  ،2022وخالل أول تساعة أشاهر ما مام    والتكالي  بعد زيادة امتماد  ملت شابكة الكهربا  المحلية

 مليار جنيه سودانيو 15.6لتبلغ  %181سنوم واإلهالك واالستهالك بمعدل 

بفضال ارتفاع حجم المبيعات    %91، وهو نمو سانوم بمعدل  2022ما مام    لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  232.3  شاركة زهانة لتسامنتبلغت إيرادات  

مرات   خمسأل  اا خالل نفس الفترة ما العام السااب.، ملًما برا حجم مبيعات الكلنكر تضاام    208ابل  أل  اا، مق  389ليساجل    %87بنسابة سانوية  

للموانئ في الجيدة   البنية األساااسااية واسااتفادة الشااركة ما، في ضااو  زيادة حجم مبيعات التصاادير  2022ما مام    لثأل  اا خالل الربع الثا  226ليبلغ  

مليوا جنيه، مدفومةً بارتفاع حجم المبيعات    649.8  لتسااجل %71بمعدل ساانوم  ، ارتفعت اإليرادات  2022ما مام  تسااعة أشااهر  وخالل أول    والجزائر

جنيه للاا    616جنيه للاا مقابل    528إلت   %14بمعدل ساانوم  البيع  خالل نفس الفترةو وتجدر اإلشااارة إلت انخفض متوسااا أسااعار    %99بنساابة ساانوية  

  ارتفاع حجم مبيعات الكلنكر منخفض الساااعر، و انخفاض حجم مبيعات األسااامنت المقاوم للكبريتات  يرجع ذلك إلتو  ولعام السااااب.خالل نفس الفترة ما ا

 و خالل أول تسعة أشهر ما العام الجارم ( المتميز بارتفاع السعرSRCد

ما مام    لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  89.2لتبلغ    %67ارتفعت األرباح التشااغيلية قبل خصاام الضاارائب والفوائد واإلهالك واالسااتهالك بمعدل ساانوم  

ما   مليوا جنيه خالل نفس الفترة  149.7مقابل    2022ما مام  تساعة أشاهر  مليوا جنيه خالل أول    213.2لتبلغ    %42و كما ارتفعت بمعدل سانوم  2022

  والكلنكر، ويرجع تحسا الربحية بشكل رئيسي إلت ارتفاع حجم مبيعات العام الساب.

 أسيا للهندسة  

انخفاض الااقة  ، ملت الرغم ما 2022ما مام    لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  157.6لتبلغ    %24إيرادات شااركة أساايك للهندسااة بمعدل ساانوم  ارتفعت  

ما مام أول تساعة أشاهر  مليوا اا كلنكر خالل نفس الفترةو وخالل   1.1إلت   %20اإلجمالية لمصاانع إنتا  األسامنت التي تديرها الشاركة بنسابة سانوية  

تي تديرها الشاركة بنسابة  انخفاض الااقة اإلجمالية لمصاانع إنتا  األسامنت الرغم  مليوا جنيه   473.2إلت   %7بمعدل سانوم  اإليرادات  ارتفعت  ،  2022

وترثر الااقة اإلنتاجية لبعض  اإلدارة   مقودبعض   نها إمليوا اا كلنكر خالل نفس الفترةو ويرجع انخفاض الااقة اإلجمالية إلت   4.1لتبلغ    %20ساااانوية  

لتساعارو وما جانب آخر، نجحت الشاركة  المشارومات األخر  بنقص إمدادات الوقود والفحم بسابب اضااراب حركة اإلمداد والتوريد واالرتفاع الملحون  

،  2022الربع الثالث ما مام اا خالل أل     226، حيث أثمر ما زيادة حجم اإلنتا  بحوالي  2022في إبرام مقد جديد لمدة ثالث سااانوات بدً ا ما مام 

خالل الربع   مقد آخرنجحت الشاااااركة في تجديد  وهو ما سااااااهم في تعويض جز  ما األثر النااتج ما تراجع حجم إنتاا  الكلنكر ما العقود األخر و كما

 ، وذلك بحجم إنتا  كلنكر يتجاوز إنتا  نفس الفترة ما العام الساب.و2022ما مام  لثالثا

األرباح التشاغيلية المتكررة قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك   تضاامفتورغم التحديات الصاعبة التي تواجه صانامة األسامنت بالساوا المصارم،  

ما  تسااعة أشااهر  مليوا جنيه خالل أول   28.6إلت و كما ارتفعت  2022مام    لثمليوا جنيه خالل الربع الثا 11.9لتبلغ  بحوالي خمس مرات  سااتهالك  واال

ذلك المردود اإليجابي للمشاارومات التي تديرها الشااركة باألسااواا   ويعكسو  مليوا جنيه خالل نفس الفترة ما العام الساااب. 9.4، صااعوًدا ما 2022مام  

 والمحلية سالفة الذكر التي تم إبرامها وتجديدها دوإلت جانب العق في هامش مجمل الربح، %28في اإليرادات وبنسبة  %36والتي ساهمت بنسبة  الدولية،

ار  الساوا المصارم، بما في ذلك أساواا العراا وجنوب أفريقيا وليبيا، ساعيًا للحد ما  وتمضاي اإلدارة قدًما في تنفيذ خاة تنويع قامدة ممال  الشاركة خ 

 قااع األسمنت المصرموعدم استقرار األثر السلبي ل
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جدير بالذكر أا شاركة أسايك للهندساة حصالت في سابتمبر الجارم ملت حكم لصاالحها ما هيئة التحكيم في دمو  التحكيم ضاد شاركة مصار بني ساوي   

ما    مصار بني ساوي  لتسامنتوقد أملنت شاركة  مليوا جنيه لشاركة أسايكو  360  لتلتسامنت دمميل سااب.(، والتي ألزمها الحكم بدفع مبلغ تزيد قيمته م

 امتزامها استئنا  الحكمو

 أرسكو

  213.5إلت    %19كما ارتفعت بمعدل سانوم    و2022ما مام   لثمليوا جنيه خالل الربع الثا 87.6  لتساجل  %82بمعدل سانوم    إيرادات الشاركة  ارتفعت

فوز الشاركة بعدد كبير ما المناقصاات    مليوا جنيه خالل نفس الفترة ما العام السااب.و ويعكس ذلك  179.5، مقابل  2022خالل أول تساعة أشاهر ما مام 

باداياة العاام ملت خلفياة االرتفااع الملحون للتكاالي     في، والتي كااا قاد تم تارجيلهاا  2022ما ماام  لثاالاث  واالثااني    يالتنفياذ مشاااااروماات إنشاااااائياة خالل الربع

 و مع تحرك سعر الصر  وتبااؤ السوا

ما  مليوا جنيه خالل الربع الثالث   2.0بقيمة    قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالكوملت صاعيد الربحية، ساجلت الشاركة خساائر تشاغيلية  

مليوا جنيه خالل نفس الفترة ما العام السااب.و وخالل  10.8قدرها   قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك، مقابل أرباح تشاغيلية  2022مام  

يه مقابل أرباح  مليوا جن 6.3بقيمة    قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك  ، تكبدت الشاركة خساائر تشاغيلية2022أول تساعة أشاهر ما مام  

تبااؤ مليوا جنيه خالل نفس الفترة ما العام السااب.و وتعكس تلك الخساائر ترثير   19.0بقيمة    قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك  تشاغيلية

 و2022 سبتمبرمليوا جنيه في نهاية  211.8بلغت قيمة المشرومات المتعاقد ملت تنفيذها  وقدو 2022بمصنع الشركة خالل مام  شغيلتالمعدالت 

 أسيا للتحكم اآللي  

  158.5إلت    %59بمعدل ساانوم  كما ارتفعت    و2022ما مام    لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  70.3لتبلغ    %163بمعدل ساانوم  إيرادات الشااركة  ارتفعت  

و ويرجع نمو اإليرادات إلت فوز الشاركة بعدد ما المناقصاات التي تم ترجيلها خالل الربع الثاني ما مام 2022ما مام    تساعة أشاهرمليوا جنيه خالل أول 

 إلمادة التسعير بعد خفض قيمة الجنيه المصرمو 2022

ما مام   لثالثاجنيه خالل الربع    مليوا 3.3، بلغت األرباح التشاغيلية المتكررة قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك  وملت صاعيد الربحية

مليوا جنيه خالل نفس الفترة ما العام السااب.و وخالل أول    1.3قدرها قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك  مقابل خساائر تشاغيلية  ،  2022

  200مليوا جنيه، مقابل   5.7 إلت، ارتفعت األرباح التشاغيلية المتكررة قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك  2022ما مام  تساعة أشاهر  

مام  ما  لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  136.0جنيه خالل نفس الفترة ما العام السااب.و وقد نجحت الشاركة في إبرام مقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت أل   

 و2022 سبتمبرمليوا جنيه بنهاية  240.7قيمة المشرومات المتعاقد مليها إلت  وصلت، وبالتالي 2022
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  تقريبًا  %3١.0 –ملكية شركة القلعة الفعلية  
 

منتجات الابامة والتغلي  في الساوا المصارمو وتقوم الشاركة بتصانيع  تعد الشاركة الوانية للابامة واحدة ما أكبر الشاركات المتخصاصاة في تصانيع  
وا الحديثة  باقة ما المنتجات المتنومة ومنها الكرتوا الممو  دالمضالع( ومختل  أنواع العبوات الكرتونية، ما خالل شاركتيا تابعتيا وهما شاركة الشار

تص الشاركة المتحدة إلنتا  الورا والكرتوا ديونيبورد( بانتا  ورا كرتوا الدوبلكس  للابامة والتغلي  وشاركة البدار للعبواتو وبالتوازم مع ذلك، تخ 
 ما المخلفات الورقية، بينما تتخصص شركة ويندسور في تصنيع الكرتوا أحادم الوجه وكرتوا الفليكس واإلضافات الكيميائيةو

 الرئيسية األداء مؤشرات

الوحدة  

 القياسية 

الربع الثالث  

2021 

الربع الثالث  

2022 

التغيير  

 )%( 

أشهر  9

2021 

أشهر  9

2022 

التغيير  

 )%( 

مجموعة جراند فيو )الشرركة القابضرة للشرركة الوطنية للطباعة( | 

 اإليرادات
 %78 3,198.0 1,800.1 %67 1,147.1 686.2 مليون جم 

مجموعة جراند فيو )الشرركة القابضرة للشرركة الوطنية للطباعة( | 

األربراح التشررررغيليرة قبرل خصررررم الضرررررائرب والفوائرد واإلهالك  

 واالستهالك

 %209 997.6 323.3 %127 314.1 138.4 مليون جم 

 %94 1,113.4 575.1 %90 410.4 216.2 مليون ج   الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | اإليرادات

خصرم الشرروق الحديثة للطباعة والتغليف | األرباح التشرغيلية قبل 

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %131 213.1 92.2 %102 81.7 40.5 مليون ج  

 %100 1,976.4 986.0 %99 744.4 373.6 مليون ج   الشركة المتحدة إلنتاج الورق والكرتون | اإليرادات

الشرررركة المتحدة إلنتاج الورق والكرتون | األرباح التشرررغيلية قبل 

 والفوائد واإلهالك واالستهالكخصم الضرائب  
 %328 783.2 182.9 %235 264.2 78.9 مليون ج  

 %71 563.9 330.0 %68 203.9 121.1 مليون ج   البدار للعبوات | اإليرادات

البدار للعبوات | األرباح التشررغيلية قبل خصررم الضرررائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك
 %183 57.4 20.3 %546 23.1 3.6 مليون ج  

 

 

  الشرو  الحديثة لل باعة والتيلي 

ملت التوالي رغم اسااتمرار النرو  السااوقية الصااعبة واضاااراب    لثنجحت شااركة الشااروا الحديثة للابامة والتغلي  في تحقي. نتائج قوية للربع الثا

  216.2، مقاابل  2022ما مام   لثمليوا جنياه خالل الربع الثاا 410.4لتساااااجال    %90حركة اإلمداد والتوريد، حياث ارتفعات اإليرادات بمعادل سااااانوم  

ارتفعت إيرادات الشاركة في الساوا المحلي بمعدل  قد وو %13وم  ارتفاع حجم المبيعات بمعدل سانمليوا جنيه خالل نفس الفترة ما العام السااب. بفضال  

و كما ارتفعت إيرادات  خالل نفس الفترة %36بنساااابة ساااانوية  المحلية  ما العام الجارم، مدفومةً بنمو حجم المبيعات    لثخالل الربع الثا  %103ساااانوم  

 الركود االقتصادم التي يشهدها العالموحالة ملت الرغم ما  %2 ، مدمومة بارتفاع حجم مبيعات التصدير بنسبة سنوية%68التصدير بمعدل سنوم 

مليوا جنيه خالل نفس    575.1مقابل  تقريبًا  جنيه    ارملي 1.1إلت   %94، فقد ارتفعت اإليرادات بمعدل ساانوم  2022ما مام تسااعة أشااهر  ا خالل أول  أمّ 

، وباألخص خالل النصا  األول  حجم المبيعات في الساوا المحلي وأساواا التصاديروارتفاع    البيع  الفترة ما العام السااب.، مدمومةً بزيادة متوساا أساعار

 دولة في ثالث قاراتو 15هذا وتصدر الشركة منتجاتها إلت  وما العام

ما  لث  مليوا جنيه خالل الربع الثا  81.7األرباح التشاغيلية قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك لتساجل    وملت صاعيد الربحية، تضاامفت

 والجارمعام الما تسعة أشهر مليوا جنيه خالل أول  213.1لتبلغ  %131و كما ارتفعت بمعدل سنوم 2022مام  

 

 ب اع ال باعة والتيلي  
مليوا دوالر في قااع الابامة والتغلي  ما خالل شااركتها   60قامت شااركة القلعة حتت ا ا باسااتثمار أكثر ما  

التابعة الوانية للابامة، والتي نجحت في التحول إلت واحدة ما أكبر الشااركات المتخصااصااة في تصاانيع منتجات  
 الابامة والتغلي  في السوا المصرمو
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 المتحدة إلنتاج الور  والكرتون )يونيبورد(

  أساعار البيعمتوساا  زيادة   بفضال  %99بمعدل  سانوم  ، وهو ارتفاع  2022ما مام    لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  744.4ت شاركة يونيبورد  بلغت إيرادا

مليوا جنيه خالل   653.6إلت   %154خالل نفس الفترةو وقد ارتفعت إيرادات السااوا المحلي بمعدل ساانوم    %13  ةساانوي  بنساابةارتفاع حجم المبيعات  و

وزيادة متوساا أساعار البيع خالل أل  اا تقريبًا    32.4إلت   %48  ةسانوي  بنسابة، في ضاو  ارتفاع حجم المبيعات المحلية  الربع الثالث ما العام الجارم

زيادة رغم    ،2022ما مام    لثخالل الربع الثامليوا جنيه   90.8إلت    %22إيرادات التصااادير بمعدل سااانوم   خفضاااتاننفس الفترةو وما جانب آخر، 

أل  اا  4.4إلت حوالي   %59انخفاض حجم مبيعات التصادير بمعدل سانوم  متوساا أساعار البيع بشاكل ملحون خالل نفس الفترة، حيث يرجع ذلك إلت 

 دولة موزمة ملت ثالث قاراتو 17جدير بالذكر أا الشركة تقوم حاليًا بتصدير منتجاتها إلت تبااؤ األسواا العالميةو  ملت خلفية

ارتفاع حجم المبيعات  زيادة متوساا أساعار البيع ومليار جنيه بفضال   2  لتساجل حوالييرادات  اإل تضاامفت، فقد  2022ما مام تساعة أشاهر  ا خالل أول  أمّ 

في الحد ما أثر انخفاض حجم مبيعات التصاادير    %19خالل نفس الفترة، حيث ساااهم نمو حجم مبيعات السااوا المحلي بمعدل ساانوم   %7بمعدل ساانوم  

 و%26بمعدل سنوم 

مليوا جنيه    264.2لتساجل    %235نوم  وملت صاعيد الربحية، ارتفعت األرباح التشاغيلية قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك بمعدل سا 

وخالل   و%75بمعدل ساانوم  وخاصااة الورا  حيث قامت الشااركة بزيادة أسااعار البيع لتعويض ارتفاع تكلفة الخامات ،  2022ما مام   لثخالل الربع الثا

  783.2لتساجل    %328بمعدل سانوم    ارتفعت األرباح التشاغيلية قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك،  2022أول تساعة أشاهر ما مام  

 ومليوا جنيه

 البدار للعبوات

بفضاااال المردود اإليجابي    %68بمعدل    نمو ساااانوم، وهو  2022ما مام   لثمليوا جنيه خالل الربع الثا  203.9إيرادات شااااركة البدار للعبوات  بلغت  

، ارتفعت اإليرادات بمعدل  2022ما مام تساعة أشاهر  و وخالل أول  %21ارتفاع حجم المبيعات بنسابة سانوية  و  2021لتشاغيل المصانع الجديد أوائل مام 

 خالل نفس الفترةو %21مليوا جنيه، مدمومةً بنمو حجم المبيعات بنسبة سنوية  563.9لتبلغ  %71سنوم 

 ويندسور

ضاافات الكيميائية وتساتحوذ ملت حصاة كبيرة ما ساوا األكواب والعبوات  تتخصاص شاركة ويندساور للتجارة والتصانيع في إنتا  كرتوا التغلي  واإل

ما مام   لثمليوا جنيه خالل الربع الثا 30.6الورقية وألواح الكرتوا الممو  وأوراا التغلي  الحرارم والمواد الكيميائيةو وقد بلغت إيرادات الشااااركة  

إلت    %53و وصااحب ذلك ارتفاع األرباح التشاغيلية قبل خصام الضارائب والفوائد واإلهالك واالساتهالك بنسابة سانوية  %76، وهو نمو سانوم بمعدل  2022

و كما مليوا جنيه 75.0لتساااجل    %62، ارتفعت اإليرادات بمعدل سااانوم  2022ما مام    أول تساااعة أشاااهرمليوا جنيه خالل نفس الفترةو وخالل   8.8

مليوا جنيه خالل نفس الفترةو ويعكس األدا    22.7إلت    %54  ةسنوي  بنسبةارتفعت األرباح التشاغيلية قبل خصام الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  

 والقوم مردود ارتفاع حجم مبيعات مختل  المنتجات
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 قطا  التعدين 
تضنن  اسننتثمارات خطاع التعدين شننركة أسنني  للتعدين والخدمات ال يولوجية، والتي تضنن  تحت م لتها مشننروعات  

شنركة أسن وم، وشنركة أسن وم لت ننيع ال ربونات وال يماويات، وشنركة جالس رو  للمواد العا لة وشنركة أسن وم  

 أسلوب حقو  المل يةر  بريشيوس ميتالز التي يت  ت ميع ح تها من األرباح / الخلائر باستخدام

 

  تقريبًا %54.1 –ملكية شركة القلعة  
 

 

لت نيع    ، مدفوعةً بنمو إيرادات شركة أس وم 2022من عام    الثالث مليون جنيه خالل الربع    357.3لتبلغ    % 55أس وم بمعدل سنو   شركة  دات  اارتفعت إير

وخالل أول تلعة أشهر من عام    خالل نفس الفترةر   % 38وارتفاع إيرادات شركة جالس رو  بمعدل سنو     % 39ال ربونات وال يماويات بنلبة سنوية  

كة  وشر  أس وم لت نيع ال ربونات وال يماوياتمليون جنيه بفضم نمو إيرادات شركة    998.5لتل م    %40، ارتفعت اهيرادات بمعدل سنو   2022

 جالس رو ر 

 
 مؤشرات األدال الرئيسية

 الوحدة القياسية  
الربع الثالث  

2021 

الربع الثالث  

2022 

التغيير  

 )%( 

أشهر  9

2021 

أشهر  9

2022 

التغيير  

 )%( 

 %40 998.5 713.7 %55 357.3 230.7 جم  مليون أسكوم | اإليرادات 

| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد   أسكوم

 واإلهالك واالستهالك 
 %138 164.8 69.4 %127 70.8 31.2 جم  مليون

 %37 31.8 23.3 %39 11.5 8.3 مليون دوسر   أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات  

لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل   أسكوم

 خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %94 8.2 4.2 %67 3.3 2.0 مليون دوسر  

 %61 10.7 6.7 %38 3.3 2.4 مليون دوسر  جالس روك | اإليرادات 

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 - 1.2   0.1ء  %50 0.4 0.3 دوسر   مليون 

 % 29- 158.9 222.7 % 23- 52.4 67.8 مليون ج   نشاط إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

نشاط إدارة المحاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم  

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 -   5.0ء 3.2 - 3.1   3.4ء مليون ج  

 - 3.3 - - 1.3 - مليون ج   نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم  

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %162 0.2   0.3ء - 0.1   0.1ء مليون ج  

 لتصنيع الكربونات والكيماويات  أسكوم

، والو نمو بمعدل سنننو   2022من عام    ثالثخالل الربع الأمري ي  مليون دوسر    11.5بلةت إيرادات شننركة أسنن وم لت نننيع ال ربونات وال يماويات  

،  من العام اللنناب    لثمليون دوسر خالل الربع الثا  7.0مليون دوسر مقابم    10.0لتلنن م    %43نمو إيرادات الت نندير بمعدل سنننو     في ضننوا  39%

  73.8مبيعات الت ندير بنفس النلنبة لتلن م  ح   خالل الربع الثالث من العام ال ار  وارتفاع    %26بنلنبة سننوية  متوسن  أسنعار البيع  مدفوعةً بارتفاع  

، ارتفعت إيرادات الشنركة بمعدل  2022من عام  أول تلنعة أشنهر  الل ر وخ من العام اللناب   خالل نفس الفترةألف ةن    58.6ألف ةن تقريبًا مقابم حوالي  

وارتفاع ح   مبيعات الت ندير    %30مليون دوسر، في ضنوا نمو عائدات الت ندير نتي ة  يادة متوسن  أسنعار البيع بمعدل سننو     31.8إلى    %37سننو   

 نفس الفترةرخالل  %12بمعدل سنو  

من عام   لثمليون دوسر خالل الربع الثا  3.3لتلن م    %67معدل سننو   برائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال   األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضن ارتفعت  

يع  ، حيث يع س لل  مردود حوافز الت ندير الح ومية ون اح سنياسنة التلنعير التي تبنتها الشنركة، والتي خامت بموجبها بزيادة متوسن  أسنعار الب 2022

لمية، وأسنعار مادة حمض من العام ال ار  للحد من أثر ارتفاع عن نرين رئيلنيين بقائمة الت اليف المتةيرة، والما ت اليف الشنحن العا  لثخالل الربع الثا

، علًما بأن ت اليف الذين العن رين بدأت في اسنخفاض منذ شهر أكتوبر  ، والي إحدى الم ونات ال يميائية الملتخدمة في اهنتاجstearic acidاللتياري   

وكرانية ال ارية إلى جان  اضطرابات سالسم  العديد من األسوا  الدولية، على خلفية الحرب الروسية األ  فيوخد ارتفعت ت اليف الشحن العالمية    ر2022
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ن ًرا هجراا عمليات البيع بن ام تحمم    2022من عام   لثخالل الربع الثا  %26عن ارتفاع الت اليف المتةيرة بمعدل سنننو     اهمداد والتوريد، مما أسننفر

تقريبًا خالل نفس الفترةر وخالل   %42ري  بمعدل سننو   ، فيما ارتفعت أسنعار مادة حمض اللنتيا(CIF)ت اليف البضنائع والتأمين وم نروفات الشنحن  

مليون دوسر، والو نمو بمعدل    8.2، ارتفعت األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  إلى  2022من عام أول تلنعة أشنهر  

 مليون دوسر خالل نفس الفترة من العام اللاب ر 4.2مقابم  %94سنو  

الن نني  األكبر من إيرادات الشننركة، حيث من المتوخع أن يلنناال   صنناحبةارة خالل اللنننوات القادمة إلى التركيز على تنمية ال ننادرات  وتهدف اهد

  تواصننم اهدارة مراخبةكما  انخفاض خيمة ال نيه مؤخرا في تعزيز الميزة التنافلننية للشننركة بما يم نها من  يادة ح   صننادراتها إلى األسننوا  العالميةر  

ركيز على تنويع  الملنت دات اللنوخية عن كث  لدراسنة أثر تقلبات األسنوا  العالمية على الت اليف المتةيرة بالشنركةر وبالتوا   مع لل  تعتزم اهدارة الت

 م ادر اهيرادات وإضافة المزيد من خطوة اهنتاج من أجم اسرتقاا بقدرات للشركة وتحقي  أالداف النمو المخططةر

 مواد العازلة جالس روك لل

بفضننم ارتفاع    2022من عام   لثمليون دوسر أمري ي خالل الربع الثا  3.3إلى    %38ارتفعت إيرادات شننركة جالس رو  للمواد العا لة بمعدل سنننو   

، ارتفعت  ال ار عام  المن  أول تلننعة أشننهر  ألف ةن تقريبًا و يادة أسننعار البيع خالل نفس الفترةر وخالل    2.2ليبلغ    %4ح   المبيعات بنلننبة سنننوية  

 خالل نفس الفترةروكذل   يادة األسعار  ،%23مليون دوسر، مدفوعةً بارتفاع ح   المبيعات بنلبة سنوية  10.7لتل م  %61يرادات بمعدل سنو  اه

ألف دوسر خالل   598.6حوالي  مقابم    2022 عام  من  لثمليون دوسر أمري ي خالل الربع الثا  1.1لتبلغ    %85معدل سننو   ب  إيرادات الت ندير  ارتفعت

  ،ةن خالل نفس الفترة من العام اللناب    580ةن مقابم    863إلى    %49سننو   ح   مبيعات الت ندير بمعدل    ارتفاعبفضنم    ،نفس الفترة من العام اللناب 

نمو إلى  الذا الوأوروبا وآسننيار ويرجع    سننوخًا في أفريقيا  38على خلفية ن اح الشننركة في دخول أسننوا  جديدة، حيث ت نندر الشننركة منت اتها حاليًا إلى  

ال نوف الزجاجي وال نوف ال نخر ر فقد ارتفعت إيرادات ت ندير ال نوف الزجاجي بمعدل سننو   ه أنشنطة ت ندير كم من  تاألداا القو  الذ  حقق

، والو ما حد من أثر  %33سنننننو   من العام ال ار ، مدفوعةً بنمو ح   مبيعات الت نننندير بمعدل    لثألف دوسر خالل الربع الثا  316.0لتلنننن م    19%

لتبلغ    %61بمعدل سنننو     إيرادات ت نندير ال ننوف ال ننخر ارتفعت  خالل نفس الفترةر كما    %10انخفاض متوسنن  أسننعار البيع للطن بمعدل سنننو   

أسننعار البيع للطن  و يادة متوسنن     %56سنننو   ح   مبيعات الت نندير بمعدل    ارتفاعفي ضننوا   2022من عام   لثألف دوسر خالل الربع الثا  537.7

  دوسر  مليون  3.4إلى    %112ت نندير بمعدل سنننو   ال، ارتفعت إيرادات  2022من عام أول تلننعة أشننهر  خالل نفس الفترةر وخالل   %3بمعدل سنننو   

اع ح   مبيعات كم من ال ننوف الزجاجي وال ننوف ال ننخر  خالل نفس  ارتفمدفوعةً ب،  مليون دوسر خالل نفس الفترة من العام اللنناب  1.6مقابم  

 الفترةر

ألف ةن تقريبًا خالل   1.4إلى حوالي   %12ارتفعت إيرادات الشننركة رغ  انخفاض ح   المبيعات المحلية بمعدل سنننو     فقد  أما على الملننتوى المحلي،

انخفاض ح   ويأتي ر  2022ألف ةن خالل أول تلنعة أشنهر من عام   4.4حوالي  إلى    %10، وانخفاضنها كذل  بمعدل سننو   2022من عام   لثالربع الثا

إلى انخفاض ح     ، حيث يرجع لل ةن خالل نفس الفترة  451إلى    %78ع ح   مبيعات ال نوف الزجاجي بمعدل سننو   االمبيعات على الرغ  من ارتف

، علًما بأن منت ات ال ننوف ال ننخر  تمثم أكثر من  2022من عام   لثةن خالل الربع الثا  938إلى    %30مبيعات ال ننوف ال ننخر  بمعدل سنننو   

ر  ألف دوس   979.7لتلن م    %135من ح   مبيعات الشنركة في اللنو  المحلير ومن جان  آخر ارتفعت إيرادات ال نوف الزجاجي بمعدل سننو     67%

خالل ألف دوسر للطن    2.2إلى    %31، مدعومةً بتحلن تش يلة المنت ات وارتفاع اللعر المحلي بمعدل سنو   2022من عام   لثأمري ي خالل الربع الثا

اع سنعر  ارتف  رغ ،  2022من عام   لثلتبلغ مليون دوسر خالل الربع الثا  %10إيراداته بمعدل سننو     انخفضنتفقد    ،نفس الفترةر أما ال نوف ال نخر 

 خالل نفس الفترةر حيث يرجع لل  إلى انخفاض ح   المبيعات  ،%28البيع للطن بمعدل سنو  

، والو نمو  2022من عام   لثألف دوسر خالل الربع الثا  378.7س لت الشركة أرباًحا تشةيلية خبم خ   الضرائ  والفوائد واهالال  واسستهال  بقيمة 

تشةيلية    اأرباحً   س لت الشركة ،  2022من عام  أول تلعة أشهر    ر وخاللسر خالل نفس الفترة من العام اللاب ألف دو  252.1مقابم    %50سنو  بمعدل  

ألف دوسر خالل نفس الفترة من العام   125.3خلائر تشةيلية خدرالا  دوسر، مقابم    مليون   1.2  بقيمةخبم خ   الضرائ  والفوائد واهالال  واسستهال   

اح التشةيلية مردود نمو مبيعات الت دير و يادة أسعار البيع في اللو  المحلي وأسوا  الت ديرر اللاب ر ويع س نمو األرب

 نشاط إدارة المحاجر في السوق المصري )أسكوم للتعدين(

من إيراداتها من أنشنطة إدارة المحاجر لم نانع   %90بشن م رئيلني بقطاع األسنمنت، حيث تح نم الشنركة على    ترتب  أنشنطة التعدين لشنركة أسن وم

مليون جنيه خالل   67.8مقابم    %23، والو انخفاض سنننو  بمعدل  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  52.4األسننمنتر وخد بلةت اهيرادات  

، حيث واجهت  2022من عام تلنعة أشنهر  مليون جنيه خالل أول    158.9إلى    %29خفضنت اهيرادات بمعدل سننو   نفس الفترة من العام اللناب ر كما ان

معايير  الشنركة تحديات تشنةيلية نتي ة الضنةوة التي تشنهدالا صنناعة األسنمنتر ومع لل  تواصنم اهدارة تركيزالا على مراجعة العقود المبرمة وتحديد 

ت ديد بعض العقود على أسناس اسسنتالم أو اللنداد، ولل  لتةطية الت اليف التي تتحملها الشنركة خالل فترات التباةؤ  للحد األدنى من سنح  المنت ات مع 

  خدمات التي تشنهدالا األسنوا ر كما تدرس الشنركة حاليًا فرص الدخول في م است جديدة مثم أنشنطة تعدين الفوسنفات وال اولين والرمم وال بس، وكذل

 عدينرالدع  لعمليات الت
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  خلائرمقابم    2022من عام    لثمليون جنيه خالل الربع الثا  3.1تشةيلية خبم خ   الضرائ  والفوائد واهالال  واسستهال  بقيمة  ا  أرباحً س لت الشركة  

ولل  بفضم إنهاا الشركة لعدد من ،  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام اللاب   3.4تشنةيلية خبم خ   الضرائ  والفوائد واهالال  واسستهال  بقيمة  

من العام ال ار ، سنن لت الشننركة خلننائر تشننةيلية خبم خ نن   أول تلننعة أشننهر  ر وخالل العقود المتعثرة وإغالخها لعدد من المشننروعات غير المربحة

  3.2وائد واهالال  واسسننتهال  بقيمة  مليون جنيه مقابم أرباح تشننةيلية خبم خ نن  الضننرائ  والف  5.0الضننرائ  والفوائد واهالال  واسسننتهال  بقيمة  

 ر2022، نتي ة إعادة الهي لة الداخلية التي خامت اهدارة بتنفيذالا خالل الن ف األول من عام مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام اللاب 
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           تقريبًا %54.9 –ملكية شركة القلعة 
 

، غير أن األرباح التشنةيلية  2022من عام    لثمليون جنيه خالل الربع الثا  327.0لتلن م    %42بمعدل سننو     شرركة مزار  دينا القابضرةارتفعت إيرادات  

مليون جنيه خالل نفس الفترة نتي ة ارتفاع أسننعار بعض    25.5إلى    %34خبم خ نن  الضننرائ  والفوائد واهالال  واسسننتهال  انخفضننت بنلننبة سنننوية  

  945.8  إلى  %20، ارتفعت اهيرادات بمعدل سننو   2022من عام أول تلنعة أشنهر  مدخالت اهنتاج الرئيلنية بلنب  الحرب الروسنية األوكرانيةر وخالل 

 مليون جنيهر 77.4 لتبلغ %25مليون جنيه، بينما تراجعت األرباح التشةيلية خبم خ   الضرائ  والفوائد واهالال  واسستهال  بنلبة سنوية 

 مؤشرات األدال الرئيسية

 الوحدة القياسية  
الربع الثالث  

2021 

الربع الثالث  

2022 

التغيير  

 )%( 

أشهر  9

2021 

أشهر  9

2022 

التغيير  

 )%( 

 %20 945.8 785.6 %42 327.0 230.3 مليون جم  | اإليرادات   (القابضة دينا مزار )شركة  جذور

| األرباح التشغيلية قبل    (القابضة دينا مزار )شركة  جذور

 خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %25- 77.4 103.5 %34- 25.5 38.9 مليون جم 

 %15 738.6 641.6 %29 249.0 193.6 مليون ج   مزار  دينا | اإليرادات 

مزار  دينا | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 % 16- 98.7 117.2 %6 42.5 40.3 مليون ج  

 % 6- 8.1 8.6 % 2- 2.7 2.7 ةن / بقرة حالبة  مزار  دينا | مبيعات الحليب الخام لكل بقرة حالبة

 %39 376.4 270.5 %44 135.5 93.9 مليون ج   االستثمارية لمنتجات األلبان | اإليرادات

الضرائب  االستثمارية لمنتجات األلبان | األرباح التشغيلية قبل 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %65 34.1 20.7 % 7- 10.3 11.1 مليون ج  

 %10 13,489 12,322 % 1- 4,362 4,399 ةن  االستثمارية لمنتجات األلبان | حجم المبيعات 

 

 مزار  دينا

  738.6لتبلغ    %15، كما ارتفعت بنلنبة سننوية  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  249.0إلى    %29ارتفعت إيرادات مزارع دينا بمعدل سننو   

 أداا جميع القطاعات التشةيليةرفي  تحلنالمن نفس العام، حيث يع س لل  أول تلعة أشهر مليون جنيه خالل 

بفضنم ارتفاع إيرادات الحلي  الخام   2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  202.3لتبلغ    %22ارتفعت إيرادات خطاع الثروة الحيوانية بمعدل سننو   

في الحد من أثر انخفاض   %33مليون جنيه خالل نفس الفترة، حيث سنناالمت  يادة أسننعار بيع الحلي  الخام بنلننبة سنننوية    195.1إلى    %24بمعدل سنننو   

ر وت در اهشنارة إلى    والذ  ت  احتواؤه خالل نفس الفترةFMDور مرض الحمى القالعية ءألف ةن نتي ة ظه  17.4إلى    %6ح   المبيعات بمعدل سننو   

إيرادات    وارتفعتر  تعافي القطيع كليًا من أثر المرض الذ  أصننابه في بداية العامل  حيث سبد من مرور فترة  منيةتحلننن نتائج الربع الثالث بشنن م جزئي، 

  44إلى    %26ح   المبيعات بمعدل سنننو     مدعومةً بارتفاع  ،2022من عام    لثمليون جنيه خالل الربع الثا  3.3لتبلغ    %92الحلي  الم فف بمعدل سنننو   

مليون    3.9لتبلغ    %44إيرادات المنت ات األخرى بمعدل سنننو     انخفضننتخالل نفس الفترةر ومن جان  آخر،    %53ةن و يادة أسننعار البيع بنلننبة سنننوية  

أول تلنعة  ح   مبيعات اللحومر وخالل  ، بلنب  انخفاض  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام اللناب   6.9، مقابم  2022من عام   لثجنيه خالل الربع الثا

 مليون جنيهر  579.2لتبلغ  %15، ارتفعت إيرادات خطاع الثروة الحيوانية بنلبة سنوية 2022من عام أشهر 

 

 

 قطا  األغذية 

ءالزراعة واألغذية  والتي تض  تحت م لتها الشركة اسستثمارية تض  استثمارات خطاع األغذية شركة مزارع دينا  

 لمنت ات األلبان ءت نيع وتلوي  األلبان التي تنت ها مزارع دينا ر
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إيرادات مزارع الفناكهنة   ، مندفوعنةً بنارتفناع2022مليون جنينه خالل الربع الثنالنث من عنام   15.0لتبلغ    %56بمعندل سنننننو    خطناع الزراعنةارتفعنت إيرادات  

بمعدل    الفاكهة  ورغ  انخفاض متوسنن  أسننعار بيعمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام اللنناب ،    2.3مليون جنيه، مقابم    5.5إلى    %143بمعدل سنننو   

تداعيات الحرب الروسنية األوكرانية التي أدت إلى انخفاض ح   الت ندير وارتفاع العرض في اللنو   و  ت اليف الشنحن العالميةارتفاع  تأثًرا ب  %27سننو   

ويع س نمو إيرادات مزارع الفاكهة  راعة أصنننناف جديدة عالية ال ودة من العن ، إلى جان   يادة ح   مبيعات  بيعر  الالمحلي، وبالتالي انخفاض أسنننعار  

ربع  مليون جنيه خالل ال  9.5لتبلغ    %29ومن جان  آخر، ارتفعت إيرادات المحاصنننيم الزراعية بمعدل سننننو   ر  2022مان و خالل الربع الثالث من عام ال

لمرة األولى  إضنافة البن ر اللن ر  إلى تشن يلة منت ات الشنركة لبفضنم  خالل نفس الفترة من العام اللناب ،    مليون جنيه  7.3، مقابم  2022الثالث من عام 

، ارتفعت إيرادات خطاع الزراعة  2022مليون جنيهر وخالل أول تلننعة أشننهر من عام  9.0خالل نفس الفترة، حيث بلةت ملنناالمته في إجمالي اهيرادات  

 رمليون جنيه 100.2إلى  %7بمعدل سنو  

ارتفعت  كما  ر  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  31.7  لتلنننن م  %70بمعدل سنننننو     إيرادات نشنننناة البيع بالت زئة  ارتفعتومن جان  آخر،  

، ولل  بعد اسنتهاا من أعمال ت ديد ةري  اهسننن ندرية / 2022من عام أول تلنننعة أشنننهر    مليون جنيه خالل  59.2لتبلغ    %32اهيرادات بمعدل سننننو   

 رموس  ال يف المزدح ، مع دخول ا إلى منفذ البيعالتي كانت تعرخم وصول العمالو ،القاالرة ال حراو 

مليون جنيه خالل الربع    42.5لتبلغ    %6األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  بنلنبة سننوية    ارتفعتوعلى صنعيد الربحية،  

أسننعار الذرة وفول ال ننويا    اسننتمر ارتفاعلروسننية األوكرانية، إل  ارتفاع أسننعار مدخالت اهنتاج الرئيلننية بلننب  الحرب ارغ   ،  2022من عام   لثالثا

انخفضت األرباح التشةيلية خبم خ   الضرائ  والفوائد  ،  2022من عام  أول تلعة أشهر  خالل  و  بش م ملحوظرواألسمدة وبعض مدخالت اهنتاج الزراعي  

 رمليون جنيه 98.7لتبلغ  %16واهالال  واسستهال  بمعدل سنو  

 الشركة االستثمارية لمنتجات األلبان

رغ  اسننتقرار    2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  135.5لتلنن م    %44ارتفعت إيرادات الشننركة اسسننتثمارية لمنت ات األلبان بمعدل سنننو   

،  2022حيث يرجع لل  إلى  يادة متوس  أسعار البيعر وخالل أول تلعة أشهر من عام    ألف ةن دون تةيير سنو  ملحوظ،  3.4إجمالي ح   المبيعات عند  

ي ح   المبيعات بمعدل سننو   على خلفية نمو إجمالمليون جنيه    376.4لتلن م    %39ارتفعت إيرادات الشنركة اسسنتثمارية لمنت ات األلبان بمعدل سننو   

 ، إلى جان  19  –ويع س نمو اهيرادات حالة التعافي التي يشنننهدالا اللنننو  بعد انحلنننار أ مة ءكوفيد  ألف ةن تقريبًا خالل نفس الفترةر    13.5إلى    10%

ة ومنطقة الدلتا بدسً من اسعتماد على شننركات  توجه الشننركة إلى بيع منت اتها بشنن م مباشننر عبر شننب ة تو يعها المنتشننرة في القاالرة وال يزة واهسنن ندري

 التو يع، مما أثمر عن  يادة ح   المبيعات وخفض نلبة المرت عات مع عدم تقدي  خ ومات على المبيعاتر

  بمعدل سنننو   أسننعار الحليسنناالمت  يادة  حيث،  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  69.0لتبلغ    %21ارتفعت إيرادات األلبان بمعدل سنننو   

إلى    %60بنلنبة سننوية  إيرادات الحلي  الم فف منزوع الدسن   كما ارتفعت  خالل نفس الفترةر    %10ح   المبيعات بنلنبة سننوية    في الحد من أثر تراجع  35%

ا إلى  يادة خالل نفس الفترة  %6رغ  انخفاض ح   المبيعات بمعدل سنننننو     ،2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  2.8 ، حيث يرجع لل  أيضننننً

مليون جنيه بفضننم ارتفاع ح      205.9لتبلغ    %36، ارتفعت إيرادات األلبان بمعدل سنننو   2022من عام أول تلننعة أشننهر  ر وخالل  متوسنن  أسننعار البيع

انخفضنت إيرادات الحلي  الم فف منزوع الدسن   وخالل نفس الفترةر    %29ادة أسنعار الحلي  بمعدل سننو   ألف ةن و ي  9.2إلى    %6المبيعات بنلنبة سننوية  

 بلب  انخفاض ح   المبيعاتر 2022عام أول تلعة أشهر من مليون جنيه خالل  14.9لتبلغ  %24بمعدل سنو  

متوسن  أسنعار البيع بمعدل    حيث سناالمت  يادة،  2022من عام    لثثامليون جنيه خالل الربع ال  25لتلن م    %16إيرادات الع نائر بمعدل سننو     ارتفعت

  63.6اهيرادات    ، بلةت2022وخالل أول تلننعة أشننهر من عام خالل نفس الفترةر    %4ح   المبيعات بمعدل سنننو   في الحد من أثر تراجع    %22سنننو   

بمعدل سننو     ألف ةن تقريبًا، إلى جان   يادة أسنعار الع نير  2.1ى  إل  %19بفضنم ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سننو     ،%41بزيادة سننوية    مليون جنيه

 خالل نفس الفترةر 18%

إلى    %50، في ضننوا ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سنننو   %55بزيادة سنننوية    2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  10.1بلةت إيرادات الزباد   

مليون جنيه، والو نمو سننو     33.3، بلةت اهيرادات  2022من عام أول تلنعة أشنهر  خالل نفس الفترةر وخالل    %3ةن و يادة األسنعار بنلنبة سننوية    412

 لفترةرخالل نفس ا %4، باهضافة إلى  يادة األسعار بنلبة سنوية تقريبًا ةن ألف 1.4إلى  %39، بفضم ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سنو  %45بمعدل 

بواخع  ح   المبيعات    تضناعف، بفضنم  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  24.2لتلن م  بأكثر من سنت مرات  إيرادات خطاع األجبان  تضناعفت  

نيه خالل مليون ج   11.5مليون جنيه، مقابم    42.8، بلةت إيرادات خطاع األجبان  2022من عام أول تلننننعة أشننننهر  خالل نفس الفترةر وخالل   أربع مرات

ر ويع س التحول القو  ، باهضافة إلى  يادة أسعار البيع خالل نفس الفترة%141، في ضنوا ارتفاع ح   المبيعات بمعدل سنو   نفس الفترة من العام اللناب 

 ة في اللو رخالل العام ال ار  وإةال  عدد من المنت ات ال ديد ةإنتاج األجبان ال ديد وةبأداا القطاع ن اح الشركة في تشةيم خط
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من    لثمليون جنيه خالل الربع الثا  10.3لتلن م    %7التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  بمعدل سننو   الشنركة  أرباح    انخفضنت

ارتفعت األرباح    2022وخالل أول تلننعة أشننهر من عام   على خلفية اسسننتقرار النلننبي بح   المبيعات مقارنةً بنفس الفترة من العام اللنناب ر  2022عام 

فاع  ارتب  ، ومدعومةً الن نف األول من العام ال ار بفضنم األداا القو  الذ  حققته الشنركة خالل  مليون جنيه    34.1لتلن م    %65التشنةيلية بمعدل سننو   

 ح   المبيعات وعدم تقدي  الشركة خ ومات على المبيعات، باهضافة إلى انخفاض الت اليف الثابتة بلب   يادة معدست التشةيمر

الشنركة في تحلنين الربحية خالل المرحلة المقبلةر فقد ن حت لالع نائر  األجبان والزباد  و خطاعاتتوسنعاتها األخيرة في  لمضني خدًما في وتتطلع اهدارة ل

خ  جنديند   ن حنت في تركين كمنا    ،2022األجبنان والزبناد  عبر تركين  خ  إنتناج أجبنان جنديند خالل الربع الثناني من عنام     ينادة الطناخنة اهنتناجينة لقطناعي  

ا   مع  يادة خنوات التو يع  من أجم مضنناعفة ح   اهنتاجر وتعتزم الشننركة مواصننلة التوسننع بتشنن يلة منت اتها بالتو  الربع الثالث من العام ال ار خالل  

 المباشر التي أثبتت كفااتها في تحلين أداا الشركةر
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 اللوجستياتوقطا  النقل  
تضننن  اسنننتثمارات النقم واللوجلنننتيات مشنننروعات خدمات الموان  البحرية في م نننر ومشنننروعات النقم النهر   

 واللوجلتيات في م ر وجنوب اللودان من خالل شركة نايم لوجيلتي سر

 

  %67.6 –ملكية شركة القلعة 
 

الشنركة بمعدل  وخد ارتفعت إيرادات  تي اوق الي الشنركة القابضنة لشنركة نايم لوجيلنتي س وتقوم بممارسنة أنشنطتها في م نر وجنوب اللنودانر   قسني سني

األرباح التشنننةيلية خبم خ ننن  الضنننرائ  والفوائد واهالال   رتفعت  ا  كما،  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  89.9لتلننن م    %14سننننو   

 مليون جنيه خالل نفس الفترةر 38.3إلى  %24  بمعدل سنو  واسستهال

 مؤشرات األدال الرئيسية

 
الوحدة 

 القياسية 

  الثالث الربع 

2021 

  الثالث الربع 

2022 

التغيير  

 )%( 

 أشهر 9

2021 

 أشهر 9

2022 

التغيير  

 )%( 

 %31 251.5 192.1 %14 89.9 79.1 مليون جم  | اإليرادات سي سي تي او )الشركة القابضة لشركة نايل لوجيستيكس(  

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

 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 %53 98.4 64.4 %24 38.3 30.8 مليون جم 

 %29 233.0 181.0 %6 80.8 76.3 مليون ج   نايل لوجيستيكس | اإليرادات

نايل لوجيستيكس | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 %48 111.6 75.4 %14 40.5 35.6 مليون ج  

 % 0.4 928 925 % 26- 366 497 ألف ةن نايل لوجيستيكس | تحميل وتفريغ وتخزين الفحم

 % 6- 61,588 65,521 % 34- 16,191 24,628 # قدم 20| الحاويات النمطية مقاس   نايل لوجيستيكس

 %48 1.0 0.7 %112 0.5 0.2 مليون دوسر  شركة جنوب السودان للنقل النهري | إيرادات بالدوالر األمريكي

شركة جنوب السودان للنقل النهري | أرباح تشغيلية قبل خصم  

 واإلهالك واالستهالك بالدوالر األمريكيالضرائب والفوائد 
 %13 0.4 0.3 %340 0.3 0.1 مليون دوسر 

شركة نايل لوجيستيكس )مصر(

  233.0لتبلغ    %29ارتفعت بنلننبة سنننوية    بينما  ،2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  80.8لتبلغ    %6ارتفعت إيرادات الشننركة بمعدل سنننو   

 أيام عدد  وباألخص ارتفاعأداا أنشننطة تخزين الحاويات والفح ،    تحلنننإلى  نمو اهيرادات    رجعوي  ر2022من عام أول تلننعة أشننهر  مليون جنيه خالل  

على    2022ام من ع  لثوالتي سناالمت في الحد من أثر تراجع أداا أنشنطة التحميم والتفريغ والتخزين خالل الربع الثا  ،والمبردة  النمطية  الحاويات  تخزين

، إلى جان  صعوبة الح ول على العملة األجنبيةر لمع   الوارداتخطابات اعتماد  تقضي باصدارفرض شروا جديدة خلفية 

مليون    32.8، مقابم  2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  25.4لتبلغ    %23انخفضنت إيرادات أنشنطة التحميم والتفريغ والتخزين بنلنبة سننوية  

نشناة المناولة    وتوخفألف ةن    366إلى    %26جنيه خالل نفس الفترة من العام اللناب ، ن ًرا سنخفاض ح   أنشنطة مناولة وتخزين الفح  بمعدل سننو   

نشنطة التحميم والتفريغ والتخزين بمعدل  إيرادات أانخفضنت  ،  2022من عام أول تلنعة أشنهر  والتخزين في ملنتودع تخزين الحبوب بالنوباريةر وخالل 

ر جدير بالذكر أن الشنركة خامت باسنتخدام ملنتودع  2022من عام   الثالثح   أنشنطتها خالل الربع  تراجع  مليون جنيه على خلفية    67.4إلى    %8سننو   

، علًما بأن الشركة ن حت خدمات تخزين الحبوبتخزين الحبوب بالنوبارية كمخزن للللع العامة من أجم توظيفه بش م أفضم في ظم تراجع الطل  على  

إلى    %27ر وارتفعت إيرادات سننناحات تخزين الفح  بميناا ةنال النهر  بمعدل سننننو   فيه  في جذب م موعة من العمالا الراغبين في تخزين سنننلعه 

ألف ةن خالل نفس    134.0إلى    %19عدل سننو   ، بفضنم نمو ح   أنشنطة مناولة وتخزين الفح  بم2022من عام   لثمليون جنيه خالل الربع الثا  30.9

، مدفوعةً بنمو ح   أنشنننطة مناولة  2022من عام أول تلنننعة أشنننهر  مليون جنيه خالل    79.1إلى    %33الفترةر كما ارتفعت اهيرادات بمعدل سننننو   

 ألف ةن خالل نفس الفترة من العام اللاب ر  296.7ألف ةن، صعودًا من  403.6وتخزين الفح  إلى 
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على الرغ  من    2022من عام    لثمليون جنيه خالل الربع الثا  23.4لتبلغ    %22وعلى صننعيد سنناحة تخزين الحاويات، ارتفعت اهيرادات بمعدل سنننو   

حيث يرجع    ألف حاوية تقريبًا خالل نفس الفترة،  16.2إلى    %34خدًما  بنلنننبة سننننوية    20انخفاض ح   أنشنننطة نقم وتخزين الحاويات النمطية ءبطول  

اإلى أكثر من الضننعف، باهضننافة إلى  يادة عدد أيام تخزين اعدد أيام تخزين الحاويات النمطية  لل  إلى ارتفع   أول تلننعة   ر وخالللحاويات المبردة أيضننً

ارتفاع عدد  حيث سناال مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام اللناب ،    48.7مليون جنيه مقابم    66.2، ارتفعت اهيرادات لتلن م  2022 أشنهر من عام

ح   أنشننننطنة نقنم وتخزين  في الحند من أثر انخفناض   عندد أينام تخزين الحناوينات المبردةوكنذلن   ينادة   %65النمطينة بمعندل سنننننو   أينام تخزين الحناوينات 

خالل  تخزيا الحاوياتجدير بالذكر أا ارتفاع مدد أيام ر  2022أول تلنعة أشنهر من عام ألف حاوية خالل   61.6  حوالي  إلى  %6الحاويات بنلنبة سننوية  

، إلت جانب لمعنم الوارداتمتماد  ار خاابات  اصااداب تقضااي  فرض شااروا جديدةيرجع إلت    2022فترتي الربع الثالث وأول تسااعة أشااهر ما مام 

 إلصدار تلك االمتمادات، وهو ما أد  لتخزيا الحاويات لفترات أاولو صعوبة الحصول ملت العملة األجنبية

 

مليون جنيه خالل   40.5إلى    %14وعلى صنعيد الربحية، ارتفعت األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  بمعدل سننو   

من العام ال ار ، ارتفعت األرباح التشنةيلية خبم  أول تلنعة أشنهر    ر وخاللالحاويات  تخزين سناحات  ، بفضنم تحلنن إيرادات2022من عام   لثالربع الثا

 ليات الشركةر أداا مختلف عمتحلن مليون جنيه، مدعوًمة ب 111.6لتل م  %48خ   الضرائ  والفوائد واهالال  واسستهال  بمعدل سنو  

 شركة جنوب السودان للنقل النهري

 ر وتلننتخدم الشننركة حاليًا ثالث سننفن دفع وثماني  WFPتركزت أنشننطة الشننركة في جنوب اللننودان على نقم المواد الةذائية لبرنامج األغذية العالمي ء

 ، لي تمم بذل  تشةيم أسطول الشركة بال اممر2022م من عاالن ف األول بارجات، ولل  بعد أن ن حت الشركة في إضافة سفينة دفع ثالثة خالل 

الضرائ     األرباح التشةيلية خبم خ  ، كما ارتفعت  2022الربع الثالث من عام  دوسر خالل    مليون  0.5إلى    %112وخد ارتفعت اهيرادات بمعدل سنو   

ارتفعت اهيرادات  ،  2022خالل أول تلعة أشهر من عام  و  ردوسر خالل نفس الفترة  مليون  0.3  لتبلغ  %340والفوائد واهالال  واسستهال  بنلبة سنوية  

ي اسننت مالها  ن حت الشننركة في اسننت مال ثالث رحالت، لتعادل بذل  عدد الرحالت التي ن حت الشننركة ف  حيث  دوسر،  مليونإلى    %48بمعدل سنننو   

ا    خالل نفس الفترة من العام اللناب ر   0.4لتبلغ    %13األرباح التشنةيلية خبم خ ن  الضنرائ  والفوائد واهالال  واسسنتهال  بنلنبة سننوية  وارتفعت أيضنً

وتتوخع الشنركة  وملنافاتهار  حية نتي ة  يادة أسنعار الرحالت  بر ويع س نمو نتائج الشنركة بشن م رئيلني تحلنن الوامش الردوسر خالل نفس الفترة  مليون

 رخالل الربع األخير من العام ال ار  مليون دوسر 0.5تل يم إيرادات بقيمة است مال رحلة أخرى و
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 معلومات عن سهم الشركة
  

 CCAP.CAكود البورصة المصرية 

 1.820.000.000 عدد األسهم

 401.738.649 أسهم ممتازة

 1.418.261.351 أسهم عادية

 مليار جنيه 9.1 رأس المال المدفو 
 

 أرقام عالقات المستثمرين 

 األستاإ / عمرو القاضي

 رئيس عالقات المستثمرين 

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت: 

 +20 2 2791 4448ف: 

 

 األستاإة / نورا غنام

 مسئول عالقات المستثمرين 

nghannam@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت: 

 +20 2 2791 4448ف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة 
  2022 سبتمبر  30ءفي 
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