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 اإلدارة   مجلس تقرير

 2020 مارس 31  في المنتهية المالية الفترة نتائج تعلن القلعة شركة

 2020له اعتباًرا من يناير كاملة  على أول قائمة دخل  للتكرير  المصرية الشركة مشروعبدء تسجيل إيرادات  •

 تأثر ربحية الشركة المصرية للتكرير بتقلبات أسواق النفط  •

 طاقة عربية تحقق أداًء قويًا بفضل نمو نتائج جميع القطاعات التابعة •

 ونمو أرباحها التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بحوالي سبعة أضعاف  تضاعف إيرادات نايل لوجيستيكس •

وتجاوز   (19 – كوفيد مخاطر انتشار فيروس كورونا ) إلدارةإجراءات الصحة والسالمة واستمرارية األعمال  مراجعة وتطوير  •

 التحديات المتعلقة به خالل الفترة المقبلة 

 ( 2020 األولالمؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )الربع 

 اإليرادات

 مليار جنيه  10.4

 2019من عام   األولمليار جم خالل الربع  3.6

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 مليون جنيه  773.2

 2019من عام  األول مليون جم خالل الربع  376.4

 بعد خصم حقوق األقلية  الخسائرصافي 
 مليون جنيه  405.1

 2019من عام  األول جم خالل الربع   ونملي 154.6

 ( 2020 مارس 31المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول 

 مليار جنيه  86.1

 2019مليار جم نهاية عام  86.1الدفترية الحالية مقابل  وفقًا للقيمة 

 إجمالي الديون 

 مليار جنيه  54.7

 ديون الشركة المصرية للتكرير جم مليار  41.5منها 

 

وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية. وقام    –(  CCAP.CAانعقد اجتماع مجلس إدارة شركة القلعة )كود البورصة المصرية  

لغت بحيث  وتقرير الستيد مراقب الحستابات    2020  مارس 31مجلس اإلدارة باعتماد القوائم المالية المجمعة والمستتقلة للفترة المالية المنتهية في  

مليار جنيه من مشتتتروع الشتتتركة  6.8تستتتجيل إيرادات بقيمة   بفضتتتل  2020عام  الربع األول من مليار جنيه خالل   10.4  اإليرادات المجمعة

 . نايل لوجيستيكسة شركوتحسن عمليات  لشركة طاقة عربية األداء القويب ةالمصرية للتكرير خالل نفس الفترة  ومدعوم

ضتمن أصتول  حيث تم تصتنيف المشتروع     ةءوتشتغيل جميع عملياته بكفاإلى كامل طاقته اإلنتاجية الشتركة المصترية للتكرير   مشتروع  وصتلوقد  

القوائم المالية المجمعة لشتتتتركة القلعة وعلى أول قائمة دخل كاملة له. على  وبدء تستتتتجيل إيراداته   2020القلعة اعتباًرا من الربع األول من عام  

حال دون بارتفاع مستاهمة الشتركة المصترية للتكرير في صتافي أرباك شتركة القلعة فور تشتغيل المشتروع     توقعات اإلدارةأن  وتجدر اإلشتارة إلى  

على نتائج المشتتتروع. مع  لج نج    وأثرهما الستتتلبي  والديزل  لمازوتا أستتتعار  بين  الفارق  وضتتتيق  العالمية  النفط  أستتتواق استتتتقرار   عدم تحققها

مليون جنيه خالل الربع األول من عام    442.2المشتتروع في تستتجيل أرباك تشتتغيلية قبل خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك بقيمة 

 تشغيلية.خسائر تكبد شركات التكرير اإلقليمة والعالمية  نفس الفترة في حين شهدت  2020

لتستتجل  %105األرباك التشتتغيلية قبل خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك لشتتركة القلعة بمعدل ستتنوي   وعلى هذه الخلفية ارتفعت

مليون جنيه  376.4مستاهمة الشتركة المصترية للتكرير(  مقابل    بدونمليون جنيه  331) 2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام    773.2

األرباك التشتتغيلية قبل خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك بتراجع نتائج الشتتركات   توقد تأثر   خالل نفس الفترة من العام الستتابق.

يوًما قبل  35مصتنع أستمنت التكامل في الستودان لمدة    اإلضترا  الذي شتهدهوالتابعة في قطاع األستمنت بستبب تباطق قطاع األستمنت في مصتر 

تأثر أنشتتطة التصتتدير بشتتركة أستتكوم لتصتتنيع الكربونات  في مارس الماضتتي مصتتحوبًا بارتفاع تكاليف الطاقة في الستتودان  فضتتالً عن  انتهائه  

قطاعات شركة طاقة عربية أداًء قويًا خالل الربع حركة التجارة الدولية. ومن جانب آخر حققت جميع  بتقلص  والكيماويات )التابعة لشركة أسكوم(  

ع األول من العام الجاري  كما شتهدت شتركتي نايل لوجيستتيكس والوطنية للطباعة تحستن عملياتها التشتغيلية  مما ستاهم في الحد من تأثير تراج

 أداء قطاعي األسمنت والتعدين.
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بقيمة  خستتائر مقابل صتتافي  2020عام  الربع األول من جنيه خالل   ونملي  405.1بقيمة   بعد خصتتم حقوق األقلية تكبدت الشتتركة صتتافي خستتائر 

بقيمة  قبل خصتم حقوق األقلية وقد تكبد مشتروع الشتركة المصترية للتكرير صتافي خستائر   .العام الستابقنفس الفترة من  جنيه خالل   ونليم  154.6

  والديزل  المازوت  أستعار  بين  الفارق  وضتيق  العالمية  النفط  أستواقاضتطرا   مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األول من العام الجاري في ظل   1.4

التأثير سلبًا   بتلج التحديات وخاصة انخفاض أسعار الديزل  وبالتاليعلى المدي القريب  المشروع   تتأثر ربحيةكما تم  كره سابقًا. ومن المتوقع أن  

 من مشروع الشركة المصرية للتكرير. %13.14  فعلية تقدر بنحو على صافي أرباك شركة القلعة ومعدالت ربحيتها  علًما بأن القلعة تمتلج حصة

 ا  ثم عرضً 2020  مارس 31ألبرز المقشرات المالية والتشغيلية وتعليق اإلدارة على النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في  اوفيما يلي عرضً 

. ويمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشتتركة القلعة  2020من عام    األوللإليضتتاحات المتممة وتحليالت اإلدارة لنتائج ومستتتجدات الربع    اإضتتافيً 

 ir.qalaaholdings.comزيارة الموقع اإللكتروني:  عبر 
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 اإليرادات المجمعة 
 2020الربع األول 

 
 األسمنت ◼ الطاقة ◼

 األغذية     ◼   التعدين ◼

 النقل  ◼   

 ات اللوجيستيو      

 الطباعة ◼

 والتغليف    

  استثمارات أخرى  ◼   

 

٨٥%

٤%٥%
2%2%

١%

١%

  والتشغيليةالمؤشرات المالية 

، وهو نمو سننو  2020مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األول من عام    10.4اإليرادات المجمعة بلغت   •

بفضنننل تسنننجيل إيرادات مشنننروا الشنننركة المصنننرية للتكرير ومدعوًما باألدا  القو    %191بمعدل  

 لشركتي طاقة عربية ونايل لوجيستيكس.

جنيه على أول قائمة دخل لها بعد تصتتتتنيف   ارملي  6,8إيرادات الشتتتتركة المصتتتترية للتكرير  بلغت 

من  %66  حيث مثلت 2020المشتتروع ضتتمن األصتتول التشتتغيلية اعتباًرا من الربع األول من عام 

إجمالي إيرادات القلعة خالل نفس الفترة  علًما بأن إيرادات شتتتتركة القلعة )بدون احتستتتتا  إيرادات 

 المصرية للتكرير( استقرت خالل الربع األول من العام الجاري دون تغير سنوي ملحوظ. الشركة

 بفضتل  2020 عام من األول  الربع خالل %18 ستنوي بمعدل  عربية  طاقة  شتركة  إيرادات  وارتفعت

 نمو عن فضتالً   البترولية  المنتجات  وتستويق  وتوزيع  والكهرباء  الطبيعي الغاز  لقطاعات  القوي األداء

  قوية  نتائج تستجيل  في  لوجيستتيكس نايل  شتركة  نجحت كما.  الشتمستية  الطاقة  لقطاع  اإليجابية  المستاهمة

  الطتاقتة  زيتادة   لتج  يعكس  حيتث الفترة   نفس  خالل  %81  ستتتتنوي  بمعتدل إيراداتهتا  نمو  ضتتتتوء  في

 الحبو    تخزين مستتودع  تشتغيل إلى  باإلضتافة  البترولي  الفحم/الفحم  تخزين لمستتودعات  االستتيعابية

  .الحاويات تخزين بساحة التشغيلية الكفاءة تحسن عن فضالً 

أداء قطاع األستتمنت  والذي شتتهد انخفاض   في الحد من أثر تراجعوقد ستتاهمت التطورات المذكورة 

خالل الربع األول من العام الجاري نتيجة تباطق   %18إيرادات مجموعة أسيج القابضة بمعدل سنوي 

ة إلى تراجع إيرادات شتتركة أستتكوم التابعة للقلعة في قطاع التعدين بمعدل ستتوق األستتمنت  باإلضتتاف

( إلى فرض قيود على أنشتطة  19 –خالل نفس الفترة  حيث أدى انتشتار فيروس )كوفيد   %16ستنوي 

التصتتدير إلى األستتواق العالمية. وأخيًرا  شتتهدت مزارع دينا استتتقرار نتائجها المجمعة خالل نفس 

 نوي ملحوظ.الفترة دون تغير س

  %105  سنننو  بمعدل  واالسننتهالك  واإلهالك  والفوائد  الضننرائب  خصننم قبل  التشننغيلية األرباح  ارتفعت •

 الشنننركة مشنننروا مسننناهمة بفضنننل  ،2020 عام  من األول  الربع  خالل جنيه  مليون  773.2 لتبلغ

 خالل للطباعة  والوطنية  لوجيسنننتيكس ونايل  عربية  طاقة  لشنننركات  القو   واألدا  للتكرير  المصنننرية

 .الفترة نفس

 خصتتم قبل  التشتتغيلية  األرباك لنمو  الرئيستتي المحرك  للتكرير  المصتترية  الشتتركة  مشتتروع مثّل وقد  

  بنستتبة ستتاهم حيث الجاري  العام من األول  الربع خالل  واالستتتهالك واإلهالك  والفوائد الضتترائب

 لمشتروع  التشتغيلية  األرباك  استتبعاد حالة  وفي.  الفترة  نفس خالل  التشتغيلية  األرباك  إجمالي  في 57%

 واإلهالك  والفوائد  الضتتتترائب خصتتتتم  قبل  التشتتتتغيلية  األرباك  لبلغت   للتكرير  المصتتتترية  الشتتتتركة

 ستنوي  بانخفاض الجاري  العام من األول  الربع خالل  جنيه مليون 331.0  القلعة  لشتركة واالستتهالك

 واإلهالك  والفوائد الضتترائب خصتتم  قبل  التشتتغيلية  األرباك  انخفاض إلى  لج  ويرجع.  %12  نستتبته

 المصتري   األستمنت  ستوق يشتهدها  التي  التباطق  حالة ظل  في  القابضتة أستيج لمجموعة واالستتهالك

ة التي أدت لتوقف المصتنع واإلضترابات العمالي  الستوداني  بالستوق  الطاقة تكاليف  ارتفاع إلى  باإلضتافة

 في  للقلعة  التابعة أستتكوم  شتتركة أداء  تأثر جانب إلى   ريامن العام الج  شتتهر في الربع األولالنحو ل

  أنشتتطة على  قيود  فرض من عليها  ترتب وما( 19 –  كوفيد)  فيروس  انتشتتار  بتداعيات  التعدين  قطاع

  أنشتتطة  تباطق  بستتبب روك سجال  شتتركة أداء  تراجع عن  فضتتالً  العالمية   األستتواق إلى  التصتتدير

 .اإلنشاءات

 واالستتتتهالك واإلهالك والفوائد  الضتتترائب خصتتتم قبل  التشتتتغيلية  األرباك  ارتفعت آخر  جانب ومن

  جنيه مليون 187.4  لتبلغ %56 ستتنوي بمعدل(  عربية  لطاقة المالكة  الشتتركة)  ستتيلفرستتتون  لشتتركة

 عن فضتتتتالً   الطبيعي  الغتاز  لقطتاع  القوي األداء   لج عكس حيتث  2020 عام من األول  الربع  خالل

 مع  وبالتوازي. أستتوان  بمحافظة  بنبان  مجمع  في  الشتتمستتية  الطاقة  محطة  لتشتتغيل  اإليجابية  المستتاهمة

 واإلهالك  والفوائد الضترائب  خصتم قبل  التشتغيلية  األرباك نمو  لوجيستتيكس نايل  شتركة تشتهد  لج 

  وقدرات  بأنشتطة التوستع بفضتل   2020 عام من األول  الربع  خالل %544  ستنوي بمعدل  واالستتهالك

10.4   

 مليار جنيه

 اإليرادات
 مليون جنيه( )
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 واالستهالك واإلهالك  والفوائد  الضرائب  خصم  قبل  التشغيلية  األرباك  وارتفعت.  التابعة منشآتها  جميع

 الكفاءة تحستن  بفضتل 2020 عام من األول  الربع خالل %65  ستنوي بمعدل  للطباعة  الوطنية  للشتركة

 واالستتهالك واإلهالك والفوائد  الضترائب خصتم قبل  التشتغيلية  األرباك دعم  في ستاهم مما  التشتغيلية 

 .الفترة نفس خالل القلعة لشركة

 خالل جنيه  مليون  373.1  لتبلغ  %34 سننو   بمعدل  واإلدارية والعمومية  البيعية  المصنروفات  ارتفعت •

  97.7 بقيمة  وإدارية  وعمومية بيعية  مصروفات  تسجيل  إلى ذلك  ويرجع  ،2020  عام من  األول  الربع

 .للتكرير المصرية الشركة بمشروا متعلقة جنيه مليون

مليون   367.5، مقابل  2020مصننننروفات الفوائد مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األول من عام  بلغت •

 جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.

مليون جنيه عن ديون مشتتتروع الشتتتركة  701.5ويرجع  لج إلى تستتتجيل مصتتتروفات فوائد بقيمة  

 المصرية للتكرير خالل الربع األول من العام الجاري.

مليون جنيه خالل  74.3ومن جانب آخر  ارتفعت مصتروفات الفوائد على قروض المستاهمين لتبلغ 

مليون جنيته خالل نفس الفترة من العتام الستتتتابق  حيتث   64.8  مقتابتل 2020الربع األول من عتام  

ترجع تلج الزيادة إلى فائدة القرض الممنوك من مقستتستتة قطر للبترول إلى الشتتركة العربية للتكرير  

تقريبًا من الشتركة المصترية   %67  علًما بأن الشتركة العربية للتكرير تمتلج حصتة  2019خالل مايو  

 للتكرير.

، مقابل 2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام    103.7القلعة مخصنصنات بقيمة شنركة  سنجلت   •

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق. 67.4

مليون جنيه خالل  42.6مخصتتصتتات بقيمة  ويرجع  لج إلى قيام مجموعة أستتيج القابضتتة بتستتجيل  

متعلقة بالفوائد الخاصتتتتة باتفاقية تستتتتوية الديون التي وقعتها مع البنوك  2020الربع األول من عام 

 .2020المعنية  والمستحقة في سبتمبر 

، بفضننننل اسننننتمرار  2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام   150.4أرباح فروق العملة بلغت   •

نيه المصنر  أمام الدوالر األمريكي، وتثيير  على انخفا  قيمة ديون القلعة المقومة تحسنن قيمة الج

 بالدوالر األمريكي على قوائمها المالية المجمعة.

مليون جنيه خالل الربع   405.1  بقيمة بعد خصنم حقوق األقلية صنافي الخسنائرسنجلت شنركة القلعة  •

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام   154.6، مقابل صنننافي خسنننائر بقيمة 2020األول من عام 

  السابق.

مليار   1,4خصتتم حقوق األقلية بقيمة  قبل  صتتافي خستتائر  ستتجلت الشتتركة المصتترية للتكرير منفردة  

فجوة األستعار بين    ضتيقجنيه تقريبًا خالل الربع األول من العام الجاري نتيجة الضتغوط الناشت ة عن 

فعلية  أستواق النفط  علًما بأن شتركة القلعة تمتلج حصتة  التباطق التي تمر بهاوحالة  المازوت والديزل  

 شركة المصرية للتكرير.المن  %13.14تقدر بنحو 

 .التابعة وشركاتها القلعة مستوى على الديون هيكلة إلعادة بخطتها ملحوظا تقدما الشركةأحرزت  •

اإلدارة مرحلة متقدمة في التفاوض على إعادة هيكلة مجموعة من الديون على مستتتتتوى القلعة   بلغت

مليون جنيه   600وشتتركاتها التابعة  والتي من شتتأنها خفو ديون مجموعة أستتيج القابضتتة بمقدار  

فو ديون  (  باإلضافة إلى خ2020تقريبًا )تم تنفيذ اتفاقية إعادة الهيكلة بدًءا من الربع األول من عام  

مليون جنيه )تم التوصتتل إلى اتفاقية إلعادة الهيكلة مع البنوك  450شتتركة نايل لوجيستتتيكس بمقدار  

ديون    مع تقليصالمعنية على أن يتم تنفيذها فور الحصتول على التمويل الالزم والموافقات األخرى(   

 إعادة الهيكلة  اتفاقية إتمامستتيتم  مليون دوالر ) 6شتتركة جالس روك التابعة لشتتركة أستتكوم بمقدار  

ومن المتوقع أن تستتاهم تلج الخطوة في خفو ديون شتتركة القلعة ومصتتروفات  .(2020خالل عام  

 .مقخًرا في مصرخفو أسعار الفائدة مستفيدةً من الفوائد البنكية بشكل ملحوظ  

(  19  –الكلي وتداعيات انتشتتار فيروس )كوفيد    ياالقتصتتادالمشتتهد وفي إطار التطورات المتعلقة ب

بين أستعار المازوت والديزل     الفارقال ستيما التقلبات التي تشتهدها أستواق النفط واستتمرار ضتيق  و

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  
  والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه( ) 
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 تقرير نتائج األعمال 

 2020 مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2020يوليو   1  القاهرة في

  

اتفاقيةً لتأجيل ستتتداد ديونها المستتتتحقة مع  2020أبريل   30وقعت الشتتتركة المصتتترية للتكرير في  

 . الرئيسية الجهات المقرضة

مع ستتتداد الفوائد   2020إلى ديستتتمبر    قرضال  قستتتطوتتضتتتمن االتفاقية بشتتتكل مبدئي تأجيل ستتتداد 

. وتمثل االتفاقية المبدئية بداية المفاوضتات التي تعتزم الشتركة 2020يونيو   في موعدها فيالمستتحقة  

حول ديونها  علًما بأن الشتتركة قامت باستتتيفاء كافة   2020خوضتتها خالل النصتتف الثاني من عام 

تم تنفيذها فور الحصتول على الموافقات االئتمانية من الشتروط الخاصتة باالتفاقية المبدئية  والتي ستي

 .بعو الجهات المقرضة

)بناسننننتثننا  ديون الشننننركنة    2020منارس   31ملينار جنينه في  10.05إجمنالي النديون المجمعنة  بلغ  •

عن الفترة المالية المصننننرية للتكرير والديون المرتبطة بالشننننركة المصننننرية للتكرير(، ودون تغير 

 .2019ديسمبر  31 السابقة المنتهية في

 

 

 ديون شركة القلعة           
 )مليار جنيه(                     
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 تقرير نتائج األعمال 

 2020 مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2020يوليو   1  القاهرة في

  

 (19 –االستجابة لمستجدات انتشار فيروس )كوفيد  خطة

( عن كثب  مع فت  قنوات اتصتتال مستتتمرة مع اإلدارات العليا للشتتركات التابعة 19 –  تعكف إدارة القلعة على مراقبة تطورات انتشتتار فيروس )كوفيد

الالزمة للحفاظ على صتتتحة وستتتالمة فريق العمل وضتتتمان استتتتمرارية   اإلجراءاتكافة    تطويرولتحديد المخاطر المحتملة لتداعيات انتشتتتار الفيروس  

بعة  علًما بأن اإلدارة قررت  األف موظفًا بشتتتركاتها الت 17الموظفين الذي يتجاوز عددهم    جميعستتتالمة كما تضتتتع القلعة في مقدمة أولوياتها األعمال. 

 العمالة.تقليص اإلبقاء على جميع الموظفين وعدم اللجوء إلى 

 على النحو التالي: الرئيسية حزمة من التدابير بتنفيذوقد قامت الشركة 

الراهنة وتداعياتها على مختلف أعمال القلعة وشتركاتها التابعة  واإلشتراف على إدارة وتنفيذ  تشتكيل لجنة مختصتة برصتد ومتابعة األوضتاع   •

 (.19 –استراتيجيات االستجابة لتطورات انتشار فيروس )كوفيد 

تطبيق بروتوكوالت وقائية صتتتارمة للحفاظ على صتتتحة وستتتالمة الموظفين بشتتتركة القلعة وجميع الشتتتركات التابعة  بما في  لج إجراءات  •

التطهير الدوري للمنشتتآت التابعة  وتوفير مستتتلزمات تعقيم األيدي  ومعدات الوقاية  فضتتالً عن وضتتع توجيهات إرشتتادية لحماية الموظفين  

. كما تم فرض إجراءات صتارمة لعمليات عربية  بشتكل مباشتر  خاصتة العاملين بمحطات الوقود التابعة لشتركة طاقة مهورالجمع المتعاملين 

 االستثمارية لمنتجات األلبان.النظافة بمصانع إنتاج المواد الغذائية  بما في  لج مزارع دينا والشركة 

يوًما مدفوعة   14إجراءات اإلجازة المرضتتتية للموظفين لتشتتتمل من  إجازة مدتها فرض إجراءات لقياس درجة حرارة الموظفين  وتستتتهيل  •

 بالفيروس. األجر ألي موظف يشتبه في إصابته

قد اتخا  كافة تدابير التباعد االجتماعي  والتي تشتمل اقتصتار العمل من مقرات الشتركة عند الضترورة القصتوى مع استتخدام الوستائل التقنية لع •

 عمل الموظفين من المنزل.آليات د  باإلضافة إلى توفير األدوات والبنية التكنولوجية الالزمة لتعزيز وتسهيل االجتماعات عن بع

استتتتحداط خطط للتعامل مع حاالت الطوارض وضتتتمان استتتتمرارية األعمال وكفاءة قنوات االتصتتتال  بما في  لج عمليات إدارة المخزون  •

 وسلسلة اإلمداد والتوريد. 

ت الستتتيولة النقدية وااللتزامات المالية قصتتتيرة األجل بصتتتفة دورية  باإلضتتتافة إلى التأكد من كفاءة إدارة النقدية وتقليص  مراجعة مستتتتويا •

 المصروفات غير الضرورية.
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 تقرير نتائج األعمال 

 2020 مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2020يوليو   1  القاهرة في

  

 2020 مارس ٣١تعليق اإلدارة على نتائج الفترة المالية المنتهية في 

إنجازات شتركة القلعة في ضتوء بدء تستجيل إيرادات الشتركة  تحقق واحدًا من أبرز    2020شتهد الربع األول من عام 

المصتترية للتكرير بعد ستتنوات عديدة من العمل الدوو  والجهود الحثيثة التي تكللت بوصتتول المشتتروع إلى كامل 

  حيث 2020وإجراء جميع عملياته بكفاءة. وقد حقق المشتتروع أداًء قويًا خالل الربع األول من عام   طاقته اإلنتاجية

مليتار جنيته    10.4من إجمتالي إيرادات القلعتة التي ارتفعتت إلى    %67مليتار جنيته أو متا يعتادل    6.8بلغتت إيراداتته 

تأتي تلج اإلنجازات في ظل األجواء غير المواتية التي تشتتهدها أستتواق النفط العالمية  حيث لكن  خالل نفس الفترة. و

االقتصتتادية بشتتتى أنحاء العالم بستتبب تداعيات انتشتتار    أدت االضتتطرابات على الستتاحة العالمية وتوقف األنشتتطة

(  إلى انخفاض أستتعار النفط العالمية لمستتتويات غير مستتبوقة مع ضتتيق فجوة األستتعار بين  19 –فيروس )كوفيد  

 المازوت والديزل  مما أثر سلبًا على ربحية مشروع الشركة المصرية للتكرير بشكل ملحوظ.

ألداء القوى لشركتي طاقة عربية ونايل لوجيستيكس في دعم نمو نتائج شركة القلعة  ومن جانب آخر  ساهم استمرار ا

انتشتتار    خالل الربع األول من العام الجاري  حيث أظهرت الشتتركتين مرونة فائقة في مواجهة التحديات الناشتت ة عن

تمكنت شركة طاقة عربية من ن. فقد  تا(  وهو ما يعكسه معدالت النمو القوية التي حققتها الشرك19 –فيروس )كوفيد  

ل في جميع أنحاء الجمهورية وما نتج عنه من انخفاض حركة النقل  اتستتتتجيل نتائج مشتتتترفة رغم فرض حظر التجو

والمواصتتالت وتراجع استتتهالك الطاقة. كما نجحت شتتركة نايل لوجيستتتيكس في تستتجيل نتائج قوية في ضتتوء نمو 

  حيث ستتتاهمت استتتتثمارات الشتتتركة في التوستتتع  2020من عام  خالل الربع األول  %81إيراداتها بمعدل ستتتنوي  

بأعمالها وأنشتتطتها التشتتغيلية في تجاوز التحديات الناشتت ة عن اضتتطرابات ستتالستتل اإلمداد والتوريد العالمية والتي  

 .أنشطة تحميل وتفريغ وتخزين الفحم/الفحم البترولي والحبو أثرت بدورها على حجم األنشطة التجارية بما في  لج 

وقد شهدت الفترة أيًضا ارتفاع األرباك التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك للشركة الوطنية  

للطباعة  بفضتتتل األداء القوي للشتتتركة والمقرر تعزيزه خالل الفترة المقبلة مع انتقال شتتتركة البدار إلى مصتتتنعها 

 اري.المتطور الجديد خالل النصف الثاني من العام الج

وقد أثمرت تلج اإلنجازات عن الحد من األثر الستتتلبي للتحديات الصتتتعبة التي يواجهها قطاعي األستتتمنت والتعدين   

حيث تأثرت عمليات اإلنتاج بمجموعة أستيج القابضتة باستتمرار حالة التباطق بستوق األستمنت المصتري  مصتحوبًا 

(  وهو  19 –بستبب تداعيات انتشتار فيروس )كوفيد   بانخفاض معدالت الطلب في ظل تباطق أنشتطة قطاع اإلنشتاءات

  مشتتتريالالتباطق الذي امتد تأثيره على شتتركة جالس روك )التابعة لشتتركة أستتكوم(  حيث تمثل أنشتتطة اإلنشتتاءات 

مواد العزل. كما تأثرت أنشطة التصدير بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات باالضطرابات التي  لالرئيسي  

كة التجارة العالمية. وعلى الرغم من هذه األوضتتاع االستتتثنائية  فقد شتتهدت إيرادات القلعة )باستتتثناء  تشتتهدها حر

  فيما يعكس التنوع الفريد  2020خالل الربع األول من عام  %4إيرادات الشتتتتركة المصتتتترية للتكرير( نمًوا بمعدل 

 لمحفظة استثماراتها التابعة. 

 هانة بها  وهو ما يعكسته حرصتا( ال يمكن االستته19 –عن انتشتار فيروس )كوفيد    وترى اإلدارة أن التحديات الناتجة

المتواصتتتتل على اتخا  كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لتجاوزها بكفاءة مثلما نجحت في مواجهة وتجاوز مختلف  

األزمة  التحديات الستتابقة  علًما بأن اإلدارة تتوقع ستترعة نمو نتائج جميع استتتثماراتها التابعة مرة أخرى مع انحستتار  

المقومات الفريدة التي تحظى بها الشتتركة المصتترية للتكرير على في  الراهنة واستتتقرار األوضتتاع. كما تثق اإلدارة 

اضتتطرا  أستتواق النفط     على الرغم منمستتتقبالً   المدى الطويل ومردودها على تنمية صتتافي أرباك شتتركة القلعة

قد يليه   وماخالل الربع الثاني    األوضتاع الستوقية  أثرتاستتمرار  والمنتجات البترولية خالل األشتهر الستابقة  واحتمالية  

 من العام الجاري.

وقد ركزت اإلدارة خالل الفترة الستتابقة على توقيع اتفاقيات إلعادة هيكلة الديون القائمة مع الجهات المقرضتتة  حيث 

التزامات الشتركة المصترية للتكرير إلى شتهر ديستمبر المقبل  والذي تأمل اإلدارة  بعو ستيتم بمقتضتاها تأجيل ستداد 

إلى األوضتاع الطبيعية مرة أخرى. وبالتوازي مع  لج  قامت اإلدارة بتأجيل برنامج الطرك   أن يشتهد عودة األستواق

العام األولي المقرر للشتركة العربية للتكرير )المستاهم الرئيستي بمشتروع الشتركة المصترية للتكرير( وشتركة طاقة  

 في أحسن األحوال. 2021 عام خاللتحسن ظروف السوق وتعافيها  حينعربية إلى 

وفي ستياق متصتل  أحرزت القلعة تقدًما ملحوظًا على صتعيد خطط إعادة هيكلة ديونها  والتي ستتشتهد خفو ديون  

عدد من الشتركات التابعة  ومنها مجموعة أستيج القابضتة حيث قامت باتمام اتفاقيات إعادة هيكلة مع البنوك المعنية   

جالس روك. كما تعكف اإلدارة على دراستتة ستتبل االستتتفادة من خطة  باإلضتتافة إلى شتتركتي نايل لوجيستتتيكس و

( على أعمال مختلف الشتركات  والتي شتملت 19 –التحفيز الحكومية للتخفيف من حدة تأثير انتشتار فيروس )كوفيد  

ستاهمة  خفو أستعار الطاقة وأستعار الفوائد البنكية مع تأجيل ستداد ديون الشتركات لمدة ستتة أشتهر. وتتوقع اإلدارة م

 التحننديننات   أن  اإلدارة  وترى"

  فيروس انتشنننننار  عن  النناتجنة

  يننمننكننن  ال(  19  –  كننوفننينند)

 يعكسنه  ما  وهو  بها،  نةااالسنته

 اتخاذ  على  المتواصننل  حرصننها

  والنتنندابنينر  اإلجنرا ات   كننافننة

  مثلما  بكفنا ة  لتجناوزهنا  الالزمنة

  وتجنناوز  مواجهننة  في  نجحننت 

 ".السابقة التحديات  مختلف
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من تكاليف   2020مليون جنيه تقريبًا خالل عام  350تلج اإلجراءات التحفيزية في تحسين مستويات السيولة وتوفير  

 مختلف شركاتها التابعة. 

وتجدد القلعة التزامها بأولوياتها الثابتة خالل األوضتتتتاع االستتتتتثنائية الراهنة  وفي مقدمتها الحفاظ على صتتتتحة 

ويتدهم بتأوجته التدعم الالزمتة لحمتايتهم. كمتا تواصتتتتل اإلدارة فرض عتدد من إجراءات وستتتتالمتة فريق العمتل وتز

الصتتحة والستتالمة بجميع الشتتركات التابعة  بما  لج التطبيق الصتتارم لبروتوكوالت النظافة والتعقيم  إلى جانب 

ت ومواقع االلتزام بتوجيهات التباعد االجتماعي عبر تخفيو مستتتتويات حضتتتور الموظفين في مقرات الشتتتركا

المشتروعات التابعة  فضتالً عن تعزيز البنية التكنولوجية للشتركة لضتمان عمل أكبر عدد من الموظفين من المنزل 

بكفاءة  حتى انتهاء األزمة الراهنة وتوفر الظروف اآلمنة لمزاولة العمل من مقرات الشركات ومواقع المشروعات 

اإلدارة عن كتامتل ثقتهتا في قتدرة الشتتتتركتة على تجتاوز التحتديتات التتابعتة بكتامتل طتاقتهتا مرة أخرى. وختتامًتا تعر  

 .قوةو مرونة( الراهنة أكثر 19 –الراهنة وضمان استمرارية أعمالها  وتتطلع إلى الخروج من أزمة )كوفيد 

 ****** 

باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة    2020  مارس 31فيما يلي استعراض إضافي ألداء شركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في  
. يمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع اإللكتروني  2020من عام  األولوتحليالت اإلدارة لنتائج ومستجدات الربع 

ir.qalaaholdings.com 
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 تقرير نتائج األعمال 

 2020 مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2020يوليو   1  القاهرة في

  

 

 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة 
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  الطاقة
 طاقة عربية 

 
 توازن

 
 المصرية للتكرير   

  األسمنت 
 أسيك للهندسة 

  

 الصناعات الورقية والطباعة 
 الوطنية للطباعة         

  

 التعدين
 

   أسكوم             

 األغذية 
 

  مزارا دينااأللبان و الشركة االستثمارية لمنتجات
 

 اللوجيستيات والنقل 

 
 

 
 نايل لوجيستيكس       
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  شركة أسكوم بريشيوس ميتالز 

 

 

 الطاقة

 

كاسترول مصر )طاقة عربية، تسويق وتوزيع المنتجات  

 بالمشاركة مع شركة بريتيش بتروليوم(  –البترولية 

 

 واإلعالمالنشر 

 

 

      
 تنوير      

 

 

 



قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 مارس 2020 )مليون جنيه مصري(

QalaaHoldings.com

الربع األول 2019الربع األول 2020

 3,581.0  10,408.2 اإليرادات 
)2,933.4( )9,286.1( تكلفة املبيعات 

 647.5  1,122.1 مجمل الربح 
   -    - أتعاب االستشارات

 0.3 )0.8( احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
 647.9  1,121.3 إجمالي أرباح النشاط

)277.9( )373.1( مصروفات عمومية وإدارية 
 11.1  3.2 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى   

 381.0  751.4 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )قبل خصم التكاليف االستثنائية(
)4.6(  21.8 مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة(

 376.4  773.2 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
)125.8( )711.0( اإلهالك واالستهالك 

 250.6  62.2 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد
)367.5( )1,041.1( فائدة مصرفية مدينة 

)32.8( )32.6( أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة
)37.6(    - رسوم بنكية )املصرية للتكرير - رسوم بنكية غير متكررة(

)64.8( )74.3( فوائد قروض من املساهمني  
 72.5  104.6 دخل الفائدة 

)8.6( )32.6( مصروفات التأجير التمويلي 
)188.2( )1,013.9( األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

   -  47.0 أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
)4.8( )18.5( اضمحالالت 

)6.8( )25.9( مصروفات إعادة هيكلة 
   -    - أتعاب اإلدارة

)2.7( )5.3( مكافآت نهاية اخلدمة 
)2.5( )6.3( مبادرات املسئولية االجتماعية 

)67.4( )103.7( مخصصات 
)17.2( )6.3( عمليات غير مستمرة * 

 181.3  150.4 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)108.4( )982.5( األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)63.1( )600.6( الضرائب 
)171.5( )1,583.1( األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)16.8( )1,178.0( حقوق األقلية 
)154.6( )405.1( صافي أرباح )خسائر( الفترة

* تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2019 و2020: زهانة لألسمنت  

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2019: إجنوي )فالكون، مت بيعها في الربع األول من عام 2020(  



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( لفترة ثالثة أشهر منتهية في 31 مارس 2020 )مليون جنيه مصري(

QalaaHoldings.com

األسمنتالطاقة 
النقل 

أخرىاألغذيةالتعدينواللوجيستيات 

  QH SPVsالربع األول خصومات جراندفيو متفرقات^^  وفرةفالكونأسكوم سي سي تي أوان دي تيتوازنسيلفر ستونأورينت  
 2020

الربع األول 
2019

 3,581.0  10,408.2 )10.2( 431.1 62.6- 212.1 228.4 86.6 547.6 32.8 1,988.3 6,828.9--اإليرادات 
)2,933.4( )9,286.1(  8.7)301.7()54.8(-)140.3()160.4()34.1()525.8()37.9()1,750.7()6,289.0(--تكلفة املبيعات 

 647.5  1,122.1 )1.6( 129.4 7.8- 71.8 68.0 52.5 21.8)5.2( 237.6 540.0 --مجمل الربح 
   -    - )26.1(----------- 26.1أتعاب االستشارات 

 0.3 )0.8( )0.8(------------احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 647.9  1,121.3 )28.5( 129.4 7.8 - 71.8 68.0 52.5 21.8)5.2( 237.6 540.0- 26.1إجمالي أرباح النشاط

)277.9( )373.1(  23.3)40.2()8.4()0.3()36.7()48.0()12.1()31.8()4.5()50.7()97.7()9.2()56.8(مصروفات عمومية وإدارية 
 11.1  3.2 - 0.5 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 2.0 0.1 0.5-)0.5(-صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
 381.0  751.4 )5.2( 89.7)0.4()0.3( 35.2 20.3 40.4)8.1()9.5( 187.4 442.2)9.7()30.6(واالستهالك - )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية 
)4.6(  21.8 - 11.0--)4.6(-- 15.5---- -غير متكررة( 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
 376.4  773.2 )5.2( 100.7)0.4()0.3( 30.6 20.3 40.4 7.4)9.5( 187.4 442.2)9.7()30.6(واالستهالك 

)125.8( )711.0( )13.6()14.1()1.3()0.0()18.2()23.2()16.3()20.3()3.5()35.9()564.0()0.0()0.6(اإلهالك واالستهالك 
 250.6  62.2 )18.8( 86.6)1.6()0.3( 12.4)2.9( 24.1)12.9()13.0( 151.5)121.8()9.7()31.3(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

)367.5( )1,041.1( -)35.7()1.0(-)7.0()12.7()35.1()11.0()1.6()78.2()701.5()54.2()103.1(فائدة مصرفية مدينة 
)32.8( )32.6( -----------)32.6(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

رسوم بنكية )املصرية للتكرير - رسوم بنكية غير 
)37.6(    - -------------متكررة(

)64.8( )74.3(  103.1-)8.2(---)13.0()128.9(--)14.1()13.2(-فوائد قروض من املساهمني
 72.5  104.6 )94.4( 0.1-- 0.1 5.0 0.0 1.6- 75.9 18.3 36.1 61.8دخل الفائدة 

)8.6( )32.6( -)1.3(--)1.7()16.8()7.9()0.2(-)7.0( 2.3--مصروفات التأجير التمويلي 
األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود 

)188.2( )1,013.9( )10.1( 49.7)10.8()0.3( 3.7)27.4()31.9()151.4()14.6( 142.2)816.8()73.7()72.6(االستثنائية(

   -  47.0 ---- 47.0------)0.0(-أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
)4.8( )18.5(  133.3)2.4()3.8(-)0.1()1.0()0.0()10.4()2.6()8.3(-)80.4()42.8(اضمحالالت 

)6.8( )25.9( ---------)16.1(--)9.8(مصروفات إعادة هيكلة
   -    - -------------أتعاب اإلدارة

)2.7( )5.3( ----)0.2(--)3.6(----)1.5(مكافآت نهاية اخلدمة
)2.5( )6.3( -------)3.0(-)3.3()0.1(--مبادرات املسئولية االجتماعية 

)67.4( )103.7( -)3.2(--- 4.4)0.2()42.6( 0.2)6.4(-)55.6()0.2(مخصصات 
)17.2( )6.3( -------)6.3(-----عمليات غير مستمرة *

 181.3  150.4 )4.0()1.0( 14.9)3.5( 5.1 0.8 15.8 93.5 1.2 8.5)14.5()10.5( 44.2عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)108.4( )982.5(  119.2 43.1 0.3)3.8( 55.5)23.2()16.4()123.7()15.7( 116.6)831.4()220.1()82.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)63.1( )600.6(  1.4)9.8( 0.1-)5.2(--)2.1()0.0()46.9()538.2(- 0.0الضرائب 
)171.5( )1,583.1(  120.5 33.3 0.4)3.8( 50.3)23.2()16.4()125.8()15.8( 69.8)1,369.5()220.1()82.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)16.8( )1,178.0( )392.8( 21.2 -)0.1(0.0)1.3()9.3()8.3()6.2( 18.5)799.6(--حقوق األقلية 
)154.6( )405.1(  513.4 12.1 0.4)3.7( 50.3)21.9()7.0()117.5()9.6( 51.2)570.0()220.1()82.7(صافي أرباح )خسائر( الفترة

^^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك وشركة سفينكس إيجيبت.

* تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2019 و2020: زهانة لألسمنت  

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2019: إجنوي )فالكون، مت بيعها في الربع األول من عام 2020(  



امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 مارس 2020 )مليون جنيه مصري(

QalaaHoldings.com

 النقل األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعدينواللوجيستيات 

 QHسي سي ان دي تيتوازنسيلفر ستونأورينت 
الربع األول 2020جراندفيو متفرقات^^ وفرةفالكون أسكومتي أو

اإلجمالي العام
خصومات / 

SPVs
الربع األول  

2020
العام املالي 

2019

األصول املتداولة
 7,099.3  6,649.4)2,715.8( 9,365.2 410.7 375.9- 82.5 410.0 108.7 1,788.6 176.1 1,596.2 2,448.8 1,967.7 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 2,670.7  1,990.2)0.0( 1,990.2 258.8 24.9- 156.0 103.2 10.8 579.1 122.1 449.6 285.6-مخزون 
 432.2  341.7)111.1( 452.9- 118.2---- 334.6----أصول محتفظ بها لغرض البيع 

 3,667.8  4,786.7 50.8 4,735.9 118.5 0.09.7 10.7 13.1 16.8 102.2 2,609.17.1 1,844.6 4.0النقدية وما في حكمها 
 21.2  13.2 2.4 10.7--- 10.7--0.0- ---أصول أخرى 

 13,891.2  13,781.2)2,773.7( 16,554.9 788.0 0.0528.7 260.0 526.3 136.4 2,804.6 305.3 4,654.8 4,579.0 1,971.8 إجمالي األصول املتداولة
األصول غير املتداولة

 70,047.5  70,068.9 583.2 69,485.8 920.9 30.3- 731.5 813.1 818.6 1,048.7 114.6 2,173.0 62,801.3 33.8 أصول ثابتة 
 293.4  297.1)4,624.8( 4,922.0 101.2--- 156.3- 0.2- 52.1- 4,612.2 استثمارات عقارية 

 563.6  556.7 107.6 449.2---- 0.7-- 32.6 415.8-- الشهرة / أصول غير ملموسة 
 1,387.3  1,421.0)5,080.6( 6,501.7 46.3-- 368.4-- 448.9- 192.8 359.2 5,086.1 أصول أخرى 

 72,291.8  72,343.8)9,014.7( 81,358.6 1,068.3 30.3- 1,099.9 970.1 818.6 1,497.8 147.2 2,833.7 63,160.5 9,732.0 إجمالي األصول غير املتداولة
 86,183.0  86,125.1)11,788.4( 97,913.5 1,856.4 559.0 0.0 1,359.9 1,496.4 954.9 4,302.4 452.5 7,488.5 67,739.5 11,703.8 إجمالي األصول

حقوق امللكية
)7,553.4( )8,148.3()17,729.8( 9,581.5 75.1)378.6()1,109.7( 92.3 47.0)794.0()4,558.8( 104.0 950.2 10,052.7 5,101.2 حقوق مساهمي الشركة القابضة

 19,736.7  17,700.9 6,919.0 10,781.9 247.6 11.5)12.9(0.0)79.0()371.1( 1,032.1 98.3 497.5 9,357.8 - حقوق األقلية 
 12,183.3  9,552.6)10,810.7( 20,363.3 322.7)367.2()1,122.6( 92.3)31.9()1,165.1()3,526.6( 202.4 1,447.7 19,410.4 5,101.2 إجمالي حقوق امللكية 

االلتزامات املتداولة
 15,568.1  15,770.6 2,618.7 13,151.9 610.5 30.0- 64.5 721.0 780.0 1,076.9 41.7 1,689.5 4,355.6 3,782.2 اقتراض 

 13,041.9  14,117.5)597.3( 14,714.8 337.5 530.0 1,121.5 1,015.5 602.8 346.2 1,668.4 142.7 2,278.6 3,954.8 2,716.9 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 2,329.9  2,352.6)780.0( 3,132.6- 122.2--- 780.0 2,071.0-- 159.4-قروض املساهمني

 1,627.7  1,668.9 343.7 1,325.2 48.3 17.7 1.2 27.0 34.5 28.7 631.6 52.5 248.3 131.7 103.6 مخصصات                                                             
 132.5  1.5 0.8 0.7- 0.7--------- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 

 32,700.1  33,911.2 1,585.9 32,325.3 996.3 700.7 1,122.7 1,107.0 1,358.3 1,934.9 5,448.0 236.9 4,216.4 8,601.6 6,602.6 إجمالي االلتزامات املتداولة
 االلتزامات غير املتداولة

 39,568.9  38,981.9 0.0 38,981.9 343.9-- 102.7 133.1-0.0- 1,216.2 37,186.0- اقتراض 
 789.3  784.9)2,611.0( 3,396.0 104.9 225.0--- 30.7 2,363.5-- 671.8- قروض املساهمني 

 941.5  2,894.4 47.5 2,847.0 88.6 0.5- 57.9 37.0 154.4 17.5 13.3 608.3 1,869.8)0.1( التزامات طويلة األجل 
 41,299.6  42,661.3)2,563.6( 45,224.8 537.3 225.5- 160.6 170.1 185.1 2,381.0 13.3 1,824.5 39,727.5)0.1( إجمالي االلتزامات غير املتداولة

 73,999.7  76,572.5)977.7( 77,550.1 1,533.6 926.2 1,122.7 1,267.6 1,528.4 2,120.0 7,829.0 250.2 6,040.9 48,329.1 6,602.6 إجمالي االلتزامات
 86,183.0  86,125.1)11,788.4( 97,913.5 1,856.4 559.0 0.0 1,359.9 1,496.4 954.9 4,302.4 452.5 7,488.5 67,739.5 11,703.8 إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

^^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك وشركة سفينكس إيجيبت
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 تقرير نتائج األعمال 

 2020 مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2020يوليو   1  القاهرة في

  

 

 

 

 

 
  %  13.14 – ملكية شركة القلعة 

مليار جنيه في أول قائمة دخل لها عن الربع األول من   6.8تسجل إيرادات بقيمة  المصرية للتكرير الشركة

2020 

 

 

 

للتكرير  تملج المصرية  بتكلفة  أحدط    الشركة  الكبرى  القاهرة  في  تكرير  منشأة 

تم استكمال األعمال اإلنشائية في مطلع  مليار دوالر أمريكي. وقد    4.4استثمارية  

كما    2019عام   العام.  نفس  من  أغسطس  في  المشروع  وحدات  كافة  تم وتشغيل 

تصنيف المشروع ضمن األصول المنتجة للقلعة اعتباًرا من الربع األول من عام  

تجميع إيراداته على قائمة الدخل للمرة األولى خالل الربع األول من  مع  2020

 . 2020عام 

 

 

 

 

مليون طن من مدخالت   1.2. كما قامت الشركة بتكرير  وتجري حاليًا جميع عملياته بكفاءة  2020وقد بلغ المشروع كامل طاقته اإلنتاجية مطلع عام  

ريت )الناتج من عملية التقطير الجوي(. وقام المشروع بتوريد حوالي مليون طن من المنتجات مليون طن من المازوت عالي الكب   0.9اإلنتاج  منها  

ألف طنًا من الكبريت إلى شركات   23ألف طنًا تقريبًا من الفحم البترولي و  132باإلضافة إلى بيع  البترولية المكررة إلى الهي ة المصرية العامة للبترول   

 تصنيع األسمنت واألسمدة. 

 
 رباك التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك *األ

 قطاا الطاقة
توليد وتوزيع الكهرباء   ومشتروعات تضتم استتثمارات الطاقة مشتروعات تكرير البترول )الشتركة المصترية للتكرير(

تدوير المخلفات إلى جانب مشتتتروعات وتوزيع الغاز الطبيعي وتستتتويق المنتجات البترولية )شتتتركة طاقة عربية(   

 .الزراعية والمنزلية )شركة توازن(

 

 

 ( المالكة للشركة المصرية للتكريرشركة ال) أورينت

 )مليون جنيه( 

 

٦
٨

2
٨

.٩ ٤
٤

2
.2

اإليرادات *األرباح التشغيلية

 

                                     2020الربع األول 
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 المنتج
غاز بترولي  

 مسال 
 نافتا خفيفة

بنزين عالي  

 األوكتين
 وقود النفايات  مازوت 

الديزل المطابق  

للمواصفات  

 األوروبية

 اإلجمالي 

 1,043,483 541,685 144,525 118,915 117,003 76,392 32,583 الكمية )طن( 

 

 

مليون دوالر يوميًا خالل شهري نوفمبر وديسمبر من عام   3وتجدر اإلشارة إلى نمو هوامش أرباك أنشطة التكرير لتبلغ أعلى مستوياتها عند حوالي  

يزل  فقد    غير أنه في ظل تراجع أسعار النفط وسط حالة عدم االستقرار التي تشهدها األسواق العالمية وضيق فجوة األسعار بين المازوت والد2019

 تراجعت إلى أقل من مليون دوالر يوميًا في الفترة الراهنة. 

 

االتفاقية بشكل مبدئي تأجيل  تاتفاق لتأجيل سداد ديونها المستحقة   حيث تضمنإلى الشركة المصرية للتكرير  توصلت  2020أبريل من عام  30وفي 

لمفاوضات التي تعتزم  ا. وتمثل االتفاقية المبدئية بداية  2020يونيو    في موعدها فيمع سداد الفوائد المستحقة    2020قرض إلى ديسمبر  قسط الأصل  سداد  

تم  حول ديونها  علًما بأن الشركة قامت باستيفاء كافة الشروط الخاصة باالتفاقية المبدئية  والتي سي 2020الشركة خوضها خالل النصف الثاني من عام 

 . تنفيذها فور الحصول على الموافقات االئتمانية من بعو الجهات المقرضة
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 تقرير نتائج األعمال 

 2020 مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2020يوليو   1  القاهرة في

  

 

 

  % 55.9 – ملكية شركة القلعة 
 

 

قطاعي الغاز وتسويق   بفضل قوة أداء ومرونة 2020طاقة عربية تحقق نتائج جيدة خالل الربع األول من عام  

المنتجات البترولية 
 

 طاقة عربية(المالكة لشركة السيلفرستون )

 اإليرادات
 )مليون جنيه( 

 طاقة عربية(المالكة لشركة السيلفرستون )

 األرباح التشغيلية 
 )مليون جنيه( 

  
 

ثالط قطاعات   تعد طاقة عربية الشركة الرائدة في تقديم خدمات توزيع الطاقة في مصر  حيث توفر باقة متكاملة من حلول الطاقة لقاعدة عمالئها من خالل

. وتقوم الشركة من خالل قطاع الغاز الطبيعي بتوصيل وتوزيع الغاز  ةالمصري رئيسية تغطي كافة أنشطة وجوانب منظومة توزيع الطاقة في السوق  

تموين  محطات  شبكة  من خالل  المضغوط  الطبيعي  الغاز  توزيع  إلى  باإلضافة  الصناعية   والمشروعات  السكنية  المنشآت  من  عمالئها  إلى   الطبيعي 

ويقوم قطاع الكهرباء بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية إلى مختلف أنحاء الجمهورية  بينما  السيارات بالغاز الطبيعي ووحدات إمداد الغاز الطبيعي المتنقلة.  

 يتخصص قطاع تسويق المنتجات البترولية في تسويق وتوزيع الوقود ومنتجات التشحيم والزيوت. 

 

قبل خصتم الضترائب والفوائد واإلهالك واالستتهالك   في األرباك التشتغيلية %55في إجمالي إيرادات الشتركة  و  %22بلغت مستاهمة قطاع الغاز الطبيعي  

بلغت مستتاهمة قطاع الكهرباء في إجمالي اإليرادات  و.  بأستتعار الستتوق والمتميزة بارتفاع هامش الرب في ضتتوء نمو أنشتتطة توصتتيل الغاز الطبيعي  

. واحتل نشاط توزيع  2020ي خالل الربع األول من عام على التوال %27و %16واألرباك التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %18  في حين ستاهم القطاع بنستبة  2020خالل الربع األول من عام   %62وتستويق المنتجات البترولية نصتيب األستد في إجمالي إيرادات الشتركة بنستبة  

 ا يعكس طبيعة هذا النشاط التي تتسم بانخفاض هوامش ربحها.فقط في األرباك التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  وهو م

 

 

 أبرز نتائج القطاعات التشغيلية

 

 )مليون جنيه( 

 التغيير )%(  2020 األولالربع  2019 األولالربع 

 % 25 439.8 352.4 طاقة غاز | اإليرادات  

 % 48 106.4 72.1 طاقة غاز | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  

 % 7 282.6 263.4 طاقة باور | إيرادات 

 % 2 18.7 18.5 طاقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 % 17 1,226.2 1,045.7 طاقة تسويق | إيرادات 

 % 29 35.7 27.7 طاقة تسويق | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 % 124 39.7 17.7 طاقة سوالر | إيرادات 

 % 110 33.4 15.9 طاقة سوالر | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 

 

 

١
٦
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٩
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 تقرير نتائج األعمال 

 2020 مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2020يوليو   1  القاهرة في

  

 قطاا الغاز الطبيعي 

إلى نمو أنشتطة   2020  عامالربع األول من    خالل واالستتهالك واإلهالك  والفوائد الضترائب خصتم  قبل  التشتغيلية  واألرباك  إليراداتل  القوي النمو  يرجع

مليار متر  1.6ليستتجل  %11توصتتيل وتوزيع الغاز الطبيعي وتوزيع الغاز الطبيعي المضتتغوط  حيث ارتفع حجم توزيع الغاز الطبيعي بمعدل ستتنوي  

للصتلب بمحافظة الستويس خالل  ابفضتل توقيع عقود جديدة لتوصتيل الغاز إلى محطتي توليد كهرباء ومصتنعً  2020ع األول من عام خالل الرب  مكعب

منشتتأة  39,125إلى  %9. ومن جانب آخر  انخفو عدد المنشتتآت الستتكنية التي قامت الشتتركة بربطها بشتتبكة الغاز الطبيعي بمعدل ستتنوي 2019عام 

  بستتتبب فرض حظر التجوال وما صتتتاحبه من انخفاض عدد ستتتاعات العمل وتقييد الحركة والتنقل لمكافحة انتشتتتار 2020عام  خالل الربع األول من

(  علًما بأن عدد المنشتآت التي تم توصتيلها بأستعار الستوق )غير المدعمة( والمتميزة بارتفاع هامش الرب  ستجل نمًوا ستنويًا بنستبة  19 –فيروس )كوفيد  

منشتأة صتناعية جديدة بشتبكة الغاز  21منشتأة  مما ستاهم في تعزيز نمو إيرادات وأرباك القطاع. كما نجحت الشتركة في ربط   13.466ليستجل   95%

 عمياًل.  243 الصناعية المشروعات من الشركة عمالء عدد إجمالي  ليبلغ بذلج 2020خالل الربع األول من عام  الطبيعي

بفضتتل ارتفاع حجم توزيع الغاز الطبيعي المضتتغوط بمعدل ستتنوي  2020خالل الربع األول من عام  %73ستتجلت إيرادات القطاع نمًوا ستتنويًا بنستتبة  

خالل نفس الفترة  وهو ما تحقق بالرغم من تراجع مبيعات محطات تموين الغاز الطبيعي المضتتتغوط بستتتبب فرض مليون متر مكعب   7.54إلى  35%

وتتوقع إدارة الشتركة   (  وتقلص مبيعات القطاع الستياحي الذي تباطأ نشتاطه أبضتا في ظل الجائحة.19 –حظر التجوال لمكافحة انتشتار فيروس )كوفيد  

  حيث أدت القيود المفروضتتة على الستتفر 2020محطة بنهاية عام   21محطات الغاز الطبيعي المضتتغوط العاملة إلى تأخر تنفيذ خطتها لمضتتاعفة عدد  

 ةمحط  والشتتحن بستتبب التحديات الراهنة إلى تأخر استتتالم المعدات الالزمة لتشتتغيل محطات توزيع الغاز الجديدة. ومع  لج  نجحت الشتتركة في افتتاك

  محطات بنهاية شهر مارس 9  ليرتفع بذلج إجمالي عدد محطات "ماستر جاز" إلى  2020خالل الربع األول من عام    بيعيالط  بالغاز السيارات  تموينل

 . 2020محطات  والتي من المتوقع إتمام تنفيذها على مدار عام  6علًما بأن الشركة تعاقدت على إنشاء وتجديد 

ووضتع المزيد من إجراءات الستالمة من أجل تقليص تداعيات انتشتار الفيروس على  (19 –  كوفيد)وتعكف الشتركة على مواصتلة رصتد تطورات أزمة  

 أعمالها وتجاوز األوضاع االستثنائية الحالية.

 

 توزيع الغاز الطبيعي 

 ( 2020الربع األول )

 

 
 

   جاز  ماسترعدد محطات 

 ( 2020الربع األول عام  )

 

 

  

 قطاا الكهربا   

األخير من  بعد انتهاء عقد الشركة مع أحد الفنادق بمدينة مرسى علم خالل الربع    % 17تراجع معدالت توليد الكهرباء بنسبة سنوية  تعكس نتائج القطاع  

نظًرا النخفاض معدالت استهالك الكهرباء في الفنادق والمناطق التجارية    %2  باإلضافة إلى تراجع معدالت توزيع الكهرباء بنسبة سنوية  2019عام  

(. وقد بلغت الشركة المرحلة النهائية من األعمال اإلنشائية بمحطة محوالتها الفرعية في المنطقة الصناعية  19  –بسبب تداعيات انتشار فيروس )كوفيد  

  و لج بدالً من شهر يونيو في ظل تأخر استالم المعدات المخصصة 2020بمدينة السادس من أكتوبر والمتوقع تشغيلها بحلول نهاية الربع الثالث من عام  

 (.  19 –بب انتشار فيروس )كوفيد لتشغيل المحطة بس

  

 توليد الطاقة الكهربائية 

 ( 2020الربع األول )

 
 

 

 توزيع الطاقة الكهربائية

 ( 2020الربع األول )

 

 

 

 

 

 مليون  27.4
 ات / ساعة و كيلو

 

 سنو   انخفا  

 % 17بمعدل 

 

 مليون  87.9
  ات / ساعةو كيلو

 

 سنو   انخفا  

 % 2بمعدل 

 

 

 مليار   1.6

 متر مكعب 

 

 سنو   نمو 

 % 11بمعدل 

 

 محطات  9
 

محطة في   7مقابل 

 2019الربع األول 
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 الطاقة الشمسيةقطاا 

ميجا وات في مجمع بنبان بمحافظة أسوان خالل فبراير   65محطة الطاقة الشمسية بقدرة  تشغيل  نج  قطاع الطاقة الشمسية في تحقيق نتائج قوية منذ  

. ونتج عن  لج تسجيل أرباك تشغيلية قبل خصم الضرائب  2020الربع األول من عام  مليون جنيه خالل    39.7حيث بلغت إيرادات القطاع     2019

الطاقة   تغذية  تعريفة  برنامج  من  الثانية  مرحلةلل  مجزية وفقًارب     هوامش  محققا   مليون جنيه خالل نفس الفترة  33.4والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة  

 لحكومة المصرية. ل المتجددة

  

 محطة الطاقة الشمسية التابعة للشركة في بنبان بمحافظة أسوان 2019زيارته لمحطة الطاقة الشمسية ببنبان خالل مايو رئيس البنج الدولي خالل 

 * توليد الطاقة الشمسية

 ( 2020الربع األول )

 
 

 
 

 

 

 فترة تشغيلية كاملة  2019وبالتالي ال يمثل الربع األول من عام    2019*بدأت العمليات في فبراير  

 نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية

على الرغم  %17  حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل ستنوي 2020الربع األول من عام  ه القوي خالل  ءواصتل نشتاط تستويق وتوزيع المنتجات البترولية أدا

( ومتا ترتتب عليته من فرض حظر التجوال بجميع 19  –بستتتتبتب تتداعيتات انتشتتتتار فيروس )كوفيتد   %3البنزين والستتتتوالر بنستتتتبتة  تراجع مبيعتات من 

ارتفعت األرباك التشتغيلية قبل خصتم الضترائب والفوائد واإلهالك واالستتهالك بنستبة ستنوية  كما . المحافظات  إلى جانب تباطق أنشتطة القطاع الستياحي

 الفترة.  خالل نفس %29قدرها 

الشركة   . كما تخطط2020خالل الربع األول من عام   محافظة مصرية 14محطة في  55 إلى  إجمالي عدد المحطات التابعة وتجدر اإلشارة إلى وصول

بستبب تعليق إصتدار التراخيص الجديدة إلقامة   ستنويًا  غير أن التوستعات المخططة شتهدت تباطق تنفيذها خالل الفترة الماضتية محطات جديدة 8فتتاك  ال

(  علًما بأن الشتركة استتكملت إنشتاء محطتين من أصتل ستبع محطات يجري إنشتائها  على أن يتم تشتغيل 19 –المحطات نتيجة انتشتار لفيروس )كوفيد  

 حصول على تراخيص التشغيل الالزمة. المحطتين فور ال

 

 توزيع المنتجات البترولية  

 ( 2020الربع األول )
 

 

 عدد محطات الوقود 

 ( 2020الربع األول )
 

 

  ونملي 35.2

ات / ساعةو كيلو  

 نمو سنو  بمعدل

145%  

 محطة  55
 

محطة في   49مقابل 

 2019الربع األول 

  ألف   175.3

 لتر

 

سنو    انخفا 

   %3بمعدل 
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  % 68.1 – ملكية شركة القلعة 

 

 قطاع األسمنت  تباطقفي ظل استمرار   2020خالل الربع األول من عام توازن تراجع إيرادات 

 

 اإليرادات
 )مليون جنيه(  

 األرباح التشغيلية 
 )مليون جنيه(  

     

 

 أبرز نتائج القطاعات التشغيلية

 التغيير )%(  2020 األولالربع  2019 األولالربع  )مليون جنيه( 

 ( % 60) 32.8 82.9 | إيرادات  إيكارو

 -  ( 6.8) 13.0 إيكارو | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 ( % 83) 0.4 13.4 إنتاج مصر | إيرادات 

 % 14 ( 2.7) 2.1 إنتاج مصر | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 ( %100) 0.0 ( 2.4) إيرادات إنتاج عمان | 

 ( %100) 0.0 71.5 إنتاج عمان | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 

 إيكارو 

  2٠2٠خالل الربع األول من عام    ألف طن  7,6ليبلغ    %٦2بمعدل سنوي    (RDF)  المخلفات  من  المشتق  شهدت إيكارو انخفاض حجم إنتاج الوقود 

خالل نفس الفترة، حيث يرجع ذلك إلى التباطؤ   ألف طن   15,3ليبلغ    % 71مصحوبًا بتراجع حجم إنتاج الوقود المشتق من المخلفات الزراعية بنسبة سنوية  
ن من عقود إدارة المخلفات المنزلية التي ام تجديد اثنوترى اإلدارة احتمالية لعد  الحالي الذي يشهده قطاع األسمنت وتأثيره على انخفاض معدالت الطلب.

الوقود المشتق من المخلفات علًما أن الشركة تواصل عمليات إنتاج    بين شركة توازن وجهات حكومية خالل الفترة المقبلة،  2٠2٠انتهت في نهاية فبراير  
 بشكل طبيعي. الزراعية

 
 
 

 (RDF)إجمالي توريدات الوقود المشتق من المخلفات 

 ( 2020الربع األول )

   

 

 

 إجمالي توريدات المخلفات الزراعية  

 ( 2020الربع األول )
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  % 69.3 – ملكية شركة القلعة 
 

 باألوضاع السوقية غير المواتية  القابضة أسيج مجموعةنتائج  تأثر

 اإليرادات | أسيك القابضة 

 )مليون جنيه(  

 

 األرباح التشغيلية | أسيك القابضة

 )مليون جنيه(  

 
الظروف غير المواتية باألستتتواق التي تعمل بها في ظل   2020عام  الربع األول من خالل    استتتتمرار تراجع نتائجها  شتتتهدت مجموعة أستتتيج القابضتتتة

من ضتتعف أداء مشتتروعات  ى  لجانخفاض معدالت الطلب وما ترتب علب  حالة من التباطق مصتتحوبًا ستتوق األستتمنت المصتتريالشتتركة. فقد شتتهد 

انخفاض قيمة الجنيه الستتوداني على شتتهر وبال  لنحواستتتمر  باضتترا  عمالينتائج مصتتنع الشتتركة في الستتودان اإلنشتتاءات واإلدارة التابعة. كما تأثرت  

سمنت بالجزائر نتيجة للتحديات الرغم من استقرار األوضاع السياسية وانتعاش سوق األسمنت هناك. وتعطلت أيًضا عمليات اإلنتاج في مصنع زهانة لأل

 السياسة والمظاهرات المصاحبة لها. 

 

  حيث قامت بتوقيع اتفاقيات إعادة هيكلة مع البنوك المعنية. القابضتتتة أستتتيج مجموعةوقد ركزت اإلدارة خالل الفترة الستتتابقة على إعادة هيكلة ديون  

 .مستقبالً  ركة في خفو مصروفات الفوائد  وبالتالي العودة إلى تسجيل أرباك مرة أخرىوتتوقع اإلدارة أن يساهم إتمام عملية إعادة هيكلة ديون الش
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2019 2020

 قطاا األسمنت واإلنشا ات 
تضم استثمارات قطاع األسمنت واإلنشاءات مجموعة أسيج القابضة  والتي تشمل مشروعات إنتاج األسمنت من 

منها(    التخارج  الجاري  زهانة  الجزائر: شركة  في   / التكامل  أسمنت  السودان:  )في  لألسمنت  أسيج  خالل شركة 

اآللي(  ومشروع للتحكم  أسيج  اإلنشاءات )شركة أرسكو / شركة  أسيج  ومشروعات  الهندسية )شركة  اإلدارة  ات 

 للهندسة / شركة أسنبرو(. 

األول الربع  الربع األول   
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̂ % 1.85 – القلعة الفعلية شركة ملكية                             
 

إضرا  ألسيج لألسمنت بسبب  األرباك التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك تراجع

 ارتفاع تكاليف الطاقة في السودان العمال و

 بالستودان التكامل مصتنع أستمنت بذلج  ليتبقى  2015  عام منذ مصتر  في األستمنت  إنتاج مشتروعات جميع من  بالتخارج لألستمنت  أستيج  شتركة قامت

 مصنع  بيع إجراءات  بأن  علًما   (%35  لألسمنت أسيج  شركة ملكية  نسبة)  الجزائر  في  لألسمنت  زهانة  شركةو   (%51  لألسمنت أسيج  شركة ملكية  نسبة)

 تأخرت بسبب المتغيرات السياسية بالجزائر. لألسمنت زهانة

ليستجل  %51بستبب انخفاض حجم اإلنتاج بمعدل ستنوي  2020خالل الربع األول من عام  %56لألستمنت بمعدل ستنوي   تراجعت إيرادات شتركة زهانة

على الرغم من تشتتغيل خط جديد إلنتاج األستتمنت الجاف أواخر فبراير الماضتتي    2019ألف طن خالل نفس الفترة من عام  185ألف طن مقابل   91

ائل شتهر مارس نتيجة لعدم استتقرار األوضتاع الستياستية وما ترتب عليه من إغالق الطرق  علًما بأن المصتنع حيث يرجع  لج إلى توقف المصتنع في أو

ء استتأنف عمليات االختبار والتشتغيل في األستبوع األخير من شتهر مارس. وعلى الرغم من  لج شتهدت الشتركة تحواًل في مستتويات الربحية  في ضتو

مقابل خستتائر  2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام    6.7ئب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك بقيمة  تستتجيل أرباك تشتتغيلية قبل خصتتم الضتترا

  حيث يرجع  لج إلى انخفاض التكاليف المتغيرة المتعلقة بشتتتراء الكلنكر على خلفية عدم 2019مليون جنيه في الربع األول من  17.8تشتتتغيلية قدرها  

 ألف طن خالل نفس الفترة العام السابق. 112.6مقابل  2020األول من عام شراء أي كميات منه خالل الربع 

 التغيير )%(  2020 األولالربع  2019 األولالربع  مليون جنيه مصر (  -- مشروعات أسيك لألسمنت  )

 ( % 26)   209.8   282.2 أسمنت التكامل | اإليرادات

أسمنت التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
 75.1   28.7 (62 % ) 

 ( % 56) 72.6 166.2 زهانة لألسمنت | اإليرادات* 

لألسمنت | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد    زهانة

 واإلهالك واالستهالك* 
(17.8 ) 6.7  - 

 يتم تجميع نتائج شركة زهانة لألسمنت بأسلو  حقوق الملكية )تجميع الحصة من األرباك أو الخسائر(.*

  لشركة  يةلالفع  الملكية تبلغ  ولذلج.  لألسمنت  أسيج  شركة  من  %59.9 حصة  القابضة أسيج  مجموعة  تمتلج  كما  مباشر  بشكل  لألسمنتأسيج   شركة في  %10 حصة  القلعة  تمتلج^  

 .%51.8 لألسمنت أسيج شركة في القلعة

 اإليرادات | أسيك لألسمنت 

 )مليون جنيه(  

 األرباح التشغيلية | أسيك لألسمنت 

 )مليون جنيه( 
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نج  مصتتنع أستتمنت التكامل في االستتتحوا  على أكبر حصتتة بستتوق األستتمنت 

 . 2020. خالل الربع األول من عام %28.1السوادني بنسبة بلغت 

  جنيه مليار 1.7  لتبلغ %33  بنستتتبة ستتتنويًا  نمًوا  المصتتتنع  إيرادات  ستتتجلت  وقد

 خالل سوداني  جنيه  مليار 1.3  مقابل  2020 عام من األول  الربع  خالل  سوداني

 فان المصتتري   بالجنيه  النتائج احتستتا  حالة  وفي. الستتابق العام من  الفترة  نفس

 قيمة  تراجع  تأثير  لج يعكس حيث  %26  ستتتتنوي بمعدل  ستتتتتنخفو  اإليرادات

  الصترف أستعار  استتخدام  يقتضتي محاستبي  معيار  الشتركة  وتبني  الستوداني  الجنيه

 التشتغيلية  األرباك  وتراجعت.  الستنوية الصترف أستعار متوستط من  بدالً   اللحظية

 حالة في  %32 ستنوية  بنستبة  واالستتهالك واإلهالك  والفوائد الضترائب  خصتم  قبل

  نظًرا المصتتري   بالجنيه احتستتابها حالة  في %62و الستتوادني  بالجنيه احتستتابها

  بتاإلضتتتتافتة إلى الوقود وأستتتتعتار  الختام  المواد  مثتل  المتغيرة التكتاليف  الرتفتاع

 المصتنع بأن علًما   مارس شتهر  في وانتهى  شتهرال لنحو استتمر عمالي  إضترا 

  الرئيسية   الكهرباء  شبكة على حاليًا  يعتمد حيث الكهرباء   تكاليف  خفو  في نج 

 .  الحاجة اقتضت إ ا الكهرباء لتوليد محطته جانب إلى

 

 

 

 مبيعات األسمنت | التكامل إجمالي        

         (2020الربع األول )    
   

 

 

 إجمالي مبيعات األسمنت | زهانة          

 (2020الربع األول )       
 

 

 

 

  

 

  

التكامل  أسمنت  مصنع  

0.23 

طن  مليون   

 

  سنو انخفا  

   %7بمعدل 

  

 

 

0.09 

طن  مليون   

 

سنو   انخفا   

% 51بمعدل    
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  تقريبًا(  % 70 القلعة الفعليةشركة ملكية )  % 99.9 –ملكية أسيك القابضة  
 

 2020 الربع األول من عام مليون جنيه إيرادات خالل 202.7 تسجل للهندسة أسيج

 إيرادات | أسيك للهندسة 
 )مليون جنيه( 

 األرباح التشغيلية | أسيك للهندسة 
 )مليون جنيه(  

  

 التي ستمنتاأل  إنتاج لمصتانع  اإلجمالية  الطاقة  لتراجع  نظًرا  2020الربع األول من عام  خالل %4 ستنوي بمعدل  للهندستة أستيج  شتركة  إيرادات تراجعت

وتجدر اإلشتارة إلى نجاك . تباطق ستوق األستمنت في مصتر  ظل في  خالل نفس الفترة  كلنكر  طن مليون 2.28  لتبلغ %11  ستنوية  بنستبة الشتركة  تديرها

. كمتا (19 –بعتد انحستتتتار أزمة )كوفيتد  في إبرام ثالثة عقود دوليتة جديدة  والتي من المتوقع أن ينعكس مردودها اإليجتابي على نتتائج الشتتتتركة    اإلدارة

داخل الستوق المصتري بطاقة   مصتانع تعتزم اإلدارة استت ناف تنفيذ خطة تطوير أعمال الشتركة عقب تحستن األوضتاع الراهنة  والتي تهدف إلى إدارة

  .سنويًا طن مليون 6 أيًضا تبلغ إجمالية بطاقة خارجبال أخرى مصانع إدارة إلى باإلضافة سنويًا  طن مليون 6 إجمالية تبلغ

 مشروعات إنتاج الكلنكر   

( 2020الربع األول )  
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    %26 – الفعلية ملكية شركة القلعة 

 

 

تعد الشتتركة الوطنية للطباعة واحدة من أكبر الشتتركات المتخصتتصتتة في تصتتنيع منتجات الطباعة والتغليف في الستتوق المصتتري  حيث قامت في عام 

من شتركة البدار للعبوات في عام  %100من شتركة الشتروق الحديثة للطباعة والتغليف  ثم االستتحوا  على حصتة  %90باالستتحوا  على حصتة  2006

 2006ما مكنها من تنويع باقة منتجاتها لتشتمل الكرتون المموج )المضتلع( ومختلف أنواع العبوات الكرتونية. وتأستستت الوطنية للطباعة عام   م2007

  علًما بأن %48تحت مظلة "مجموعة جراندفيو القابضتة"  وهي من استتثمارات شتركة القلعة في الشتركات صتغيرة ومتوستطة الحجم ومملوكة لها بنستبة  

 تقريبًا من الشركة الوطنية للطباعة.  %53جموعة جراندفيو القابضة تمتلج حصة م

( المتخصتصتة في إنتاج  من الشتركة المتحدة إلنتاج الورق والكرتون )يونيبورد %46.4وتمتلج الشتركة الوطنية للطباعة حصتة غير مباشترة تقدر بنحو  

لشتتركة الشتتروق الحديثة للطباعة والتغليف. كما تقوم الشتتروق بتشتتغيل شتتركة  %90ورق كرتون الدوبلكس من المخلفات الورقية  والمملوكة بنستتبة  

اإلضتافات الكيميائية   لفات الكرتون الستميج والكرتون أحادي الوجه وكرتون الفليكستو و  والمتخصتصتة في تصتنيع  %85ويندستور المملوكة لها بنستبة  

  من إيراداتها من بيع إنتاجها لشتركة الشتروق  مما يجعلها أحد العناصتر التي تلعب دوًرا رئيستيًا في تعظيم ستلستلة القيمة %65علًما بأن ويندستور تحقق  

   .المضافة

 األداء المالي والتشغيلي 

 جراندفيو )الشركة الوطنية للطباعة القابضة(

 اإليرادات 
 )مليون جنيه(  

 

 جراندفيو )الشركة الوطنية للطباعة القابضة(

األرباح التشغيلية
1

 
 )مليون جنيه(  

 

  
 
 

 التغيير )%(  2020األول الربع  2019األول الربع  )مليون جنيه( 

 ( % 2) 189.0 192.4 اإليرادات الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | 

الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

 واإلهالك واالستهالك 
37.9 44.1 16 % 

 ( % 45) 53.7    97.8 | اإليرادات للعبواتالبدار 

 ( % 72) 2.4 8.6 | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  للعبواتالبدار 

 ( % 3) 220.9 227.9 الشركة المتحدة إلنتاج الورق والكرتون | اإليرادات

الشركة المتحدة إلنتاج الورق والكرتون | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب  

 والفوائد واإلهالك واالستهالك   

12.8 40.6 216 % 

 
 

 
 

 

 

 
 النتائج المجمعة المعروضة لمجموعة جراندفيو القابضة تقوم القلعة بتجميع  1
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 قطاا الطباعة والتغليف  
 

مليون دوالر في قطاع الطباعة والتغليف من خالل شركتها التابعة   60شركة القلعة حتى اآلن باستثمار أكثر من  قامت  

الوطنية للطباعة  والتي نجحت في التحول إلى واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع منتجات الطباعة  

 والتغليف في السوق المصري. 

 الربع األول  الربع األول 
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  ( %24 القلعة الفعلية شركة ملكية ) %90 –ملكية الشركة الوطنية للطباعة  
 

 

 الشروق الحديثةاإليرادات | 
 )مليون جنيه(  

 األرباح التشغيلية | الشروق الحديثة
 )مليون جنيه( 

    
 

 والعبوات المغلفة بشركة الشروق الحديثة للطباعة  الدوبلكس كرتوننشاط إنتاج 
 

 

والطباعة من خالل ثالثة خطوط إنتاج يبلغ إجمالي طاقتها تقوم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بكافة عمليات التغليف والتقطيع والطي واللصق  

(. وتسجل الشركة أغلب إيراداتها من % 10( والكتب )%40( والعبوات المغلفة )% 50سنويًا  وهي موزعة بين الصناديق المطوية ) ا ألف طن 50اإلنتاجية 

تصدير ما قاعدة عمالئها من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطاعات السلع االستهالكية واألدوية والصناعات الورقية  في حين تمثل أنشطة ال

 وتهدف اإلدارة إلى تعظيم االستفادة من الطاقة اإلنتاجية لخطوط اإلنتاج القائمة وزيادة طباعة الكتب في الفترة القادمة.  من إجمالي اإليرادات.  %20يتجاوز  

 

نظًرا     2020عام  الربع األول من  مليون جنيه خالل    189.0لتبلغ    %2إيرادات شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بمعدل سنوي    وقد تراجعت

األرباك التشغيلية قبل خصم  (. وارتفعت  19  –بسبب تقليص ساعات العمل في ظل انتشار فيروس )كوفيد    %4بمعدل سنوي    النخفاض حجم اإلنتاج

والفوائد واإلهالك واالستهالك أسعار  2020الربع األول من عام  مليون جنيه خالل    44.1لتبلغ    %16بمعدل سنوي    الضرائب  تحسن  بفضل  البيع   

   وانخفاض التكاليف. 
 

 

 الشروق الحديثةإجمالي المبيعات | 

 ( 2020الربع األول )
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   اإليرادات | البدار للعبوات 
 )مليون جنيه(  

 األرباح التشغيلية | البدار للعبوات 
 )مليون جنيه(  

  

   نشاط إنتاج ألواك الكرتون المموج بشركة البدار للعبوات 

وقابليتها إلعادة التدوير وتكلفة إنتاجها تتخصص شركة البدار للعبوات في تصنيع ألواك وعبوات الكرتون المموج المتميزة بالمتانة وقوة التحمل وخفة الوزن  

من سوق صناعة    %10حصة  على  الشركة    ستحو مما يجعله الخامة األمثل لشحن مجموعة متنوعة من البضائع والسيما المنتجات الغذائية. وت   المعقولة

 .مبيعاتهامن إجمالي    %50ت األغذية والمشروبات حوالي  شركا  وتشتريألف طن سنويًا     45الكرتون المموج في مصر  حيث تبلغ إجمالي طاقتها اإلنتاجية  

 %32بنسبة سنوية    وعبوات الكرتون المموج  إنتاج ألواك    نتيجة انخفاض2020خالل الربع األول من عام    %45بمعدل سنوي    اإليرادات  تراجعتوقد  

شركات العاملة بهذا المجال مع العلم بأن العديد من تلج الشركات ال تحظى خالل نفس الفترة  حيث يرجع  لج إلى المنافسة السوقية القوية الناتجة عن تعدد ال

  ى مصنع جديد.بالقدرة على تصنيع المنتجات عالية الجودة  و لج إلى جانب اضطرا  األنشطة اإلنتاجية خالل العمليات الجارية لنقل النشاط اإلنتاجي إل

نتقال إلى مصنعها المتطور الجديد  والذي من المتوقع أن يساهم في زيادة حجم اإلنتاج وتنمية باقة  جدير بالذكر أن الشركة بلغت المرحلة النهائية من اال

 منتجات الشركة مع التوسع بأعمالها في أسواق جديدة.

 

 

 مبيعات ألواح وعبوات الكرتون المموج    

 ( 2020الربع األول )
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 ( %26 القلعة الفعليةشركة ملكية )  % 100 –ملكية الشركة الوطنية للطباعة  

 

5.2 
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 ( % 12 القلعة الفعليةشركة ملكية ) % 46.4 –ملكية الشركة الوطنية للطباعة  

 

فات الورقية  الشركة المتحدة إلنتاج الورق والكرتون )يونيبورد( هي مشروع جديد كليًا يهدف إلى إنتاج ورق كرتون الدوبلكس  مستفيدًا من وفرة المخل

سنويًا  في  األف طنً  135الرئيسية التي تدخل في صناعته. ويبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية لمصنع الشركة في السوق المصري باعتبارها من المواد الخام 

  علًما بأن السوق يضم شركة منافسة أخرى يبلغ إجمالي طاقتها اإلنتاجية  األف طنً  200حين تبلغ احتياجات السوق السنوية من كرتون الدوبلكس حوالي 

وبال  25 سنويًا   طنا  من  ألف  المتبقية  الكميات  استيراد  يتم  تالي 

 السعودية وأسواق أوروبا لسد فجوة الطلب.  

  القيمة   سلسلة  تعظيم  في  األساسية  الركائز  أحد  يونيبورد  شركة  وتمثل

 الخام  المواد  منتجاتها  تمثل  حيث  للطباعة   الوطنية  بالشركة  المضافة

  الحديثة   الشروق  بشركة  التصنيع  أنشطة  في  تدخل  التي  الرئيسية

  على   الشروق  شركة  اعتماد  خفو  وبالتالي  والتغليف   للطباعة

  وتركز .  الصرف  أسعار  اتتقلب  لمخاطر  تعرضها  وتقليص  االستيراد

  السوق   خدمة  على  الحالية  الفترة  خالل  رئيسية  بصفة  الشركة

  . التصدير ألنشطة صغيرة نسبة توجيه مع المصري

 بشركة يونيبورد  الدوبلكس  كرتون إنتاج  نشاط                                                                                                        

 

 إيرادات | يونيبورد 
 )مليون جنيه(  

 األرباح التشغيلية | يونيبورد
 )مليون جنيه(  

  

 

 30.1لتسجل    %17  قدرها   سنوية   بنسبة  المبيعات  حجم  ارتفاع  من  الرغم   على  2020  عامالربع األول من    خالل  % 3بمعدل سنوي    اإليراداتتراجعت  

خصم الضرائب ألف طن تقريبًا خالل نفس الفترة  حيث يعكس  لج تأثير الضغوط الحالية على أسعار البيع. ومن جانب آخر ارتفعت األرباك التشغيلية قبل  

تحسن الكفاءة التشغيلية   وءمليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري  في ض  40.6والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل ثالثة أضعاف لتبلغ  

من إجمالي   %60  باإلضافة إلى انخفاض أسعار المواد الخام التي تمثل  للشركة وقدرتها على االستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليص تكاليف اإلنتاج

 التكاليف المتغيرة بالشركة.  

 

 مبيعات كرتون الدوبلكس  

 ( 2020الربع األول )
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 قطاا التعدين 
تضم استثمارات قطاع التعدين شركة أسيج للتعدين والخدمات الجيولوجية  والتي تضم تحت مظلتها مشروعات شركة  

لتصنيع الكربونات والكيماويات  وشركة جالس روك للمواد العازلة وشركة أسكوم بريشيوس   أسكوم  وشركة أسكوم 

 ميتالز التي يتم تجميع حصتها من األرباك / الخسائر باستخدام أسلو  حقوق الملكية. 

 

 

 
  % 61.32 – ملكية شركة القلعة 

 

 بسبب التحديات االستثنائية  2020خالل الربع األول من عام  أسكوم انخفاض إيرادات 

  اإليرادات
 )مليون جنيه( 

 

 األرباح التشغيلية 
 )مليون جنيه( 

 

تصنيع مواد  تهدف استثمارات القلعة في قطاع التعدين إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة في مجاالت متعددة تشمل إدارة المحاجر لمصانع األسمنت  و

الطلب المحلي والعالمي على كربونات الكالسيوم المطابق للمواصفات العالمية  وغيرها من الخامات الصناعية  ات القيمة    وتلبيةالبناء الصديقة للبي ة   

 من الموارد الطبيعية. المضافة المضافة  فضالً عن تعظيم القيمة 

 تتنوع عمليات الشركة بين أربعة أنشطة رئيسية: 

 قتصادية  وإدارة المحاجر لمصانع األسمنت. إدارة المحاجر  واستكشاف وإنتاج الخامات اال •

 إنتاج كربونات الكالسيوم المطابق للمواصفات العالمية )شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات(.  •

 تصنيع مواد العزل مثل الصوف الصخري والصوف الزجاجي )شركة جالس روك للمواد العازلة(.  •

 ع تحقيق نتائج واعدة تشير إلى اكتشاف الذهب )شركة أسكوم بريشيوس ميتالز(. لتنقيب بأحد امتيازات الذهب في إثيوبيا ما •

  حيث أدى 2020خالل الربع األول من عام    األرباك التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكشهدت أسكوم انخفاض اإليرادات و

 ر إلى األسواق العالمية وتباطق أنشطة قطاع اإلنشاءات في السوق المحلي.  ( إلى فرض قيود على أنشطة التصدي19 –انتشار فيروس )كوفيد 

 التغيير )%(  2020 األولالربع  2019 األولالربع  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك( 

 ( % 11) 5.6 6.3 لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(  أسكوم 

لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد   أسكوم 

 واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر أمريكي( 
1.2 0.4 (64 % ) 

 ( % 25) 2.3 3.0 جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي( 

واإلهالك واالستهالك )مليون  جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 دوالر أمريكي( 
0.5 0.1 (83 % ) 

 ( % 9) 98.3 108.1 نشاط إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات  

نشاط إدارة المحاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  

 واالستهالك 
3.1 10.4 235 % 

 -  0.4 -  نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات  

نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  

 واالستهالك 
(0.028 ) 0.001 104 % 
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 أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات

نتيجة لتعليق العمل في األسواق التصديرية   %16تراجع حجم المبيعات بمعدل سنوي    

مما أدى إلى انخفاض   (19 –وتباطق نشتتاط بعضتتها بستتبب انتشتتار فيروس )كوفيد  
كما انخفضتتتت األرباك التشتتتغيلية قبل خصتتتم    2020اإليرادات في الربع األول من  

نفس الفترة نظًرا لتراجع اإليرادات  الضتتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتتهالك خالل 

 وحوافز التصدير.  

 

  اإلدارة حتاليًتا على تنويع مصتتتتتادر اإليرادات وزيتادة حجم المبيعتات في  تركز

الستوق المحلي بهدف الحفاظ على عمليات الشتركة خالل الظروف الراهنة  والتي 

من المتوقع أن تتأثر على المدى المنظور بستبب استتمرار القيود المفروضتة على 

الستتتفر وإغالق الحدود. ومن المتوقع أن تستتتاهم هذه الجهود في الحد من مخاطر 

العمل في الستتتتوق المحلي  واالستتتتتفادة من مزايا  الدوالر األمريكي تغير ستتتتعر

ومردودهتا على تعزيز كفتاءة رأس المتال العتامتل وتحستتتتين التتدفقتات النقتديتة  

 وهوامش الربحية. 

 

 الس روك للمواد العازلةج

انتشتار فيروس  بستبب  2020اإليرادات واألرباك التشتغيلية قبل خصتم الضترائب والفوائد واإلهالك واالستتهالك خالل الربع األول من عام انخفضتت 

د  ( وتداعياته على قطاع اإلنشتاءات في مصتر وأستواق التصتدير. وتعمل اإلدارة حاليًا على إتمام اتفاقية إلعادة هيكلة ديون الشتركة مع تمدي 19 –)كوفيد  

ي دعمها في تجاوز األزمة الراهنة  ما يستاهم في تحستين المركز المالي للشتركة وتعزيز معدالت الستيولة وبالتالبآجال االستتحقاق وتخفيو أستعار الفائدة  

 .قبل انتشار الفيروس ةالمعهود ياتهامستووتنمية أعمالها مرة أخرى إلى 

 نشاط إدارة المحاجر في السوق المصر  )أسكوم للتعدين( 

من إيراداتها من أنشطة إدارة المحاجر لمصانع    %90بشكل رئيسي بقطاع األسمنت  حيث تقوم الشركة بتسجيل    ترتبط أنشطة التعدين لشركة أسكوم

  إلى جانب تباطق مصانعالاألسمنت في ظل ارتفاع العرض وتراجع الطلب واحتدام المنافسة بين    سوقاألسمنت  علًما بأن الفترة الحالية تشهد تباطق  

جحت الشركة في خفو مستوى التكاليف الثابتة والمتغيرة وتحسين هوامش الربحية على الرغم من تراجع اإليرادات وحجم مع  لج  ن قطاع اإلنشاءات.

بفضل جهود اإلدارة لتحسين العقود المبرمة  والتي شهدت تعديل شروط العقود القائمة عبر تحديد معايير   2020المبيعات خالل الربع األول من عام  

ب المنتجات مع تجديد بعو العقود على أساس الشراء أو السداد لتغطية التكاليف الزائدة التي تتحملها الشركة خالل االضطرابات للحد األدنى من سح

 التي تشهدها األسواق. 

 

 

 

 مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات  

 ( 2020الربع األول )

 

 

 جالس روك مبيعات 

 ( 2020الربع األول )

 

 

 مصر  في المحاجر إدارة  نشاط  مبيعات          

 (2020الربع األول )                    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ألف   73.3
 طن

 

سنو    انخفا   

% 16بمعدل   

 

 

 
  مليون 5.0

 طن
 

سنو    انخفا   

% 16بمعدل   

 

طن ألف   2.4  

 

سنو    انخفا   

% 5بمعدل   

 

 

   أسكومبشركة  الكالسيوم  كربونات مصنع إنتاج 

شركة أسكوم ل التابعكربونات الكالسيوم مصنع   
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           % 54.9 – ملكية شركة القلعة 
 

بفضتل تحستن األداء التشتغيلي   2020خالل الربع األول من مليون جنيه   212.8لتبلغ   جذوراستتمرار نمو إيرادات 

 بمزارع دينا

 

 اإليرادات المجمعة | مجموعة جذور 
 ( مليون جنيه) 

 

  

 مجموعة جذور األرباح التشغيلية المجمعة | 
 ( مليون جنيه (

 

 

 

  غير أن األرباك التشتغيلية قبل خصتم الضترائب  2020  عام من األول  الربع  خاللنمو اإليرادات  ( مزارا ديناالشنركة المالكة ل)جذور  مجموعة  شتهدت

 .األلبان لمنتجات االستثمارية الشركةب ارتفاع تكلفة المواد الخاموالفوائد واإلهالك واالستهالك تراجعت خالل نفس الفترة بسبب 

 التغيير )%(  2020 األولالربع  2019 األولالربع  )مليون جنيه( 

 % 9 179.9 165.4 مزارا دينا | اإليرادات 

 ( % 2) 47.2 48.0 مزارا دينا | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 ( % 7) 56.1 60.2 االستثمارية لمنتجات األلبان | اإليرادات

 ( % 78) 1.1 5.0 االستثمارية لمنتجات األلبان | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 

ودون تغير  طن   22,143  حيث استتقر إنتاج الحليب الخام عند 2020نجحت مزارع دينا في تحستين أدائها المالي والتشتغيلي خالل الربع األول من عام 

بقرة. ويعكس  لتج استتتتتمرار جهود اإلدارة لزيتادة معتدالت الكفتاءة   7,065إلى  %7تراجع حجم قطيع األبقتار بنستتتتبتة    على الرغم من ستتتتنوي ملحوظ

  باإلضتتافة إلى والتي شتتملت إجراء العديد من التحستتينات مثل تركيب الستتتائر وأنظمة التبريد بحظائر األبقار الحالبةالتشتتغيلية وإنتاجية الحليب الخام  

 بقار الحالبة األكثر صحة واألعلى إنتاجية.زيادة كفاءة عملية فرز وانتقاء األبقار عبر التركيز على األ
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 قطاا األغذية 
 

األغذية مجموعة جذور في مصر )الزراعة واألغذية( والتي تضم تحت مظلتها شركة دينا  تضم استثمارات قطاع  

تنتجها   التي  األلبان  )تسويق منتجات  األلبان  لمنتجات  الزراعية )مزارع دينا( والشركة االستثمارية  لالستثمارات 

 مزارع دينا(. 

 الربع األول  الربع األول  
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من الحليب الطازج والتي تشتتمل: )الحليب الستتادة ومتعدد   بتستتويق منتجات األلبان التي تنتجها مزارع دينا  الشننركة االسننتثمارية لمنتجات األلبانقوم  ت

ولبن البودرة منزوع الدستتتم والزبدة. وتبلغ الطاقة اإلنتاجية   الزبادي والجبنوالنكهات في عبوات صتتتغيرة وعائلية(  باإلضتتتافة إلى منتجات العصتتتائر  

طنا تقريبًا من    250طنا من الزبدة  و 600طنا من لبن البودرة منزوع الدستتم  و 1300مليون عبوة من الحليب الطازج  وحوالي  35الستتنوية للشتتركة  

مليون عبوة ستتنويًا  عقب تشتتغيل خط  50تاجية لمنتجات الزبادي إلى   نجحت الشتتركة في مضتتاعفة الطاقة اإلن2020منتجات األجبان. وخالل يناير  

إنتاج الحليب إنتاج إضتتافي  والذي من المتوقع أن يصتتل إلى كامل طاقته التشتتغيلية واإلنتاجية خالل فترة تتراوك بين عامين وثالثة أعوام. ونظًرا ألن  

ركة بتوظيف الطاقة غير المستتتتغلة لخط إنتاج الحليب في إنتاج العصتتتائر بدون تكلفة  فقط من الطاقة اإلنتاجية للشتتتركة  تقوم الشتتت %60حاليًا يستتتتغل  

 استثمارية جديدة. 

بستبب تأثير توقف األنشتطة التشتغيلية لعمالء الشتركة الرئيستيين من   2020أما على صتعيد األداء المالي  تراجعت اإليرادات خالل الربع األول من عام 

 اتجاه(  باإلضافة إلى 19 –والفنادق وغيرها  بمقتضى اإلجراءات االحترازية التي فرضتها الحكومة الحتواء انتشار فيروس )كوفيد  المطاعم والمقاهي  

لتقليل  لحد من التعامل المباشتتتر مع منافذ البيع ولشتتتراء المنتجات  ات فترات الصتتتالحية الطويلة تحستتتبًا لتمديد فترة حظر التجول   التجزئة إلىعمالء 

تراجعت األرباك التشتتغيلية قبل خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك نتيجة استتتمرار ارتفاع تكلفة المواد الخام  علًما بأن احتماالت العدوى. 

ى منتجات الحليب الشتركة ستتقوم بتمرير تلج الزيادات بشتكل كلي إلى أستعار البيع النهائية فور تحستن أوضتاع الستوق. وتتوقع اإلدارة زيادة الطلب عل

وما ستيصتاحب  لج من تأقلم العمالء مع مستتجدات الوضتع الراهن  ترازية في جميع أنحاء البالدحالطازج خالل الفترة المقبلة في ضتوء تخفيف القيود اال

 واست ناف األنشطة التشغيلية لمختلف الشركات واألعمال. 
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 اللوجيستياتوقطاا النقل  

 

تضتتتم استتتتثمارات النقل واللوجيستتتتيات مشتتتروعات خدمات الموان  البحرية في مصتتتر ومشتتتروعات النقل النهري  

 واللوجيستيات في مصر وجنو  السودان من خالل شركة نايل لوجيستيكس.

 

  % 67.6 – ملكية شركة القلعة 

 

وارتفاع األرباك التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك   تضاعف إيرادات نايل لوجيستيكس

 2020خالل الربع األول من عام 

 سي سي تي او )الشركة المالكة لنايل لوجيستيكس(

 اإليرادات
 )مليون جنيه(  

 سي سي تي او )الشركة المالكة لنايل لوجيستيكس(

 التشغيلية األرباح 
 )مليون جنيه( 

  

 

وتقوم بممارسة أنشطتها في مصر وجنو  السودان. وتعكس األرباك التشغيلية للشركة  »سي سي تي او« هي الشركة القابضة لشركة نايل لوجيستيكس

للنقل    خصم رسوم األتعا  االستشارية المستحقة لشركة القلعة  والتي يجب احتسابها قبل تجميع نتائج شركتي نايل لوجيستيكس وشركة جنو  السودان

 النهري. 

 

  مصحوبًا بتضاعف األرباك التشغيلية %81في ضوء نمو اإليرادات بمعدل سنوي  2020ع األول من عام وقد واصلت الشركة أداءها القوي خالل الرب

من إجمالي   % 80مليون جنيه خالل نفس الفترة  أو ما يتجاوز    40.4قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بأكثر من ست مرات لتسجل  

 مليون جنيه.  51.1والبالغة  2019م عاكامل األرباك التشغيلية المحققة خالل 

 
 

 )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك(

 التغيير )%(  2020الربع األول  2019الربع األول 

 % 102 72.4 35.9 نايل لوجيستيكس | اإليرادات  

 % 749   30.0 3.5 | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  نايل لوجيستيكس 

 % 36  0.9  0.7 شركة جنوب السودان للنقل النهر  | إيرادات بالدوالر األمريكي

شركة جنوب السودان للنقل النهر  | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك بالدوالر األمريكي 

0.5 0.7 40 % 
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 شركة نايل لوجيستيكس )مصر(

 تتوزع أنشطة شركة نايل لوجيستيكس في السوق المصري بين أربعة قطاعات رئيسية: 

 أنشطة نقل ومناولة وتخزين الفحم باإلسكندرية وميناء طناش النهري بالقاهرة.  •

  وكذلج  باإلستتكندرية )ستتاحة تخزين الحاويات(  حيث تتنوع األنشتتطة بين مناولة الحاويات الفارغة والمعبأةأنشتتطة نقل وتخزين الحاويات  •

 الحاويات المبردة.

ألف طن. وتستتتهدف الشتتركة  100أنشتتطة تخزين الحبو  باإلستتكندرية  من خالل مستتتودع تخزين الحبو  الجديد بطاقة استتتيعابية تبلغ   •

 مرات سنويًا.   7إلى  6إلى ما يتراوك بين  الوصول بمعدل دوران المخزون

 أنشطة النقل النهري باعتبارها الوسيلة األعلى كفاءةً لنقل البضائع بطول نهر النيل في مصر. •

 

  بفضتل زيادة الطاقة االستتيعابية لمستتودعات  2020في مضتاعفة إيراداتها على أستاس ستنوي خالل الربع األول من عام   نجحت شتركة نايل لوجيستتيكس

تضتاعف تخزين الفحم/الفحم البترولي  وتشتغيل مستتودع تخزين الحبو   فضتالً عن تحستن الكفاءة التشتغيلية بمستتودع تخزين الحاويات. وصتاحب  لج 

 مليون جنيه خالل نفس الفترة.  30صم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بواقع تسع مرات تقريبًا لتسجل األرباك التشغيلية قبل خ

ألف طن من الحبو  خالل الربع األول من عام  110  تخزين ومناولة  2019وقد شتتهد مستتتودع تخزين الحبو  الجديد  الذي تم تشتتغيله في ستتبتمبر  

 داستتتيرامستتتودع. وتجدر اإلشتتارة إلى تأثر  لل  والذي مثل أول فترة تشتتغيلية كاملة 2019مقارنة بالربع األخير من عام  %12  وهو نمو بنستتبة  2020

رومانيا وأوكرانيا  علًما بأن الشركة تتوقع نمو   فيالموان  األوروبية  بعو التي أدت إلى توقف العمل ب  (19 –الحبو  بتداعيات انتشار فيروس )كوفيد  

 ظى بها.ح( في ضوء األهمية االستراتيجية التي ي19 –النشاط مرة أخرى بعد انحسار أزمة )كوفيد 

  

- ري يوليوتمضتتي اإلدارة قدًما في تنفيذ استتتراتيجيتها لتحستتين مستتتوى الكفاءة التشتتغيلية  تركيًزا على ربط ستتاحة التخزين بشتتبكة الكهرباء بحلول شتته

ية التي تتبناها  بدالً من االعتماد على المولدات الكهربائية التي يتم تشتتغيلها باستتتخدام الديزل. وتأتي تلج الخطوة في إطار االستتتراتيج 2020أغستتطس 

 اإلدارة لخفو التكاليف التشغيلية وزيادة االعتماد على مواردها الخاصة مع الحد من تعهيد خدماتها ألطراف خارجية.

 

 

 

 

 النوبارية مستودع تخزين الحبو  الجديد بالقر  من ميناء   
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وعلى صتعيد ستاحة تخزين الحاويات  شتهدت الشتركة تراجع نشتاط تخزين  

الحاويات بستتبب انخفاض حركة البضتتائع والحموالت المستتتوردة في ظل 

على موان    د( وما ترتب عليه من فرض قيو19  –انتشتتتتار فيروس )كوفيد  

التصتدير في أوروبا وروستيا  غير أن نشتاط تخزين الحاويات المبردة شتهد 

استتتمرار عملياته دون انقطاع وستتاهم بنصتتيب األستتد في إجمالي إيرادات 

  في ضتوء تحقيق  2020خزين الحاويات خالل الربع األول من عام  ستاحة ت

 نفس الفترة من العام السابق. مماثلة لإيرادات 

 

 

ألف طن خالل الربع   505لتبلغ   %106وي  وقد شتهدت الشتركة نمو حجم أنشتطة تحميل وتفريغ وتخزين الفحم/الفحم البترولي في اإلستكندرية بمعدل ستن

. وعلى الرغم 2019الذي بدأ عملياته التشتتغيلية خالل يوليو    ألف طن تمت مناولتها عبر ميناء طناش النهري بالقاهرة 135  منها 2020األول من عام 

(  تتوقع اإلدارة انخفاض حجم هذا النشتاط بداية من  19 –كوفيد  من عدم تأثر أنشتطة تحميل وتفريغ الفحم بميناء اإلستكندرية بتداعيات انتشتار فيروس )

  ا  مما ستتيقثر على شتتركات األستتمنت باعتباره لستتتة أشتتهربوقف إصتتدار تراخيص البناء  األخير  بستتبب قرار الحكومة  2020الربع الثالث من عام 

 المستورد الرئيسي للفحم. 

 تحميل وتفريغ وتخزين الفحم 

 ( 2020)الربع األول 

 

 

اإلسكندرية  – تخزين الحبوب   

 ( 2020)الربع األول              

 

 

 

 شركة جنوب السودان للنقل النهر  

(. وتعمل الشتركة حاليًا باستتخدام ستفينة دافعة واحدة WFPأنشتطة الشتركة في جنو  الستودان على نقل المواد الغذائية لبرنامج األغذية العالمي )  تركزت

وظيف الستفينة الحالية لحين االنتهاء من أعمال التجديد بالستفينة الثانية والتي يتوقع تشتغيلها مرة أخرى خالل األشتهر المقبلة  علًما بأن اإلدارة تستتهدف ت

 في استكمال أربع رحالت سنويًا.

 

  بينما بلغت األرباك التشتتتغيلية قبل خصتتتم الضتتترائب والفوائد  2020ألف دوالر خالل الربع األول من عام  930وقد ستتتجلت الشتتتركة إيرادات بقيمة  

 . 2020ل الربع األول من عام في استكمال رحلة واحدة خالألف دوالر خالل نفس الفترة  حيث يعكس  لج نجاك الشركة  700واإلهالك واالستهالك 

 

ألف   505  
 طن

 

 نمو سنو   

%106بمعدل   

 

 

 

   ألف 110
 طن

 

سنو    نمو  

% 2بمعدل   

 

 

   الحاويات والفحم قر  ميناء اإلسكندرية  تخزين  ساحات  

   الفحم/الفحم البترولي بميناء النهضة النهري تخزين  ساحات  



    

31 

 تقرير نتائج األعمال 

 2020 مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
 2020يوليو   1  القاهرة في

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات عن سهم الشركة 
  

 CCAP.CAكود البورصة المصرية 

 1.820.000.000 عدد األسهم 

 401.738.649 أسهم ممتازة

 1.418.261.351 أسهم عادية

 مليار جنيه  9.1 رأس المال المدفوا 
 

 أرقام عالقات المستثمرين 

 األستاذ / عمرو القاضي 
 رئيس عالقات المستثمرين 

akadi@qalaaholdings.com 
 +20 2 2791 4440ت  : 

 + 20 2 2791 4448ف  : 
 

 األستاذ / تامر درويش 
 مدير عالقات المستثمرين 

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440ت  : 
 + 20 2 2791 4448ف  : 

 

 

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة 

 ( 2020  مارس 31في )
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