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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 اإلدارة مجلس تقرير

 8302 مارس 00 في المنتهية المالية الفترة نتائج تعلن القلعة شركة

 

 (8132الربع األول ) المجمعة الدخل قائمة|  الرئيسية المؤشرات

 اإليرادات

 مليار جنيه 0.0

 (8137 الربع األولخالل  ممليار ج 8.3)

 هالكك واالستاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهال

 مليون جنيه 084.8

 (8137الربع األول  خالل جم مليون 375.1)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية
 جنيه مليون 026.1

 (8137 بع األولرالخالل  مج مليون 418.4)

 (8132 مارس 13) المجمعة الميزانية|  الرئيسية المؤشرات

 3إجمالي األصول

 مليار جنيه 23.0

 (8137نهاية عام  جم مليار 71.8)

 إجمالي حقوق الملكية

 مليار جنيه 03.9

 (8137 عام نهاية جم مليار 31.8 مقابل)

 

 

 

. األساسية والبنية الطاقة استثمارات في رائدة شركة وهي –( CCAP.CA المصرية البورصة كود) القلعة شركة إدارة مجلس اجتماع اليوم مساء انعقد

 خالل جنيه مليار 0.0 اإليرادات بلغت حيث ،8302 مارس 00 في المنتهية المالية للفترة والمستقلة المجمعة المالية لقوائما باعتماد اإلدارة مجلس وقام

 اإليجابي المردود وكذلك الطاقة، قطاع في وتوازن عربية طاقة لشركتي القوي األداء بفضل %42 بمعدل سنوي نمو وهو ،8302 عام من األول الربع

 إيرادات إجمالي في جنيه مليون 583.5 بمبلغ منفردة ساهمت بأنها علًما القلعة، لشركة المالية القوائم ضمن 8القابضة جراندفيو مجموعة نتائج تجميعل

 .8302 عام من األول الربع خالل القلعة

 

. %24 قدرها سغغغنوية بزيادة جنيه ليونم 084.8 واالسغغغتهالك واإلهالك والفوائد الضغغغرائ  خصغغغم قبل التشغغغغيلية األرباح بلغت الفترة، نفس وخالل

   .%54 بنسبة ملحوظ سنوي تحسن وهو الفترة، نفس خالل جنيه مليون 026.1 بقيمة خسائر صافي الشركة وتكبدت

 

 عرض ثم ،8301 ديسغغغمبر 00 في المنتهية المالية للفترة المجمعة النتائج على اإلدارة وتعليق والتشغغغغيلية المالية المؤشغغغرات أبرز عرض يلي وفيما

 عبر القلعة لشغغركة الكاملة المالية القوائم تحميل ويمكن. 8301 عام من األخير الربع ومسغغتجدات لنتائج اإلدارة وتحليالت المتممة لإليضغغاحات إضغغافي

 ir.qalaaholdings.com: اإللكتروني الموقع زيارة

 

  

                                                             
 سابًقا بالميزانية المجمعة لشركة القلعة 8301تم استعراض نتائج العام المالي 0 

 ولها سيطرة إدارية عليها بصورة غير مباشرة %42وتبلغ ملكية القلعة بها الحجم متوسطة كات تمتلك شر القابضة جراندفيو مجموعة8  



    

2 

 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

  المؤشرات المالية والتشغيلية

  وهو نمو ساااااانول بمعدل 8132ل الربع األول من عام ملياار جنياخ خال 1.3بلغت اإليرادات ،

 .8137مليار جنيخ خالل الربع األول من عام  8.8مقابل  42%

 ،8302 عام من األول الربع خالل القلعة شركة إيرادات صدارة الطاقة قطاع احتل وقد

 %84 بحصة األسمنت قطاع ويليه اإليرادات، إجمالي من %48 مساهمته بلغت حيث

  .الفترة نفس خالل القلعة إيرادات اليإجم من

 

 خالل جنيه مليون 186.5 القابضة أسيك مجموعة إيرادات بلغت األسمنت، قطاع وفي

 السودان، في التكامل أسمنت لشركة القوي األداء بفضل ،8302 عام من األول الربع

 خالل %42 سنوي بمعدل اإليرادات وارتفاع المبيعات حجم نمو الشركة رصدت حيث

 .الجاري العام من األول الربع

 

 نتائج لتجميع اإليجابي المردود القلعة لشغغغغغغركة المالية القوائم تعكس آخر جغانغ  ومن

 إيرادات في جنيه مليون 583.5 بمبلغ الشركة حيث ساهمت ،القابضة اندفيوجر مجموعة

  .الفترة نفس خالل القلعة إيرادات نمو معدل من %58 حوالي يمثل ما وهو األول، الربع

  مليون  184.8بلغت األرباح التشاااغيلية قبل خصااام الضااارائب والفوائد واإلهالك واالساااتهالك

مليون  375.1مقابل  %24، وهو نمو ساانول بمعدل 8132جنيخ خالل الربع األول من عام 

بفضااااال األداو القول السااااااتيمارات ق اعي ال اقة  الماضااااايجنيخ خالل نفس الفترة من العام 

 واألسمنت.

من معدل نمو األرباح التشغغيلية قبل خصم تقريبًا  %52قطاع األسغمنت بنسغبة سغاهم وقد 

الضغغرائ  والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك خالل الربع األول من العام الجاري على خلفية 

لتشغيلية بمعدل األداء القوي لمصغنع أسمنت التكامل في السودان، والذي ارتفعت أرباحه ا

في و. اصلة تنمية الطاقة اإلنتاجية منذ بداية العام الجاريبفضل مو اضعفً  يتجاوز عشرين

من معغدل نمو األرباح التشغغغغغغغيلية يأتي المردود اإليجابي  %49المركز الثغاني بحصغغغغغغة 

ومن جان   .لشغغركة القلعة ةضغغمن القوائم المالي القابضغغة جراندفيو مجموعةنتائج لتجميع 

لشركة القلعة خالل الربع األول من عام  نمو األرباح التشغيليةفي آخر ساهم قطاع الطاقة 

 شركة طاقة عربية خالل نفس الفترة.أرباح النشاط بارتفاع اإليرادات وبفضل  8302

 مليون جنيخ خالل الربع  133لتبلغ  %51مصااااروفات الفوائد البنكية بمعدل ساااانول  ارتفعت

 عام السابق. مليون جنيخ خالل الربع األول من ال 817.3، مقابل 8132األول من عام 

مليون جنيه من إجمالي مصغغغغغغروفات الفوائد  02.4 القابضغغغغغغة جراندفيو مجموعةوتمثل 

المصغغروفات خالل الربع زيادة تلك من معدل  %02وحدها بنسغغبة البنكية، حيث سغاهمت 

 .8302األول من عام 

   قامت شارةة القلعة برد االضاملالل المساجل علح  حد استيماراتها في ق اس استكشاإ وإنتا

مليون جنيخ خالل الربع األول من  11.3ل، وهو ماا  ممر عن مساااااااهمة إيجابية بقيمة البترو

 .8137مليون جنيخ خالل نفس الفترة من عام  66.6مقارنًة بخسائر قدرها  8132عام 

  مليون  85.6لتبلغ  %21انخفضات خساائر القلعة من العمليات رير المساتمرة بمعدل سنول

مليون جنيخ خالل نفس الفترة من العام  817.2، مقابل 8132جنيخ خالل الربع األول من عام 

 السابق.

 تسغغجيل إلى الجاري العام من األول الربع خالل المسغغتمرة غير العمليات خسغغائر وترجع

 تخارجها بإتمام القلعة شركة قيام إلى اإلشارة وتجدر(. مول ديزاينبوليس) مشروع خسائر

 .8302 يونيو في مول ديزاينبوليس مشروع من

 اإليرادات
 مليون جنيه()
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

  مليون جنيخ خالل الربع  326.7ساااجلت النتائج المالية لشااارةة القلعة صاااافي خساااائر بقيمة

مليون جنيخ خالل نفس الفترة من  418.4، وهو تلساااان مللوا مقابل 8132األول من عام 

 .8137عام 

  باستيناو ديون الشرةة  8132مارس  13مليار جنيخ في  31.6بلغ إجمالي الديون المجمعة(

تأمير ، حيث يعكس ذلك 8137مليار جنيخ في نهاية ديساااامبر  1.2ة للتكرير( مقابل المصااااري

بعد تجميع نتائجها علح القوائم المالية لشااارةة  القابضاااة جراندفيو مجموعةتساااجيل التزامات 

 8137مليار جنيخ بنهاية ديساااامبر  12.15وبلغت ديون الشاااارةة المصاااارية للتكرير القلعة. 

باساااااتيناو ديون ديون )ال إجمالي. وبلغ 8136في نهاية ديسااااامبر  مليار جنيخ 14.32مقابل 

التزامات  علًما بأن، 8132جنيخ بنهاية مارس مليار   41.5( شااارةة ساااكك حديد ريفت فالي

القلعة في نهاية التزامات شااارةة  من إجمالي  %71الشااارةة المصااارية للتكرير ميلت حوالي 

 .8132مارس 

 

 

 

 

 

 

 ة القلعةديون شرة                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تم استبعاد ديون شركة سكك حديد ريفت فالي من الرسم البياني أعاله.* 

  

 صافي الخسائر
 مليون جنيه()
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

 8132مارس  13تعليق اإلدارة علح نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 معطيات يفتوظ في اإلدارة نجحت حيث التابعة، واسغغتثماراتها القلعة لشغغركة قوية بداية على 8302 عام انطلق 

 خالل جنيه مليار 0.0 لتسغغجل %42 بنسغغبة المجمعة اإليرادات نمو في انعكس مما الراهن االقتصغغادي المشغغهد

 ةالتابع االسغغغتثمارات محفظة وتنمية التشغغغغيلية الكفاءة مسغغغتويات بتحسغغغن مصغغغحوبًا ،8302 عام من األول الربع

 .الجاري العام من األول عالرب خالل المجمعة الخسائر في الملحوظ التراجع وبالتالي

 سوانعك المصرية الحكومة تتبناها التي االقتصادي اإلصالح سغياسغات ثمار جني الطاقة اسغتثمارات واصغلت وقد

 ذلك ويشغغمل سغغواء، حد على والبديلة التقليدية الطاقة، لمشغغروعات المالي األداء مؤشغغرات على المباشغغر مردودها

 الطاقة دعم تخفيض من التابعة االسغغغتثمارات اسغغغتفادت فقد. وازنوت عربية طاقة شغغغركتي ومشغغغروعات أعمال

 مشروعات عدة خالل من وذلك والبديلة، المتجددة الطاقة سوق في مكانتهما لترسيخ الشركتان تسعى كما مؤخًرا،

 توسعات وأيًضا أسوان في بنبان بمجمع شغمسية طاقة محطة إنشغاء في عربية طاقة شغركة مسغاهمة أبرزها جديدة

 قدم على العمل يجري أخرى، جهة ومن(. RDF) المخلفات من المشغغغتق البديل الوقود إنتاج في توازن كةشغغغر

 اتذ األطراف جميع مع الهيكلة إعادة اتفاق إلى القلعة توصلت أن بعد للتكرير المصرية الشغركة بمشغروع وسغاق

 بيعيالط الغاز توصغغيل وكذلك اخليةالد الكهرباء شغغبكة وتشغغغيل الكهرباء بشغغبكة المشغغروع توصغغيل وتم العالقة،

 عام عمطل للمشغغغروع التجاري التشغغغغيل لبدء تمهيدًا الغاليات تشغغغغيل تجارب وبدء الداخلية الشغغغبكة في وتدفيعه

 الطاقة اسغتثمارات في ريادتها وترسغغيخ الحيوي المشغروع ذلك في حصغتها زيادة حاليًا اإلدارة تدرس كما. 8309

 .األساسية البنيةو

والنقل، حيث التعدين  يسغغغغغتثمارات القلعة في قطاعية أخرى، تتوقع اإلدارة تحسغغغغغن مؤشغغغغغرات األداء الومن ناح

الطل  على خدمات النقل النهري التي تقدمها شركة  بنمو ةمصحوبً  ،أكثر تنافسيةشركة أسكوم  أصبحت صادرات

 ائل النقل البري مثل الشاحنات.نايل لوجيستيكس باعتبارها البديل األكثر كفاءة واألقل تكلفةً مقارنًة بوس

تعتزم اإلدارة مواصغغلة خطتها إلعادة وإلى جان  تعزيز األداء المالي والتشغغغيلي على مسغغتوى الشغغركات التابعة، 

عدة مشغغروعات غير رئيسغغية،  هيكلة محفظة االسغغتثمارات التابعة، حيث قامت الشغغركة مؤخًرا بإتمام التخارج من

التابعة للقلعة في مجال االسغغغغتثمار قد سغغغغاهم بشغغغغكل  القابضغغغغة جراندفيو مجموعةلالية علًما بأن تجميع النتائج الم

الشغغركة في بدأت . وقد 8302ملحوظ في تنمية اإليرادات واألرباح التشغغغيلية للشغغركة خالل الربع األول من عام 

، لقلعةلالقوائم المالية  جني ثمار خطة تحسغغغين الكفاءة التشغغغغيلية لمحفظة االسغغغتثمارات التابعة وهو ما انعكس على

خسغغغائر الربع األول من عام صغغافي  خفضغير المسغغغتمرة مع خسغغائر العمليات حيث نجحت الشغغركة في تقلي  

وتؤمن اإلدارة بأن الجهود المبذولة . ائدةمصروفات الفتضاعف على الرغم من تقريبًا  ٪54بمعدل سنوي  8302

لى مستوى الشركات التابعة بالتزامن مع افتتاح وتشغيل مشروع الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنمية األرباح ع

ن النتائج يالمصغغرية للتكرير وقدرتنا على تخفيف االلتزامات المالية للشغغركة، سغغوف تسغغاهم بشغغكل كبير في تحسغغ

فترة لتعظيم العائد االسغغغغتثماري للمسغغغغاهمين خالل امع بالتوازي تدريجيًا للربحية المسغغغغتهدفة  ودفعهاالمالية للقلعة 

 المقبلة.

****** 

 فيما يلي استعراض إضافي ألداء شركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في

. 8302من عام  األولباإلضغغافة إلى اإليضغغاحات المتممة وتحليالت اإلدارة لنتائج ومسغغتجدات الربع  8302 مارس 00

  ir.qalaaholdings.comلعة عبر زيارة الموقع اإللكتروني يمكن تحميل القوائم المالية الكاملة لشركة الق

ة تاعاكس نتاااائج القلعااا "

قادرة اسااااااتيمااراتهااا علح 

 المشااااهد مع يات توايف

 الاااراهااان االقاااتصاااااااااادل

 تنميةوالمردود اإليجاابي ل

 االسااااااتيماااارات ملفظاااة

 ". التابعة
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

  سلوب تجميع نتائج استيمارات شرةة القلعة

 

 

 

  



قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 مارس 2018 )مليون جنيه مصري(

QalaaHoldings.com 6

الربع األول 2017 )كما مت استعراضه سابًقا(الربع األول 2017 - بعد إعادة التبويب)1(الربع األول 2018
 2,114.6  2,090.4  3,083.5  اإليرادات 

)1,707.9( )1,687.4( )2,473.2(  تكلفة املبيعات 
 406.7  403.1  610.3 مجمل الربح 

 4.7  4.7    -  أتعاب االستشارات 
)13.4( )13.4( )3.5(  احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة 

 398.0  394.3  606.8 إجمالي أرباح النشاط

 29.6  29.1  12.6  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى   
�األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 170.4  180.6  325.5 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

)4.7( )4.7( )1.3( مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة( 
 165.7  175.9  324.2 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)122.0( )119.9( )116.2(  اإلهالك واالستهالك 
 43.8  56.0  208.0 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

)207.1( )207.1( )311.0(  فائدة مصرفية مدينة 
)71.5()71.5( )28.3( أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

)55.1( )55.1( )50.8(  فوائد قروض من املساهمني  
 25.3  25.3  45.9  دخل الفائدة 

)1.1( )1.1( )1.1(  مصروفات التأجير التمويلي 
)265.8( )253.6( )137.2( األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

)17.2( )66.6(  93.1  اضمحالالت 
)8.5( )8.5( )10.6(  مكافآت نهاية اخلدمة 

)2.4( )2.4( )1.7(  مبادرات املسئولية االجتماعية 
)39.5( )39.5( )78.9(  مخصصات 

)225.6( )237.8( )25.6(  عمليات غير مستمرة * 
 61.1  61.1  43.3  عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

)498.0( )547.3( )117.6( األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
)48.6( )48.6( )66.4(  الضرائب 

)546.6( )595.9( )184.0( األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
)163.0( )193.5(  2.7   حقوق األقلية 

)383.5( )402.4( )186.7( صافي أرباح )خسائر( الفترة

)1(  مت تعديل أرقام املقارنة الحتساب االضمحالل اخلاص باستثمارت شركة أسكوم في اجلزائر )الزيرج(
* تتضمن العمليات غير املستمرة:

)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2017 و2018: أفريكا ريل وايز،، وديزاينبوليس )مينا هومز(  
)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2018: إجنوي، مامز فودز )جذور(  



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( لفترة ثالثة أشهر منتهية في 31 مارس 2018 )مليون جنيه مصري(
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النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير
 نايل 

الربع األول خصومات جراند فيو* متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 
2018

الربع األول 
2017

 2,090.4  3,083.5   -  520.5  92.0  0.8  198.7  230.4  25.7  726.5  97.0  1,191.7   -   -   - اإليرادات 
)1,687.4( )2,473.2(   - )411.6( )68.9( )0.4( )138.8( )163.0( )25.3( )530.7( )76.2( )1,058.4(   -   -  - تكلفة املبيعات 

 403.1  610.3   -  109.0  23.0  0.4  60.0  67.5  0.4  195.8  20.8  133.4   -   -   - مجمل الربح 
 4.7   - )26.9(   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  26.9 أتعاب االستشارات 

)13.4( )3.5( )0.6(   -   -   -   -   -   - )2.9(   -   -   -   -   - احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 394.3  606.8 )27.5(  109.0  23.0  0.4  60.0  67.5  0.4  192.9  20.8  133.4   -   -  26.9 إجمالي أرباح النشاط

)242.8( )293.8(  23.1 )36.7( )10.0( )1.1( )40.8( )48.7( )11.2( )61.9( )5.3( )40.6( )17.4( )1.8( )41.4( مصروفات عمومية وإدارية 
 29.1  12.6   - )0.5( )2.5(   - )1.8(  6.1  0.4  3.8  0.4  0.9   -  5.7   - صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )14.5( 3.9  )17.4( 93.7  15.9  134.9  )10.3( 24.9  17.4  )0.7( 10.5  71.7  )4.4( 325.5  180.6 

  -   - )45.4(   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  45.4   - توزيعات األرباح
)4.7( )1.3(   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - )1.3( مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك 

 )15.9( 49.2  )17.4( 93.7  15.9  134.9  )10.3( 24.9  17.4  )0.7( 10.5  71.7  )49.8( 324.2  175.9 

)119.9( )116.2( )16.2( )9.5( )2.0( )0.0( )11.7( )29.7( )10.0( )15.4( )3.3( )15.7( )2.0(   - )0.6( اإلهالك واالستهالك 
 56.0  208.0 )66.0(  62.2  8.5 )0.7(  5.8 )4.9( )20.3(  119.4  12.6  78.0 )19.5(  49.2 )16.4( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

)207.1( )311.0(   - )39.5( )4.6(   - )7.6( )16.6( )30.3( )49.7( )1.5( )22.9(   - )31.6( )106.5( فائدة مصرفية مدينة 
)71.5( )28.3(   -   -    -    -    -    -    - --   -    )28.3(--أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

)55.1( )50.8(  147.1   - )9.4(   -   - )2.3( )11.5( )111.6(   -   -   - )63.1(   - فوائد قروض من املساهمني
 25.3  45.9 )154.7(   -  0.4   -  0.5   -   -  4.2   -  51.8  2.1  68.2  73.4 دخل الفائدة 

)1.1( )1.1(   -   -   -   -   -   - )1.1(   -   -   -   -   -   - مصروفات التأجير التمويلي  
)253.6( )137.2( )73.5(  22.7 )5.2( )0.7( )1.3( )23.7( )63.2( )37.7(  11.1  106.9 )45.7(  22.7 )49.6( الأرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود االستثنائية

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
)17.2(  93.1 )106.5(   -   -   - )0.3( )0.4(   -  0.0   -   -   -  200.4   - اضمحالالت 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - مصروفات إعادة هيكلة
)8.5( )10.6(   -   -   -   -   -   - )7.1(   -   -   -   - )3.5( مكافآت نهاية اخلدمة

)2.4( )1.7(   -   -   -   -   -   -   -   - )1.2(   -   - )0.5( مبادرات املسئولية االجتماعية 
)39.5( )78.9(   -   -   -   - )0.1( )0.3(   - )9.9(   - )18.6(   - )50.0(   - مخصصات 

)225.6( )25.6(  11.4   - )37.0(   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - عمليات غير مستمرة **  
 61.1  43.3   -   -  3.7 )2.3(  48.0  9.6   - )2.0( )0.7( )1.1( )1.6( )0.6( )9.8( عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
)498.0( )117.6( )168.6(  22.7 )38.5( )3.0(  46.2 )14.9( )63.2( )56.6(  10.4  86.0 )47.2(  172.5 )63.4( األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)48.6( )66.4(  3.7 )7.0(  0.4   - )4.1( )0.2(   - )18.8( )2.7( )37.5(   -   -   - الضرائب 
)546.6( )184.0( )165.0(  15.6 )38.0( )3.0(  42.1 )15.1( )63.2( )75.4(  7.7  48.4 )47.2(  172.5 )63.4( األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)163.0(  2.7 )84.5(  8.1   - )0.1(   - )3.6( )17.2(  92.4  4.0  13.9 )10.3(   -   - حقوق األقلية 
)383.5( )186.7( )80.5(  7.6 )38.0( )2.8(  42.1 )11.5( )46.0( )167.8(  3.7  34.5 )37.0(  172.5 )63.4( صافي أرباح )خسائر( الفترة

*بدأت القلعة جتميع نتائج جراند فو اعتبارًا من الربع األول 2018
** تتضمن العمليات غير املستمرة:

)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2017 و2018: أفريكا ريل وايز،، وديزاينبوليس )مينا هومز(  
)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2018: إجنوي، مامز فودز )جذور((  

^^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك، ومشروع ديزاينبوليس مول )مينا هومز(، وشركة كروندال، وشركة سفنكس إيجيبت، ومشرق، وأفريكا ريل وايز
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 النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH املصرية  
أسيك  توازن  طاقة عربية للتكرير  

القابضة 
 نايل 

الربع األول 2018جراند فيو* متفرقات^^ وفرةجذور أسكوملوجيستيكس 
اإلجمالي العام

خصومات / 
SPVs2018 العام املالي الربع األول

2017

األصول املتداولة
 3,909.9  4,665.8 )2,763.2(  7,429.0  559.8  430.0 - 172.0  414.5  74.6  2,276.4  200.6  1,527.1  77.4  1,696.6  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 1,218.2  1,502.2   -  1,502.2  296.6  41.6 - 113.8  102.4  16.2  640.0  47.7  244.1 --مخزون 
 617.2  609.4 )114.5(  723.9 - 637.3 - 86.6 -------أصول محتفظ بها لغرض البيع 

 2,353.5  4,790.1  25.0  4,765.1  84.3  14.9  0.2  15.5  13.8  4.5  160.1  38.3  1,283.9  3,113.9  35.7 النقدية وما في حكمها 
 92.6  75.9  4.4  71.4 --- 6.2 -- 65.2 ----أصول أخرى 

 8,191.4  11,643.3 )2,848.4(  14,491.7  940.7  1,123.8  0.2  394.1  530.7  95.2  3,141.7  286.6  3,055.1  3,191.3  1,732.3  إجمالي األصول املتداولة

  - األصول غير املتداولة
 60,345.2  63,804.4  660.2  63,144.1  773.9  35.3 - 701.9  995.2  688.9  687.4  89.0  677.2  58,459.4  35.9  أصول ثابتة 

 1,210.4  1,129.3 )8,035.9(  9,165.2  302.5   - - 143.6 - 449.1 - 0.7 - 8,269.2  استثمارات عقارية 
 1,028.8  1,173.9  727.4  446.5   -   - -  - -- 5.1  32.6  408.9 -- الشهرة / أصول غير ملموسة 

 2,316.4  2,507.7 )2,052.1(  4,559.8  5.3 -- 258.0 -- 24.1   -  33.5  2,188.8  2,050.1  أصول أخرى 
 64,900.8  68,615.4 )8,698.3(  77,315.7  1,081.7  35.3   -  959.9  1,138.8  688.9  1,165.6  121.6  1,120.3  60,648.2  10,355.3  إجمالي األصول غير املتداولة

 73,092.2  80,258.6 )11,546.7(  91,807.4  2,022.4  1,159.1  0.2  1,354.0  1,669.5  784.1  4,307.3  408.2  4,175.4  63,839.5  12,087.6  إجمالي األصول

  - حقوق امللكية
)6,451.7( )6,685.5( )17,498.5(  10,813.0  362.3 )6,332.1( )1,231.0(  168.0  114.9 )518.8( )3,554.2(  98.9  1,009.5  14,869.5  5,826.0  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 16,709.4  17,555.7  7,985.9  9,569.8  227.3  11.2 )12.5( -)66.4( )210.1(  739.1  65.6  447.1  8,368.6   -  حقوق األقلية 
 10,257.7  10,870.1 )9,512.6(  20,382.7  589.6 )6,320.9( )1,243.5(  168.0  48.5 )728.8( )2,815.1(  164.4  1,456.5  23,238.0  5,826.0  إجمالي حقوق امللكية 

االلتزامات املتداولة
 12,567.6  13,051.0  1,847.5  11,203.4  474.2  4,183.9 - 55.2  913.0  257.1  901.8  78.5  99.4 - 4,240.5  افتراض 

 12,117.0  12,900.8 )1,443.8(  14,344.6  440.6  1,786.7  1,242.4  877.8  500.8  767.6  3,324.9  107.3  1,736.3  1,592.7  1,967.6  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 883.0  1,002.9  29.9  973.0  107.3  7.6  1.2  18.6  27.4  16.6  376.6  49.0  315.2 - 53.5  مخصصات                                                             

 942.8  957.6 )390.8(  1,348.4 - 959.1 - 134.3 -- 255.0 ---- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
 26,510.4  27,912.3  42.9  27,869.4  1,022.0  6,937.3  1,243.7  1,085.9  1,441.1  1,041.3  4,858.2  234.7  2,150.9  1,592.7  6,261.5  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
 35,603.5  40,635.9  570.8  40,065.1  306.5 -- 64.4  21.8  366.4  43.8 - 324.4  38,938.0 - اقتراض 

 36.9  131.7 )2,933.4(  3,065.1  104.3  540.9 -- 152.4  105.2  2,162.3 ---- قروض املساهمني 
 683.6  708.6  283.5  425.1 - 1.8 - 35.8  5.8 - 58.2  9.1  243.6  70.9 - التزامات طويلة األجل 

 36,324.1  41,476.2 )2,077.0(  43,555.3  410.8  542.7   -  100.1  179.9  471.6  2,264.3  9.1  568.0  39,008.8   -  إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 62,834.5  69,388.5 )2,034.1(  71,424.7  1,432.8  7,480.0  1,243.7  1,186.0  1,621.0  1,512.9  7,122.5  243.8  2,718.9  40,601.5  6,261.5  إجمالي االلتزامات

 73,092.2  80,258.6 )11,546.7(  91,807.4  2,022.4  1,159.1  0.2  1,354.0  1,669.5  784.1  4,307.3  408.2  4,175.4  63,839.5  12,087.6  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

* بدأت القلعة جتميع نتائج جراند فيو اعتبارًا من الربع األول 2018
^^ تتضمن املتفرقات كل من شركة مشرق وشركة أفريكا ريل وايز الشركة املتحدة للمسابك ومشروع ديزينابوليس )شركة مينا هومز( وشركة كروندال وسفنكس إيجيبت..
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

 

 األداء المالي والتشغيلي

 
 نفس خالل جنيه مليون 905.0 مقابل %02 بمعدل سغغغنوي نمو وهو ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليار 0.0 الطاقة قطاع إيرادات بلغت

. الفترة نفس خالل %48 سغغنوي بمعدل إيراداتها ارتفعت والتي عربية، طاقة لشغغركة والتشغغغيلي المالي األداء قوة ذلك ويعكس ،8301 عام من الفترة

 سغغنوية بزيادة الجاري، العام من األول الربع خالل جنيه مليون 039.1 واالسغغتهالك واإلهالك والفوائد الضغغرائ  خصغغم قبل التشغغغيلية األرباح وبلغت

 .الماضي العام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 22.8 مقابل %84 قدرها

 *اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 *التشغيلية األرباح
 (مليون جنيه)

    
 التغيير ٢1١2ألول الربع ا ٢1١٧الربع األول  (ذلك رير إلح يشير ما بخالإ جنيخ مليون)

 %48 0090.1 248.0 طاقة عربية | إيرادات

 %00 90.1 13.8 طاقة عربية |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %4 91 90.8 توازن | إيرادات

 (%00) 05.9 02 توازن |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 

 

 

 

 

                                                             
 لطاقة.تمثل اإليرادات واألرباح التشغيلية لقطاع الطاقة اإلجمالي العام لنتائج شركتي طاقة عربية وتوازن، وهي المشروعات العاملة في قطاع ا * 

 

 

٩
٣

٥
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١
٢

2
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17الربع األول  18الربع األول 

2
2

.٢

١
1

٩
.٧

17الربع األول  18الربع األول 

 ق اس ال اقة
ترولية )شركة لبتضم استثمارات الطاقة مشروعات توليد وتوزيع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات ا

 في مجال قيد اإلطالقمشغغغروعات الطاقة عربية(، وتدوير المخلفات الزراعية والمنزلية )شغغغركة توازن(، إلى جان  

 الشركة المصرية للتكرير(.تكرير البترول )

 

 

 



    

7 

 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 
  %61.1 –ملكية شرةة القلعة 

 

 8302مليار جنيه خالل الربع األول من عام  0.8لتبلغ  %48ارتفاع إيرادات طاقة عربية بمعدل سنوي 

 لنشاط القوي القوي األداء ضوء في %48 بمعدل سنوي نمو وهو ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليار 0.8 عربية طاقة شركة إيرادات بلغت

 الفوائدو الضغغغغرائ  خصغغغغم قبل التشغغغغغيلية األرباح وبلغت. والكهرباء الطبيعي الغاز قطاعي مشغغغغروعات وكذلك البترولية المنتجات وتوزيع تسغغغويق

 من الفترة نفس خالل جنيه مليون 13.8 مقابل %00 قدرها سنوية بزيادة الجاري العام من األول الربع خالل جنيه مليون 90.1 واالستهالك واإلهالك

  .8301 عام

 اإليرادات
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية
 (مليون جنيه)

  

 

 مقابل %40 بمعدل سغغنوي نمو وهو ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 158.4 البترولية المنتجات وتوزيع تسااويق نشاط إيرادات بلغت

 األول الربع خالل عربية طاقة شركة إيرادات إجمالي من %60 النشاط إيرادات مثلت حيث الماضي، العام من األول الربع خالل جنيه مليون 508.4

ً  الوقود أسغغعار زيادة مع المبيعات حجم ارتفاع اإليرادات نمو ويعكس. الجاري العام من  الطاقة اعقط لتحرير المصغغرية الحكومة تتبناها التي للخطة وفقا

 وهو ،8302 عام من األول الربع خالل لتر مليون 029 والسغغوالر البنزين مبيعات بلغت وقد. 8302 ويوني خالل زيادة أخر تمرير تم حيث تدريجيًا،

 بلغ التشغيلي الصعيد وعلى. الفترة نفس خالل طن 225 لتبلغ %8 سنوي بمعدل التشحيم زيوت مبيعات تراجعت حين في ،%1 بمعدل سنوي انخفاض

 أن على إنشائها، تم محطات 6 أصل من 8 بتشغيل الشركة قامت حيث ،8302 عام من األول الربع ةنهاي في محطة 50 للشغركة التابعة المحطات عدد

 .الحكومية الموافقات كامل على الحصول فورإضافية  محطات ةأربع تاحتاف يتم

 الحكومة إقرار ضغغغوء في %88 بمعدل سغغغنوي نمو وهو ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 846.5 ال بيعي الغاز ق اس إيرادات بلغت

 قامت التي المنشآت عدد نمو إلى باإلضافة ،8301خالل الربع األخير من عام  للعميل جنيه 0533 إلى للعميل جنيه 8533 من التوصيل رسغوم لزيادة

 وبلغت. منشأة 2.508 لتبلغ الضعف وزيتجا بمعدل( الطبيعي الغاز بشبكة سابقًا ربطها تم التي المناطق في) المفتوحة السوق بأسعار بتوصيلها الشغركة

 خالل جنيه مليون09.2 مقابل %029 قدرها سغغنوية بزيادة جنيه مليون 51.0 واالسغغتهالك واإلهالك والفوائد الضغغرائ  خصغغم قبل التشغغغيلية األرباح

 الشركة قامت التي السكنية المنشآت عدد بلغ وقد. السوق بأسعار الطبيعي الغاز توصغيل أنشغطة ربح هامش ارتفاع بفضغل ،8301 عام من األول الربع

 من األول الربع خالل مكع  متر مليار 0.35 الطبيعي الغاز توزيع معدل وبلغ ،8302 مارس بنهاية منشغغأة ألف 982 الطبيعي الغاز بشغغبكة بربطها

 . %9بزيادة سنوية  الجاري العام

 أسغغعار زيادة تأثير ذلك يعكس حيث ،%54 قدرها سغغنوية بزيادة 8302 عام من ولاأل الربع خالل جنيه مليون 098.9 الكهرباو ق اس إيرادات بلغت

 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائ  خصغم قبل التشغغيلية باحراأل وبلغت. %01 بنسغبة الكهربائية الطاقة توزيع معدالت وارتفاع الكهربائية الطاقة

 السغغابق العام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 80.6 مقابل %80 بنسغغبة سغغنوي انخفاض وهو ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 02.8

باإلضغغافة إلى قيام الحكومة بزيادة أسغغعار الكهرباء في إطار خطتها لرفع  الفترة نفس خالل %84 بنسغغبة الكهربائية الطاقة توليد معدالت تراجع بسغغب 

 أحد عم الشغغركة عقد انتهاء إلى الكهرباء توليد معدل انخفاض ويرجع. مش ربح أنشغطة توزيع الكهرباءدعم الطاقة تدريجيًا، وهو ما أدى إلى تقلي  ها

 يتم أن على ديدج موقع إلى ونقلها المسغغتخدمة سغغابقًاالتوليد  معدات تفكيك وبالتاليالعمومية لكهرباء ا ربط المصغغنع بشغغبكة  تم حيث ، األسغغمنت مصغغانع

 وال دة،جدي تشغيلية بقطاعات التوسع خالل من الدخل مصغادر تنويع فرص دراسغة على حاليًا الشغركة وتعكف. الجاريالعام  خالل أخرى مرة تشغغيلها

او الشغغمسغغية الطاقة من الكهرباء توليد جان  إلى الطاقة، اسغغتهالك ترشغغيد ومشغغروعات حلول وتنفيذ تصغغميم عبر الطاقة كفاءة زيادة خدمات سغغيما  أيضغغً

 مشغغروع يف الشغغركة دخول إلى اإلشغغارة وتجدر. والمنزلية الزراعية المخلفات من الكهرباء توليد مثل" المخلفات من المشغغتقة ةالطاق" إنتاج في التوسغغع
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 الالزم التمويل تأمين تم بأنه علًما ،8309 عام من األول النصغغف خالل تشغغغيله والمقرر أسغغوان، في بنبان بمجمع شغغمسغغية طاقة محطة إلنشغغاء مشغغترك

 .بالمشروع اإلنشائية األعمال وبدء

 التغيير ٢1١2الربع األول  ٢1١٧الربع األول  (ذلك رير إلح يشير ما بخالإ جنيخ مليون)

 %54 098.9 085 طاقة باور | إيرادات

 (%80) 02.8 80.6 طاقة باور |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %88 846.5 838.0 طاقة راز | إيرادات

 %029 51.0 09.2 طاقة راز |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %40 158.4 508.4 طاقة تسويق | إيرادات

 (%4) 88.9 80.9 طاقة تسويق |  رباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 

 

 *توليد وتوزيع ال اقة الكهربائية

 8132ع األول الرب
 

 

 توزيع الغاز ال بيعي

 8132الربع األول 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 توزيع المنتجات البترولية

 8132الربع األول 
 
 

  **مل ات الوقودعدد 

 8132الربع األول 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .والنسبة المتبقية ألنشطة التوليد من اإلجمالي ألنشطة التوزيع 52.8% *
 محطات غاز طبيعي 1من بينها  **

 مل ة 53
 

مل ة في  41مقابل 

 8137 المالي العام

 مليون 321.8

 لتر

 

سنول  انخفاض

 %7بمعدل 

 

 مليون 314.6
 ات / ساعةو ةيلو

 

 سنول انخفاض 

 %4بمعدل 

 مليار 

 متر مكعب

 

 سنول نمو 

 %1بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 
  %62.3 –ملكية شرةة القلعة 

 

 8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 91 لتبلغ %4 سنوي بمعدلتوازن  إيرادات نمو

 وقدرتها إيكاروة لشرك القوي األداء بفضل %4 بمعدل سنوي نمو وهو ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 91 توازن شركة إيرادات بلغت

 مليون 05.9 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائ  خصم قبل التشغيلية األرباح وبلغت. األسعار زيادات وتمرير التضخمية الضغوط تجاوز على

 .المصري السوق في إنتاج شركة ألنشطة التشغيلية األرباح لتراجع نظًرا ،%00 بمعدل سنوي تراجع وهو الفترة، نفس خالل جنيه

 اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(

     
 البديلة الطاقة حلول على اإلقبال لزيادة نظًرا %06 بمعدل سنوي نمو وهو ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 11.8 إيكارو شرةة إيرادات بلغت

 00.5 لتبلغ %1 سنوي بمعدل واالستهالك واإلهالك والفواد الضرائ  خصم قبل التشغيلية األرباح وارتفعت. الطاقة دعم وتخفيض الصرف سعر تحرير  بعد

 من المشتق البديل الوقود مبيعات ارتفعت حيث ،8301 عام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 08.6 مقابل 8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون

 تراجعت حين في األسمنت، مصانع جان  من الطل  نمو خلفية على الجاري العام من األول الربع خالل طن 86.648 لتبلغ الضعف يتجاوز بمعدل المخلفات

 العام مطلع منذ األسمنت مصانع أكبر أحد توقف بسب  طن 50.098 لتبلغ %84 سنوي بمعدل (Biomass) الزراعية المخلفات من شتقالم الوقود مبيعات

 .الرئيسية التحديثات بعض إلجراء الجاري

 ثلث يعادل ما أو جنيه مليون 0 إلى يالمصر السوق في الشركة إيرادات انخفضت حيث ،8302 عام من األول الربع خالل إنتا  مجموعةل ء الماليدااأل تراجع

 واإلهالك الفوائدو الضرائ  خصم قبل تشغيلية خسائر سجلت كما عليها، المتعاقد المشروعات انتهاء بسب  الماضي العام من الفترة نفس خالل المحققة اإليرادات

 من %13 ةحص توازم تمتلك حيث العماني، السوق صعيد وعلى. ثابتةال التكاليف ارتفاع بسب  مصر في الشركة أنشطة عن جنيه مليون 8 بقيمة واالستهالك

 ذلك وصاح  الماضي، العام عن ملحوظ سنوي تغير ودون 8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 09.2 الشركة إيرادات بلغت ،«عمان إنتاج» شركة

 ثاني تنفيذ بدء مردود ذلك يعكس حيث الفترة، نفس خالل جنيه مليون 5 بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائ  خصم قبل تشغيلية أرباح تسجيل

 المشروع تنفيذ استكملت الشركة بأن علًما الحكومية، الموافقات على الحصول بعد 8302 يناير خالل عمان بسلطنة للمخلفات صحي مدفن إلنشاء مشروعاتها

 .8301 عام من الثالث الربع خالل األول

 

 (RDF)الوقود المشتق من المخلفات دات توري إجمالي

 (8132الربع األول )
 
 
 

  الزراعية توريدات المخلفات إجمالي

 (8132الربع األول )
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  لف 53.8
 طن

 

 سنول انخفاض 

 %84بمعدل 

 

  لف  86.6
 طن

 

 سنول نمو 

 %386بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 
  تقريبًا %37 – القلعة شرةة ملكية

 

 8302 يونيو في للتكرير المصرية مشروع من %91.8 استكمال

 

 المشروع أرض تسليم تم وقد. أمريكي دوالر مليار 4.0 استثمارية بتكلفة الكبرى القاهرة في متطورة تكرير منشأة إقامة على للتكرير المصرية الشرةة تعمل

 األعمال تنفيذ معدل وبلغ ،Mitsui & Co Ltdو GS Engineering & Construction Corp شركتي تحالف العام المقاول إلى 8304 مطلع في بالكامل

 .8302 يونيو يف %91.84 اإلنشائية

 

، 8302 يونيووذلك بحلول  ،(دوالر مليار 8.221) عليها المتفق القروض حزمة إجمالي من دوالر مليون 8.442 حوالي المسغغحوبة القروض إجمالي بلغوقد 

 .8309ألول من عام الربع ا نهاية الفترة حتى خالل دوالر مليون 443حوالي  البالغ القروض حزمة من المتبقي الجزء استخدام المنتظر ومن

 

 

 موقع مشروس الشرةة المصرية للتكرير

 موقع مشروس الشرةة المصرية للتكرير

 مشروس الشرةة المصرية للتكرير موقع

 موقع مشروس الشرةة المصرية للتكرير

 موقع مشروس الشرةة المصرية للتكرير
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 ق اس النقل والدعم اللوجيستي 
 

النقل النهري الموانئ البحرية في مصغغر ومشغغروعات خدمات  مشغغروعاتتضغغم اسغغتثمارات النقل والدعم اللوجيسغغتي 

 .شركة نايل لوجيستيكسمن خالل  والدعم اللوجيستي في مصر وجنوب السودان

 

 والتشغيلي المالي األداء

مليون جنيه  80.6مقابل  %9، وهو نمو سغغغغنوي بمعدل 8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  85.1ة نايل لوجيسغغغغتيكس بلغت إيرادات شغغغغرك

تحته ، والذي افتمستودع الحاويات الجديد في النوبارية باإلسكندرية، وهو ما يعكس ارتفاع المساهمة اإليجابية ألنشطة 8301خالل الربع األول من عام 

، وهو ارتفاع سغغغنوي 8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  03.5بلغت المسغغغتودع ، علًما بأن إيرادات تشغغغغيل 8306أغسغغغطس  الشغغغركة خالل

 مليون جنيه خالل الربع السابق. 2.4مقابل  %85وزيادة بمعدل  %054ملحوظ بنسبة 

، مقابل 8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  03.0الك بقيمة وتكبدت الشغركة خسغائر تشغغيلية قبل خصم الضرائ  والفوائد واإلهالك واالسته

 أسغغطول ةصغغيان تكاليفوارتفاع  التخزين خدمات تعهيد مصغغروفاتمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضغغي، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع  8.0

. وتسغغغعى شغغغركة نايل لوجيسغغغتيكس إلى تقلي  خالل نفس الفترة ريالنه للنقل السغغغودان جنوب شغغغركة رحالتتوقف ، باإلضغغغافة إلى الشغغغركة بارجات

ودع تالضغغغوط التشغغغيلية وتعظيم معدالت الربحية مع خالل التوسغغع في أنشغغطة ومجاالت جديدة، حيث قامت الشغغركة بتوفير التمويل الالزم إلنشغغاء مسغغ

للجوء إلى أطراف أخرى وبالتالي توفير مصغغغغروفات خدمات التعهيد وتنمية  تخزين الحبوب في ميناء النوبارية سغغغغعيًا لتوفير تلك الخدمات دون الحاجة

وبطاقة  8302تشغيله بحلول نهاية عام ومستودع التخزين الجديد  ومن المتوقع االنتهاء من إنشاءهامش الربح الذي تحققه الشغركة من أنشغطة التخزين. 

ام عقود خدمات التخزين مع إحدى الشركات الدولية الرائدة في تداول السلع والحبوب ألف طن. كما قامت الشركة بإبر 083و 033تخزينية تتراوح بين 

 وبما يغطي نصف المساحة اإلجمالية لمستودع التخزين الجديد.

 

  %67.6 –ملكية شرةة القلعة 
 

 8302عام  الربع األول من مليون جنيه خالل 85.1لتبلغ  %9إيرادات نايل لوجيستيكس بمعدل سنوي ارتفاع 

 اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 التشغيليةاألرباح 
 (مليون جنيه)

 

  

مقابل  ألف طن تقريبًا 099الشحنات المنقولة حجم ، حيث بلغ 8302خالل الربع األول من عام  %0حقق نشاط الشحن والتفريغ ارتفاًعا سنويًا بنسبة 

خدمات  المقدمة من خالل كامل أنشطة الشحن والتفريغ مثلالفحم تفريغ وتخزين ن ، علًما بأ8301الربع األول من عام ألف طن تقريبًا خالل  096

 النوبارية في الجديد الحاويات رصدت الشركة نمو أعمال مستودع. كما 8302في موانئ اإلسكندرية والنوبارية خالل الربع األول من عام  الشركة
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

ويعكس ذلك بصورة ، 8302األول من عام مليون جنيه خالل الربع  03.5ادات بقيمة ، حيث حقق إير8306 أغسطس في هالذي تم إطالق باإلسكندرية

 .8301اعتباًرا من أكتوبر المبردة تقديم خدمة الحاويات رئيسية المردود اإليجابي ل

 

 

ات، دائل األقل تكلفة عن النقل بالشاحنوقد نجحت الشركة خالل األشهر األخيرة في توظيف الطل  المتنامي على خدمات النقل النهري باعتبارها من الب

ن ميناء مقامت نايل لوجيسغغتيكس بتوقيع اتفاقية لنقل الحبوب قد خطة الحكومة لتحرير أسغغعار الطاقة. وأسغغعار النقل بالشغغاحنات في إطار نظًرا الرتفاع 

وتعكف . 8302الربع األول من عام من عمليات الشحن خالل إلى صوامع الشركة العامة للصوامع والتخزين، والتي تم بمقتضاها تنفيذ عدٍد اإلسكندرية 

عبر تنويع الخدمات المقدمة وطرح باقة متكاملة من حلول النقل والدعم وصغغغغغافي األرباح الشغغغغغركة على تعزيز األنشغغغغغطة التشغغغغغغيلية وتنمية اإليرادات 

ركة من خالل التوسغغع بأنشغغطة النقل والمناولة والتخزين وتعزيز ، وذلك بالتوازي مع تنمية عمليات الشغغوالتوسغغع بأسغغطول بارجات الشغغركة اللوجيسغغتي

 االستفادة من االرتفاع المرتق  بالطل  على خدمات النقل النهري.

 نشاط التلميل والتفريغ

 (8132 الربع األول)
 
 
 

 

  

311 
  لف طن

 

سنول بمعدل نمو 

3% 

 

النوبارية في اللاويات مستودس   نش ة مناولة وتخزين الفلم علح  رض شرةة نايل لوجيستيكس 
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

 التعدين ق اس 
 

 شركة وعاتمشر مظلتها تحت تضم تيوال الجيولوجية، والخدمات للتعدين أسيك شركة التعدين قطاع استثمارات تضم

ة العازل روك للمواد جالس وشركة والكيماويات، الكربونات لتصنيع أسكوم وشركة ،(المحاجر إدارة نشاط) أسكوم

  التي يتم تجميع حصتها من األرباح / الخسائر باستخدام أسلوب حقوق الملكية. ميتالز بريشيوس أسكوم وشركة

 

 والتشغيلي المالي األداء

 
 مساهمة لتراجع نظًرا %04 بمعدل سنوي تراجع وهو ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 803.4 أسكوم لشغركة المجمعة اإليرادات بلغت

 التي كواالستهال واإلهالك والفوائد الضرائ  خصم قبل التشغيلية األرباح على التراجع ذلك وانعكس. األخرى واألسواق مصر في المحاجر إدارة نشاط

 .التابعة بشركاتها المالي األداء مؤشرات تباطؤ نتيجة ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 84.9 لتبلغ %43 سنوي بمعدل انخفضت

 

 
  %54.7 –ملكية شرةة القلعة 

 

 8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 803.4 لتبلغ %04 سنوي بمعدل أسكوم إيرادات انخفاض

 راداتاإلي
 )مليون جنيه(

 األرباح التشغيلية
 )مليون جنيه(

    
 التغيير ٢1١2الربع األول  ٢1١٧الربع األول  (ذلك رير إلح يشير ما بخالإ جنيخ مليون)

 %4 4.9 4.1  سكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر  مريكي(

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد   سكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات |

 واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر  مريكي(
0.1 0.3 (48%) 

 %01 8.4 8.0 جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر  مريكي(

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )مليون دوالر  مريكي(
(3.8) (3.0) 52% 

 (%83) 95.1 002.9 نشاط إدارة الملاجر في مصر | اإليرادات 

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

 واالستهالك
05.8 9.1 (06%) 

 (%69) 04.0 46.0 نشاط إدارة الملاجر خار  مصر | اإليرادات 

مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  نشاط إدارة الملاجر خار 

 واإلهالك واالستهالك
5.9 (3.9) (005%) 

 

٢
٦

2
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٢
٣

1
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17الربع األول  18الربع األول 
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 مقابل %4 قدره سنوي ارتفاع وهو ،8302 عام من األول الربع خالل دوالر مليون 4.9 والكيماويات الكربونات لتصنيع  سكوم شرةة إيرادات بلغت

 المبيعات حجم تراجع تأثير من الحد في ومسغغغاهمتها البيع أسغغغعار زيادة مردود ذلك يعكس حيث ،8301 عام من الفترة نفس خالل دوالر مليون 4.1

 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضغرائ  خصغم قبل التشغغيلية األرباح وبلغت. 8302 عام في الربع األول من طن ألف 66.6 ليبلغ %1 سغنوي بمعدل

 .%48 سنوي بمعدل تراجع وهو 8302 امع من األول الربع خالل دوالر مليون 0.5

بفضغغغغل اسغغغغتمرار  8302مليون دوالر خالل الربع األول من عام  8.4لتبلغ  %01بمعدل سغغغغنوي  شاااارةة جالس روك للمواد العازلةارتفعت إيرادات 

ألف طن. وقد ساهم نمو اإليرادات  8.5لتبلغ  %5تحسن القدرة التنافسية لصادرات الشركة، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات الشركة بمعدل سنوي 

مليون دوالر خالل الربع األول من  3.0لتبلغ  %52في تقلي  الخسغغائر التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائ  والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك بنسغغبة سغغنوية 

 مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق. 3.8العام الجاري مقابل 

مقابل  %83، وهو انخفاض سنوي بمعدل 8302 عام الربع األول من خالل جنيه مليون 95.1 المصرل السوق في ملاجرال إدارة نشاط إيرادات بلغت

على خلفية  مليون طن خالل نفس الفترة 5.5لتبلغ  %03مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السغغغابق بسغغغب  تراجع مبيعات الشغغغركة بنسغغغبة  002.9

. وعلى هذه الخلفية سغغغجلت األرباح التشغغغغيلية قبل خصغغغم اء، والتي أدت إلى توقف مصغغغانع األسغغغمنت هناك بشغغغكل متكررالتحديات األمنية بمنطقة سغغغين

 مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري. 9.1لتبلغ  %06الضرائ  والفوائد واإلهالك واالستهالك انخفاًضا سنويًا بنسبة 

 

  ماوياتوالكي الكربونات لتصنيع  سكوم مبيعات
 (8132الربع األول )

 
 

 

  مصر في الملاجر إدارة نشاط مبيعات

 (8132الربع األول )
 
 

 

 

  

 لف  66.6
 طن

 

انخفاض سنول 

 %7بمعدل 

 

 

 مليون 5.5
 طن

 

سنول انخفاض 

 %11بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

 

 والتشغيلي المالي األداء

 إجمالي من %84يمثل  وبما ،%1 بمعدل سنوي نمو وهو ،8302 امع من األول الربع خالل جنيه مليون 186.5 القابضة أسيك مجموعة إيرادات بلغت

 440.8 لتبلغ %19 سنوي بمعدل إيراداتها ارتفعت والتي لألسمنت، أسيك لشركة القوي األداء اإليرادات نمو ويعكس. الفترة نفس خالل القلعة إيرادات

 أسمنت مصنعي إيرادات نمو جان  إلى الماضي، العام من الفترة نفس لخال جنيه مليون 841.6 مقابل 8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون

 الفوائدو الضرائ  خصم قبل التشغيلية األرباح ارتفاع إلى للشركتين القوي األداء أدى كما. التوالي على %00و %42 بنسبة لألسمنت وزهانة التكامل

 مليون 84.5 قدرها تشغيلية خسائر مقابل الجاري العام من األول الربع خالل جنيه مليون 060.0 لتسجل لألسمنت أسيك بشركة واالستهالك واإلهالك

 اإلهالكو والفوائد الضرائ  خصم قبل تشغيلية أرباًحا القابضة أسيك مجموعة سجلت الخلفية هذه وعلى. الماضي العام من الفترة نفس خالل جنيه

 .الماضي العام من الفترة نفس خالل فقط جنيه مليون 50.8 مقابل ،8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 004.9 بقيمة واالستهالك

 

 

  %61.8 –ملكية شرةة القلعة 
 

 اإليرادات |  سيك القابضة
 (مليون جنيه) 

 

 األرباح التشغيلية |  سيك القابضة
 (مليون جنيه) 

 

  
  

٦
٧

٧
.٣

٧
٢

٦
.٥

17الربع األول  18الربع األول 

٥
١

.٢

١
٣

٤
.٩

17الربع األول  18الربع األول 

 ق اس األسمنت واإلنشاوات 
 

 األسمنت منإنتاج تضم استثمارات قطاع األسمنت واإلنشاءات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشمل مشروعات 

ومشروعات اإلنشاءات  ،(زهانةالتكامل / في الجزائر: شركة سمنت أخالل شركة أسيك لألسمنت )في السودان: 

 ومشروعات اإلدارة الهندسية )شركة أسيك للهندسة / شركة أسنبرو(. ،)شركة أرسكو / شركة أسيك للتحكم اآللي(
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

  %51.1 – سيك القابضة ملكية 
 

 
 الربع خالل جنيه مليون 060.0 بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائ  خصم قبل تشغيلية احأرب تسجل لألسمنت أسيك

 8301 عام من الفترة نفس خالل جنيه مليون 84.5 قدرها تشغيلية خسائر مقابل 8302 عام من األول

 اإليرادات |  سيك لألسمنت
 (مليون جنيه) 

 األرباح التشغيلية |  سيك لألسمنت
 (جنيه مليون)

  
 

 التشغغغيلية األرباح وبلغت. %19 بمعدلسغنوي  نمووهو  ،8302 عامالربع األول من  خالل جنيه ونملي 440.8 لألسامنت  سايك شارةة إيرادات بلغت

ة ائر التشغيليحيث نجحت الشركة في الخروج من حيز الخس ،الفترة نفس خالل جنيه مليون 060.0 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائ  خصم قبل

مليون جنيه خالل الربع  10.9بمعدل يتجاوز الضعف على أساس ربع سنوي مقابل  نمًواالتي تكبدتها خالل نفس الفترة من العام الماضي، كما يمثل ذلك 

ان، مصغغحوبًا بعودة مصغغنع مصغغنع أسغغمنت التكامل في السغغودأداء ب للتحسغغينات المسغغتمرة . وتعكس هذه النتائج المردود اإليجابي8301األخير من عام 

 تشغيلية. اأرباحً تحقيق  زهانة لألسمنت بالجزائر إلى

 نتاجاإل حجم ارتفاعبفضل  %42 بنسبة سغنوي نمو وهو ،8302الربع األول من عام  خالل جنيه مليون 060.1 التكامل  سامنت مصانع إيرادات بلغت

مقارنًة بالربع األخير من  %89كما يمثل ذلك نمًوا بنسبة ألف طن تقريبًا،  823ليبلغ  %48أسغعار البيع، حيث ارتفع حجم اإلنتاج بمعدل سنوي زيادة و

لتبلغ ا ضغغعفً  األرباح التشغغغيلية قبل خصغغم الضغغرائ  والفوائد واإلهالك واالسغغتهالك بأكثر من عشغغرينارتفاع وانعكس نمو اإليرادات في . 8301عام 

ويرجع الفضل في تحسن أداء الشركة مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.  1.2مقابل  8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  053.0

 .8301 بتمبرسغغ منذ للكهرباء القومية بالشغغغبكة ربطه عن طريق الطاقة من هاحتياجات تأمين بعد لمصغغنعالكفاءة التشغغغغيلية ل ارتفاع إلىأول خالل الربع 

لعديد من امن توقف  شركةاستفادت ال كما العملة، قيمة انخفاض رغمالعام الجاري  بداية منذكبيًرا  ارتفاًعا شهدت تاألسمن أسعار أن إلى اإلشارة تجدرو

وتسغغتهدف الشغغركة تنمية الطاقة اإلنتاجية للمصغغنع إلى أكثر من مليون طن سغغنويًا  .السغغوقية حصغغتهانمو  انعكس علىفي السغغودان مما  مصغغانع األسغغمنت

 .8301ألف طن خالل عام  243لعام الجاري، علًما بأن المصنع قام بإنتاج على األقل بنهاية ا

بفضل ارتفاع حجم اإلنتاج  %00 بمعدلسنوي  نمووهو  ،8302 عام الربع األول من خالل جنيه مليون 063.0 لألسمنت زهانة مصنع إيرادات بلغت

التي واجهتها خالل التسغعة أشهر األولى  الفنية لتحدياتا تجاوزالشغركة في  ألف طن خالل نفس الفترة، وذلك بعد نجاح 023ليبلغ  %01بمعدل سغنوي 

مليون جنيه خالل الربع األول من  04.0. وعلى هذه الخلفية بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائ  والفوائد واإلهالك واالستهالك 8301 عاممن 

. وتعمل الشركة حاليًا على إنشاء وتركي  خط إنتاج جديد 8301ه خالل نفس الفترة من عام مليون جني 80.8العام الجاري مقابل خسغائر تشغيلية بقيمة 

 .8309مليون طن سنويًا على أن يتم تشغيله بنهاية عام  0.1بطاقة إنتاجية 
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

 التغيير ٢1١2الربع األول  ٢1١٧الربع األول  (مصرل جنيخ مليون --مشروعات  سيك لألسمنت )

 %42 060.1 846.5 | اإليرادات سمنت التكامل 

 مرتفع 053.0 1.0  سمنت التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %00 063.0 088.0 *| اإليراداتزهانة لألسمنت 

 مرتفع 04.0 (80.8) *| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكزهانة لألسمنت 

 لألسمنت باستخدام أسلوب حقوق الملكية زهانةتقوم الشركة بتجميع حصتها من أرباح / خسائر شركة  * 

 

 

  التكاملجمالي مبيعات األسمنت | إ

 (8132 الربع األول)
 

 
 

 زهانةإجمالي مبيعات األسمنت | 

 (8132الربع األول ) 
 

 
 

 

  

821 

 طن  لف

 

سنول بمعدل نمو 

48% 

 

 

321 

 طن لف 

 

سنول نمو 

 %17بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

  %11.1 – سيك القابضة ملكية 
 

 

 8302 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 830.0 لتبلغ %00 بنسبة سنوية للهندسة أسيك إيراداتانخفاض 

 إيرادات |  سيك للهندسة
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية |  سيك للهندسة
 (مليون جنيه) 

  
 

، نظًرا لتباطؤ أنشغغطة %00 بمعدل سغغنوي تراجع وهو ،8302 عامالربع األول من  خالل جنيه مليون 830.0 للهندسااة ساايك  شاارةة إيرادات بلغت

ك بقيمة السغوق وتوقف اإلنتاج بواحد من أكبر المصغانع التي تديرها. وتكبدت الشغركة خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائ  والفوائد واإلهالك واالستهال

وعلى الصغغغغعيد . 8301مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  04.2بقيمة  مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري مقابل أرباح تشغغغغغيلية 5.0

، وهو انخفاض سنوي بنسبة 8302عام  الربع األول من مليون طن خالل 8.5 الشركة تديرها التي األسمنت لمصغانع اإلجمالية الطاقةالتشغغيلي، بلغت 

02%. 

 

 مشروعات إنتا  الكلنكر 

 (8132 الربع األول)
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  %11.1 – سيك القابضة ملكية 

 

 

 8302 عام الربع األول من خالل جنيه مليون 45.2 لتبلغ %50 سنوي بمعدل أرسكوإيرادات  تراجع

  رسكو| اإليرادات 
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية |  رسكو
 (مليون جنيه)

 
 

بسب  انتهاء المشروعات المتعاقد  %50 بمعدل سنوي انخفاض وهو ،8302 عام الربع األول من خالل جنيه مليون 45.2  رسكو شرةة إيرادات بلغت

مليون جنيه خالل الربع األول من العام  02.9عليها. وبالتالي تكبدت الشغغغركة خسغغغائر تشغغغغيلية قبل خصغغغم الضغغغرائ  والفوائد واإلهالك واالسغغغتهالك 

مليون جنيه  036 عليها المتعاقد المشغغغغروعات إجمالي بلغوقد . 8301لفترة من عام مليون جنيه خالل نفس ا 2.0الجاري مقابل أرباح تشغغغغغيلية بقيمة 

خطة  إطار في الجديدة المشغغغروعاتأحد  على التعاقدفي ضغغغوء  ،8301 ديسغغغمبر نهايةب جنيه مليون 059.2مقابل  8302بنهاية الربع األول من عام 

 . أعمالهالتنمية محفظة  الشركة

 

 تنفيذهاالمشروعات المتعاقد علح  

  (8132 مارس 13في ) 
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%54.1 –شرةة القلعة ملكية 

 8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  092.1لتبلغ  %56إيرادات مجموعة جذور ترتفع بمعدل سنوي 

 اإليرادات المجمعة | جذور
 (مليون جنيه) 

 األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 (مليون جنيه)

 
   

مليون جنيه خالل  081.6مقابل  %56، وهو نمو بمعدل سغغغغنوي 8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  092.1موعة جذور بلغت إيرادات مج

بفضغغغغل ارتفاع إيرادات كالً من الشغغغغركة االسغغغغتثمارية لمنتجات األلبان ومزارع دينا. وبلغت األرباح التشغغغغغيلية قبل خصغغغغم  8301الربع األول من عام 

مليون  82.9مقابل  %43سغغنوي بنسغغبة انخفاض  ، وهو8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  01.4واإلهالك واالسغغتهالك الضغغرائ  والفوائد 

بسغغب  ارتفاع أسغغعار األعالف الحيوانية بصغغورة ملحوظة بين للشغغركة جنيه خالل نفس الفترة من العام السغغابق نظًرا لتراجع هامش األرباح التشغغغيلية 

 . فترتي المقارنة

مع 8301في نهاية عام وتجدر اإلشغغغارة إلى قيام شغغغركة القلعة بالتخارج من الشغغغركة العربية للخدمات والتجارة )سغغغلسغغغلة سغغغوبر ماركت مزارع دينا( 

 في تسوية جزء من التزامات الشركة محل التخارج. البيعتوظيف حصيلة 

 

 التغيير ٢1١2ع األول الرب ٢1١٧الربع األول  (ذلك رير إلح يشير ما بخالإ جنيخ مليون)

 %1 069.1 052.6 اإليرادات|  دينا مزارع

 (%04) 09.1 46.8 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

 %89 58.6 43.1 اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية
 %840 6.0 0.2 واالستهالك

 

 

 

١
٢

٧
.٦

١
٩

2
.٧

17الربع األول  18الربع األول 
٢

2
.٩

١
٧

.٤

17الربع األول  18الربع األول 

 

 األرذيةق اس 
 

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

 تنتجه لذياالمبستر  الحلي  تسويق) األلبان لمنتجات االستثمارية والشركةلالستثمارات الزراعية )مزارع دينا( 

 (.دينا مزارع
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 8132مارس  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8302يونيو  03القاهرة في 

  

 

 حيث سغغاهم ارتفاع أسغغعار %1، وهو نمو سغغنوي بمعدل 8302ع األول من عام بمليون جنيه خالل الر 069.1 مزارس ديناإيرادات  بلغت ،

ألف طن  88.4ألول من العام الجاري مقابل ألف طن خالل الربع ا 83.6إلى  %2بنسغبة سنوية  البيع في الحد من تأثير تراجع حجم اإلنتاج

الخام  إمدادات الحلي  حلي  الخام تماشغغيًا مع اسغغتراتيجيتها إلدارةخالل نفس الفترة من العام السغغابق. وقد قامت الشغغركة بخفض حجم إنتاج ال

الذي يتسم  خالل الصيف نمية إنتاجية القطيعمن أجل ت تزاوج األبقارموعد  من خالل التحكم فياإلنتاج خالل أشهر الشتاء التي تتسم بارتفاع 

مليون  09.1وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائ  والفوائد واإلهالك واالستهالك بارتفاع أسعار الحلي  الخام وتراجع حجم اإلنتاج. 

نتيجة  8301الربع األول من عام مليون جنيه خالل  46.8مقابل  %04، وهو انخفاض سنوي بنسبة 8302جنيه خالل الربع األول من عام 

 الرتفاع أسعار األعالف الحيوانية.

  لتبلغ  %89بتسغغويق الحلي  الذي تنتجه مزارع دينا. وقد ارتفعت إيرادات الشغغركة بمعدل سغغنوي  الشاارةة االسااتيمارية لمنتجات األلبانتقوم

آالف طن على خلفية  0ليبلغ  %0المبيعات بنسغغبة سغغنوية وعلى الرغم من تراجع حجم  8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  58.6

التي أدت إلى تباطؤ أسغغغواق الحلي  والعصغغغائر. وارتفعت األرباح التشغغغغيلية قبل خصغغغم الضغغغرائ  والفوائد واإلهالك االقتصغغغادية التحديات 

بفضغغغل تنويع تشغغغكيلة المنتجات وزيادة  8302مليون جنيه خالل الربع األول من عام  6.0واالسغغغتهالك بمعدل يتجاوز ثالثة أضغغغعاف لتبلغ 

المواد الخام بعد ارتفاعها  تكاليففي ضوء استقرار  %08نقاط مئوية ليبلغ  1أسعار البيع. وصاح  ذلك نمو هامش األرباح التشغيلية بواقع 

 .8301عام بشكل ملحوظ خالل 

 

 مبيعات مزارس دينا    

 (8132 الربع األول)    
  

 
 

  *اق يع مزارس دين

 (8132 الربع األولبنهاية )
  

 
 

  مبيعات االستيمارية لمنتجات األلبان

 (8132 الربع األول)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .حلوببقرة  1014تشمل  * 

طن  لف  81.6

 )حليب خام(

 

سنول انخفاض 

 %2بمعدل 

 

34.764 
 بقرة

 

سنول بمعدل  انخفاض

3% 

8.1 
  لف طن

 

سنول بمعدل انخفاض 
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 )إبراء الذمة القانونية(المستقبلية البيانات 
 يراتوالتقد التوقعات علح تأسيسها تم حيث تاريخية، حقائق تعد ال الوميقة هذه في الواردة البيانات

 معروفة، ورير معروفة مخاطر علح البيان هذا ين ول وقد. القلعة شرةة ومعتقدات وآراو ،اللالية

 إلح اإلشارة ويجب. مفرط بشكل عليخ االعتماد ينبغي وال  خرى، وعوامل مؤةدة، ورير مؤةدة ومخاطر

 لديدهات ويمكن" المستقبلية البيانات"  و" األهداإ" تشكل الوميقة هذه في الواردة المعلومات بعض  ن

 ،"يتوقع" ،"ينبغي" ،"يلتمس" ،"سوإ" ،"ربما" ميل ت لعيخ مص للات استخدام خالل من

 المص للات من ريرها  و منها منفي هو ما  و" يعتقد"  و" يواصل" ،"ينول" ،"يقدر" ،"يشرس"

 تلك عن ياجوهر تختلف قد القلعة لشرةة الفعلي األداو  و النتائج  و الفعلية األحداث وةذلك. المشابهة

 اطرالمخ بعض علح القلعة شرةة  داو ويلتول. المستقبلية البيانات  و االهداإ هذه ميل تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CAةود التداول في البورصة المصرية 

  رقام عالقات المستيمرين

 القاضي عمرو/  األستاذ

 المستثمرين عالقات رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

 +83 8 8190 4443:   ت

 +83 8 8190 4442:   ف

 درويش تامر/  األستاذ

 المستثمرين عالقات مدير

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +83 8 8190 4443:   ت

 +83 8 8190 4442:   ف

 

 

 

 لعةهيكل مساهمي شرةة الق

 (8302مارس  من اعتباًرا)

 
 CCAP.CA المصرية البورصة ةود

 0.283.333.333 األسهم عدد

 430.102.649 ممتازة  سهم

 0.402.860.050 عادية  سهم

 جنيه مليار 9.0 المدفوس المال ر س
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