
 نمو إیرادات القلعة بمعدل سنوي 8% لتبلغ 3.5 ملیار جنیه خالل الربع الثاني من عام
 2019 بفضل األداء القوي لشركة طاقة عربیة، والشركة تنجح في تحقیق العدید من

 اإلنجازات التشغیلیة بمختلف شركاتها التابعة منذ بدایة العام الجاري
 
 تشغیل مشروع الشركة المصریة للتكریر بالكامل اعتباًرا من سبتمبر 2019، وانطالق التشغیل التجاري في•

 الربع األخیر من العام
 بدء تشغیل محطة الطاقة الشمسیة في فبرایر 2019 مع تسجیل إیرادات بقیمة 66 ملیون جنیه تقریًبا خالل•

 النصف األول من العام وأرباًحا تشغیلیة بقیمة 60 ملیون جنیه تقریًبا خالل نفس الفترة
 شركة أسكوم لتصنیع الكربونات والكیماویات تبدأ تشغیل خط اإلنتاج الثالث بمصنعها•
 استالم أول شحنة بمستودع تخزین الحبوب الجدید التابع لشركة نایل لوجیستیكس في سبتمبر 2019•
 تعكس النتائج المجمعة لشركة القلعة انخفاض إیرادات مصنع أسمنت التكامل في السودان على خلفیة عدم•

 استقرار األوضاع السیاسیة وتراجع قیمة الجنیه السوداني خالل الربع الثاني من عام 2019
 بخالف قطاع األسمنت، نجحت جمیع القطاعات األخرى في تنمیة نتائجها المالیة خالل الربع الثاني من عام•

2019 
 

 أعلنت الیوم شركة القلعة (كود البورصة المصریة CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنیة
 األساسیة – عن النتائج المالیة المجمعة للفترة المالیة المنتهیة في 30 یونیو 2019، حیث بلغت اإلیرادات 3.5 ملیار

 جنیه، وهو نمو سنوي بمعدل 8% بفضل األداء القوي لشركة طاقة عربیة التي ارتفعت إیراداتها بمعدل سنوي %33
 خالل نفس الفترة في ضوء نمو حجم أنشطة توزیع الغاز الطبیعي والكهرباء، إلى جانب ارتفاع الطلب على محطات
 الغاز الطبیعي، فضًال عن زیادة معدالت الكفاءة التشغیلیة بمحطة الطاقة الشمسیة في بنبان بمحافظة أسوان. وخالل

 النصف األول من عام 2019، بلغت اإلیرادات 6.9 ملیار جنیه بزیادة سنویة قدرها %11.
 وفي هذا السیاق أوضح الدكتور أحمد هیكل مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة القلعة، أن نتائج النصف األول من
 عام 2019 تعكس نجاح القلعة في تعظیم االستفادة من الممیزات التنافسیة التي تنفرد بها محفظة استثماراتها بفضل

 جهود اإلدارة إلعادة هیكلتها وتنویعها خالل الفترة السابقة، حیث تأتي في المقدمة شركة طاقة عربیة التي بدأت جني
 ثمار تلك الجهود وتسطیر صفحة جدیدة من مسیرة نموها، في ضوء ارتفاع الطلب على خدمات توزیع الغاز الطبیعي

 والكهرباء وسط اهتمام متزاید من الحكومة بتطویر سیاسات الطاقة في مصر. وأضاف أن القلعة شهدت ارتفاع
 المساهمة اإلیجابیة لمحطة الطاقة الشمسیة ببنبان في إجمالي اإلیرادات واألرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب

 والفوائد واإلهالك واالستهالك، علًما بأن اإلدارة تعتزم مواصلة التوسع بأنشطة توزیع الغاز الطبیعي وتجري حالًیا
 مجموعة من المفاوضات لربط مجموعة من المدن الجدیدة الواقعة داخل االمتیازات التابعة للشركة بشبكة الغاز

 الطبیعي، وذلك بالتوازي مع افتتاح المزید من محطات الغاز الطبیعي بمختلف أنحاء الجمهوریة.
 وتجدر اإلشارة إلى بدء تشغیل محطة الطاقة الشمسیة ببنبان في فبرایر 2019، حیث نجح المشروع خالل خمسة

 أشهر فقط من تشغیله في تسجیل إیرادات بقیمة 66 ملیون جنیه تقریًبا، وكذل أرباًحا تشغیلیة بقیمة 60 ملیون جنیه
 تقریًبا خالل نفس الفترة.

 وتابع هیكل أن سبتمبر 2019 شهد تشغیل جمیع وحدات مشروع الشركة المصریة للتكریر بعد تشغیل وحدة التكسیر
 الهیدروجیني المتبقیة، وأن الشركة تعمل حالًیا على تنمیة الطاقة التشغیلیة تمهیًدا لبدء التشغیل التجاري خالل الربع
 األخیر من العام الجاري، علًما بأن المشروع قام بالفعل بتورید أكثر من 700 ألف طن من المنتجات البترولیة إلى

 الهیئة المصریة العامة للبترول.
 وأضاف هیكل أن قطاع التعدین شهد قیام شركة أسكوم لتصنیع الكربونات والكیماویات بإطالق خط إنتاجها الثالث،

 والذي من المتوقع أن یعزز الكفاءة والقدرة اإلنتاجیة للشركة مع تمكینها من توظیف فرص النمو وتلبیة الطلب
 المتزاید على منتجاتها، وبالتالي تحسین معدالت الربحیة. وعلى صعید قطاع النقل واللوجیستیات، قامت شركة نایل

 لوجیستیكس في سبتمبر بتشغیل مستودع تخزین الحبوب الجدید في میناء النوباریة بطاقة استیعابیة تبلغ 100 ألف طن
 سنوًیا. وأكد هیكل أن التطورات التشغیلیة المذكورة ساهمت بشكل ملحوظ في ترسیخ مكانة القلعة بجمیع القطاعات
 التي تعمل بها، حیث من المتوقع أن ینعكس مردودها اإلیجابي على نمو أعمال ونتائج الشركة خالل الفترة المقبلة.



 وبلغت األرباح التشغیلیة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 255.8 ملیون جنیه خالل الربع الثاني
 من عام 2019، وهو انخفاض بمعدل سنوي 32%، وهو ما یعكس توقعات اإلدارة التي أعلنتها خالل الربع األول من
 العام الجاري بشأن تأثر مصنع أسمنت التكامل في السودان بارتفاع تكالیف المواد الخام والطاقة المستخدمة في تشغیل

 المصنع، باإلضافة إلى انخفاض قیمة الجنیه السوداني. وتجدر اإلشارة إلى توقعات اإلدارة بعودة األرباح التشغیلیة
 قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى مسارها التصاعدي الذي بدأته منذ عام 2016، وذلك بالتزامن
 مع استقرار األوضاع السیاسیة واالقتصادیة في السودان وارتفاع مساهمة شركة نایل لوجیستیكس مع تشغیل مستودع

 تخزین الحبوب الجدید، فضًال عن المردود اإلیجابي لقطاع الطاقة الشمسیة. 
 ومن جانبه، لفت هشام الخازندار الشریك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الشركة أصبحت أكثر استعداًدا

 لكتابة صفحة جدیدة من مسیرة نموها بالتزامن مع اإلطالق المرتقب لمشروع المصریة للتكریر مع بدایة الربع األخیر
 من العام الجاري. وأضاف أن المشروع أثبت صحة رؤیة اإلدارة وجهدها خالل السنوات الماضیة نظًرا لمردوده

 اإلیجابي القوي على نمو النتائج المالیة للشركة بشكل ملحوظ خالل الفترة المقبلة، ومدعوًما بأسس النمو القویة التي
 ترتكز علیها مختلف القطاعات األخرى، وهو ما سیعزز قدرة القلعة على التحوط من أیة مخاطر ناتجة عن عدم

 استقرار األسواق التي تعمل بها، علًما بأن الشركة تعتزم مواصلة جهودها لتحسین وتعدیل محفظة استثماراتها مع
 التركیز على تنمیة إیرادات وأرباح كافة القطاعات.

 وسجلت القلعة صافي خسائر بعد خصم حقوق األقلیة بقیمة 224.5 ملیون جنیه خالل الربع الثاني من عام 2019،
 مقابل صافي أرباح بقیمة 261.5 ملیون جنیه خالل نفس الفترة من العام السابق. وتجدر اإلشارة إلى أن نتائج الربع

 الثاني من عام 2018 تضمنت أرباًحا غیر نقدیة بقیمة 919.6 ملیون جنیه ناتجة عن استبعاد االلتزامات التشغیلیة
 المتعلقة بشركة أفریكا ریل وایز، باإلضافة إلى أرباًحا أخرى متعلقة بأنشطة االستحواذ وإعادة الهیكلة.

 واختتم الخازندار بأنه مع الوصول إلى مشارف الربع األخیر من عام 2019، أصبحت اإلدارة أكثر ثقًة في قدرة
 جمیع شركاتها التابعة بمختلف القطاعات على المساهمة بشكل ملحوظ في تنمیة األرباح المجمعة لشركة القلعة بشكل

 تدریجي خالل الفترة المقبلة.
 یمكن تحمیل القوائم المالیة لشركة القلعة ومتابعة أداء الشركة والنتائج المالیة المجمعة، باإلضافة إلى اإلیضاحات

 المتممة وتحلیالت اإلدارة ألحداث ونتائج الفترة المالیة المنتهیة في 30 یونیو 2019 عبر زیارة الموقع اإللكتروني
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 —نهایة البیان—
 یمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البیانات اإلخباریة الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبیوتر

qalaaholdings.com/newsroom :والتابلت وكذلك الهواتف الذكیة عبر زیارة هذا الرابط 
 شركة القلعة (كود البورصة المصریة CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنیة األساسیة بمصر
 وأفریقیا، حیث تركز على قطاعات استراتیجیة تتضمن الطاقة، واألسمنت، واألغذیة، والنقل واللوجیستیات، والتعدین
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 البیانات المستقبلیة (إبراء الذمة)
وآراء والتقدیرات الحالیة، التوقعات على بنائها تم تاریخیة، حقائق تعد ال والتي الوثیقة، هذه في الواردة                  البیانات
وال أخرى، وعوامل مؤكدة وغیر معروفة، وغیر معروفة مخاطر على البیان هذا ینطوي وقد القلعة. شركة                  ومعتقدات
"األهداف" تشكل الوثیقة هذه في الواردة المعلومات بعض أن إلى اإلشارة ویجب مفرط. بشكل علیه االعتماد                  ینبغي
"یلتمس"، "سوف"، "ربما"، مثل تطلعیة مصطلحات استخدام خالل من تحدیدها ویمكن المستقبلیة" "البیانات               أو
من غیرها أو منها منفي هو ما أو "یعتقد" أو "یواصل" "ینوي"، "یقدر"، "یشرع"، "یتوقع"،                 "ینبغي"،
تلك عن جوهریا تختلف قد القلعة لشركة الفعلي األداء أو النتائج أو الفعلیة األحداث وكذلك المشابهة.                  المصطلحات

 التي تعكسها مثل هذه األهداف أو البیانات المستقبلیة. ویحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.
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