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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

 تقرير مجلس اإلدارة

 

 1031مارس  13المالية المنتهية في  الفترة شركة القلعة تعلن نتائج

 

 1031يوليو  9في القاهرة 

 

الشركة   –( CCAP.CAالتداول في البورصة المصرية  انعقد مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة شركة القلعة لالستشارات المالية )كود

باعتماد مجلس اإلدارة حيث قام  – مليار دوالر أمريكي 9.9 هاوتبلغ قيمة استثمارات والشرق األوسطالرائدة في أفريقيا االستثمارية 

 .3102مارس  20المالية المنتهية في الفترة القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة عن 

بالتوازي مع دعم الخطط االستثمارية في عدد من وذلك ركة القلعة على خفض المخاطر وترشيد المصروفات التشغيلية، ركزت ش

لمنطقة، وأبرزها توقعات تحرير لالشركات التابعة ذات إمكانيات النمو الجذابة، والتي تستفيد كثيًرا من الخصائص االقتصادية الكلية 

 في مصر. قطاع الطاقة وإصالح نظام الدعم

الربع األول من عام جم خالل مليار  0.1في خمس قطاعات إستراتيجية بلغ إجمالي اإليرادات من الشركات االستثمارية التابعة 

 .والطاقة إيرادات قطاع النقلفي مقابل انخفاض  تحسن أداء استثمارات األغذية واألسمنتوذلك في ضوء  3102

، 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  11.9ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضر

 مليون جم خالل نفس الفترة من العام السابق. 10.2مقارنة مع 

جنيه خالل  مليون 31.3مليون جم على إيرادات بقيمة  9.22سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة صافي أرباح بقيمة وقد 

مليون جم خالل نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع الفضل في ذلك  21.9، مقابل صافي خسائر بقيمة 3102الربع األول من عام 

)حيث تضمن الربع  مليون جم نظًرا لالنخفاض السنوي الملحوظ في تكلفة التمويل 30.2بقيمة صافي عائدات تمويلية إلى تسجيل 

، باإلضافة إلى مليون جم ترجع إلى ترتيب الحزم التمويلية الجديدة( 66.6مصروفات بنكية مدفوعة مقدًما بقيمة  3103األول من عام 

تسجيل مكاسب من فروق العملة تتجاوز ثالثة أضعاف المكاسب المحققة خالل نفس الفترة من العام الماضي في ضوء االنخفاض 

 المتواصل في قيمة الجنيه المصري.

% نتيجة تسجيل 99.2، وهو ارتفاع بمعدل 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  29.8ات التشغيلية بلغت المصروف

والذي التحول االستراتيجي المزمع تنفيذه بنموذج أعمال الشركة، برنامج مليون جم على خلفية  03.3مصروفات استثنائية بقيمة 

  .والمشروعات االستثمارية التابعة للقلعة يتضمن إعداد التقارير الخاصة بتقييم عدد من الشركات

، 3102مليون جم في الربع األول من عام  036.13وعلى صعيد النتائج المالية المجمعة سجلت شركة القلعة صافي خسائر بقيمة 

 .مليون جم 099.36% عن صافي الخسائر المسجلة في نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 31.6وهو انخفاض بمعدل 

، 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  00.16حصة القلعة من نتائج األطراف ذات العالقة في تسجيل خسائر بقيمة وتسببت 

مليون جم في نفس الفترة من العام السابق، وذلك على خلفية استبعاد الخسائر المحققة من مجموعة أسيك  62.29خسائر بقيمة مقابل 

للمسابك ألسباب محاسبية، غير أنه في حالة ادراج خسائر تلك الشركات تصل حصة القلعة من خسائر  القابضة والشركة المتحدة

 % عن العام الماضي. 00.9مليون جم، وهو تحسن بمعدل  99.99األطراف ذات العالقة إلى 

في إطار برنامج التحول االستراتيجي إلى شركة وتتطلع اإلدارة حاليًا إلى زيادة حصة القلعة في بعض االستثمارات الرئيسية 

تحقيق أعلى عائد للشركاء المحدودين والمستثمرين في أسهم القلعة على حد ى لإاالستثمارات سعيًا تلك جل أومد استثمارية قابضة، 

 سواء.

 

 

**** 

 

مارس  20المالية المنتهية في  عن الفترةوفيما يلي استعراض إضافي ألداء شركة القلعة والنتائج المالية المجمعة وغير المجمعة 

 من العام.األول ، باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة ألحداث ونتائج الربع 3102
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 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن
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 1031الربع األول من عام أهم مؤشرات 

 

 

  وهو 3102مليون جم في الربع األول من عام  036.13سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة ،

مليون جم.  099.39% عن صافي الخسائر المسجلة في نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 31.6انخفاض بمعدل 

خسائر بقيمة والتي تمثلت في لقلعة من نتائج األطراف ذات العالقة حصة اأبرزها وترجع الخسائر المسجلة إلى عدة عوامل 

وتسجيل مصروفات أخرى  –مليون جم في نفس الفترة من العام السابق  62.69خسائر بقيمة مقابل  – مليون جم 00.16

ضمحالل الكامل مليون جم نظًرا الضمحالل مستحقات شركة القلعة من األطراف ذات العالقة على خلفية اال 82.36بقيمة 

، علًما بأنه في حالة استبعاد ذلك االضمحالل لوصلت الخسائر المجمعة على استثمارات القلعة في الشركة الوطنية للبترول

 .3103% عن الربع األول من عام 23مليون جم وهو تحسن بمعدل  12،3إلى 

 

 

  في خمس بلغ إجمالي اإليرادات من الشركات االستثمارية التابعة

، وذلك 3102الربع األول من عام خالل جم مليار  0.1ات إستراتيجية قطاع

في مقابل انخفاض  تحسن أداء استثمارات األغذية واألسمنتفي ضوء 

بسبب إيرادات قطاع النقل على خلفية تراجع حركة التجارة في شرق أفريقيا 

بالتزامن مع االنتخابات العامة  اندالع اضطرابات سياسية جديدةمن مخاوف ال

شركة توازن في اإليرادات غير المتكررة من عمليات في كينيا، فضالً عن 

 .3103قطاع تدوير المخلفات الزراعية والمدنية خالل الربع األول من عام 

  بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك

الربع األول مليون جم خالل  10.2ع مقارنة م ،مليون جم 11.9واالستهالك 

بصورة أساسية إلى انخفاض ربحية مشروعات . ويرجع ذلك 3103من عام 

قطاع الطاقة، على الرغم من التطورات الملحوظة التي حققتها باقي 

استثمارات المجموعة، حيث ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

% من مشروعات قطاع 090.9والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

تجدر اإلشارة إلى أن ثالثة من  .% من مشروعات األسمنت303.6األغذية و

أصل خمسة قطاعات رئيسية تضم استثمارات القلعة حققت تحسنًا ملحوًظا في 

معدل األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك، 

 ل.وهي قطاعات األسمنت واألغذية والنق

 

 :وهو انخفاض  3102مليون جم خالل الربع األول من عام  390.9بلغت اإليرادات المجمعة  استثمارات قطاع الطاقة

بمعدل األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بتراجع مصحوبًا  ،%9.3سنوي بمعدل 

المتوقع أن يتعافى مع  –نشاط توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية تباطؤ مليون جم. ويرجع ذلك إلى  08.2لتبلغ  96.9%

وانخفاض مبيعات قطاع تسويق المنتجات البترولية  –تشغيل المشروعات الجديدة المتعاقد على تزويدها بالطاقة الكهربائية 

متكاملة التي تنفذها انخفاض مساهمة إيرادات المقاوالت الو، بسبب أزمة الوقود في السوق المحلي بشركة طاقة عربية

، وغياب اإليرادات االستثنائية التي حققتها شركة توازن بقيمة شركة توازن في مجال تدوير المخلفات الزراعية والمدنية

في مشروع أسمنت جنوب طاقة عربية انتهاء عمليات شركة فضالً عن ، 3103مليون جم في الربع األول من عام  09

 .الوادي

 وهو نمو سنوي  3102مليون جم خالل الربع األول من عام  231.8بلغت اإليرادات المجمعة قطاع األغذية:  استثمارات

كما ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك خالل نفس الفترة بمعدل %. 2.3بمعدل 

% في ضوء تحسن األداء التشغيلي لمجموعة جذور في السوق المصري، وتراجع خسائر شركة وفرة والتي بدأت 090.9

نشاطها حديثًا بالقطاع الزراعي في دولتي السودان وجنوب السودان. وحققت مجموعة جذور نمًوا قويًا في المبيعات بفضل 

شركة الرشيدي الميزان باقة من المنتجات الجديدة والتي  حمالت التسويق والدعاية الناجحة في السوق المحلية، وطرح

القت استحسان المستهلكين، فضالً عن نمو إيرادات شركة الرشيدي للحلول المتكاملة في السودان، وزيادة مبيعات شركة 

مزارع دينا  على خلفية طرح العبوات الجديدة ذات التصميمات الفريدة والشعار المميز للشركة ونمو مبيعات شركةإنجوي 

 من الحليب الطازج والمنتجات الزراعية خالل فترة التقرير.
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 :وهو انخفاض 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  001.9بلغت اإليرادات المجمعة  استثمارات قطاع النقل ،

اإلهالك واالستهالك % . ولم يطرأ تغيير ملحوظ على الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد و01.9سنوي بمعدل 

مليون جم نتيجة تراجع إيرادات شركة سكك حديد ريفت فالي في كينيا وأوغندا نظًرا لتباطؤ حركة  20.2والتي بلغت 

 خالل فترة االنتخابات العامة في كينياعنف الفي ظل مخاوف اندالع أعمال ميناء مومباسا بكينيا التجارة وتداول البضائع في 

% نتيجة توقف أنشطة النقل النهري في الربع األول 33.3. كما انخفضت إيرادات شركة نايل لوجيستيكس بمعدل مؤخًرا

 األهوسة النيلية.بصيانة الإلجراء أعمال 

 :وهو انخفاض 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  020.8بلغت اإليرادات المجمعة  استثمارات قطاع التعدين ،

مليون جم، وهو  9.2وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  %.2.0سنوي بمعدل 

% فيما يعكس ارتفاع المصروفات التشغيلية للمشروعات حديثة النشأة والمشروعات الجاري 92.3تراجع بمعدل 

سجلت شركة أسكوم  بينماامل بالسودان. تطويرها، باإلضافة إلى انتهاء عقد إدارة شركة أسكوم لمحاجر مصنع أسمنت التك

اإليرادات واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك،  ا فيلتصنيع الكربونات والكيماويات نموً 

آالف  9لخط اإلنتاج الجديد بقدرة وحققت أرباًحا تشغيلية شهرية غير مسبوقة خالل فترة التقرير، وبدأت التشغيل التجريبي 

 طن شهريًا.

 :تشمل استثمارات قطاع األسمنت كل من مصانع األسمنت ومشروعات اإلنشاءات والهندسة  استثمارات قطاع األسمنت

دون أن  3102تطورات ملحوظة خالل الربع األول من عام  واإلنشاءات حققت استثمارات قطاع األسمنتواإلدارة. 

التقلبات الحادة في أسعار العمالت األجنبية باألسواق التي تعمل بها. وعات بسبب ينعكس ذلك على القوائم المالية لهذه المشر

في نتيجة نمو إيرادات نشاط اإلنشاءات  3102مليون جم خالل الربع األول من عام  912.8اإليرادات إجمالي  فقد بلغ

خصم الضرائب والفوائد واإلهالل  التشغيلية قبلالتباطؤ الراهن بمشروعات تصنيع األسمنت. وتضاعفت األرباح مواجهة 

أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد أول تحقيق  خالل الربع األول، والذي شهد مليون جم 09.0واالستهالك إلى 

وشركة أسيك  ، وزيادة مبيعات مصنع زهانه في الجزائرمن شركة أسمنت التكامل في السودانواإلهالك واالستهالك 

في  مليون دوالر أمريكي 261وبدء إنتاج األسمنت في مصنع أسيك المنيا الذي تبلغ تكلفته االستثمارية ، للخرسانة الجاهزة

 . أواخر شهر يونيو الماضي

 مليون دوالر  0091.9االستثمارات الرئيسية من الموارد الذاتية لشركة القلعة حيث بلغت  لم يطرأ تغيير ملحوظ على

 .3102 أمريكي بنهاية الربع األول من عام

 

 

 

 



ملخص أداء الشركات االستثمارية الرئيسية التي بدأت النشاط )مليون جم(

اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك 

واالستهالك 

معدل منو 
اإليرادات

معدل اختالف 
األرباح 

التشغيلية قبل 
خصم الضرائب 

والفوائد 
واإلهالك 

واالستهالك

حصة ملكية 
شركة 
القلعة

�الربع األول
2012 

الربع األول
2013 

الربع األول
2012 

الربع األول
2013 

الطاقة

33.84%)49.0%()3.4%(22.7 44.5 274.4 284.2 طاقة عربية

47.88%)293.6%()53.5%()3.9()1.0(17.1 36.8 توازن 

)56.9%()9.2%(18.7 43.5 291.5 320.9  اإلجمالي

األغذية

19.95%26.7%7.5%34.0 26.8 322.4 299.9 جذور

100.00%63.2%)20.2%()5.7()15.6(2.4 3.0 وفرة

151.5%7.2%28.2 11.2 324.8 302.8   اإلجمالي

النقل

32.10%20.7%)22.2%()7.2()9.1(6.7 8.6 نايل لوجيستيكس

32.10%--1.1 غير متاح4.5 غير متاحجنوب السودان للنقل النهري

28.19%)10.7%()17.7%()25.2()22.8(99.4 120.7 أفريكا ريل وايز*

1.6%)14.5%()31.3()31.9(110.5 129.3   اإلجمالي

التعدين

39.22%)53.2%()3.1%(5.7 12.3 131.8 136.0 أسكوم

)53.2%()3.1%(136.0131.812.35.7 اإلجمالي

األسمنت

54.78%74.2%)15.5%(13.5 7.8 186.3 220.5 أسيك لألسمنت**

54.78%437.6%11.6%5.6 )1.7(361.4 323.8 اإلنشاءات / إدارة مصانع األسمنت

212.6%0.6%19.1 6.1 547.8 544.3  اإلجمالي

)2.0%()1.9%( 40.5  41.3  1406.4  1433.3 اإلجمالي العام

*  مت حتويل نتائج شركة أفريكا ريل وايز إلى اجلنيه املصري باستخدام متوسط سعر صرف الدوالر خالل الربع األول من عام 2012 )6.016 جم( والربع األول من عام 2013 )6.615 جم(.

** تتضمن نتائج الربع األول من عام 2012 تأثير صفقة استحواذ مصنع أسمنت التكامل على محطة بربر للطاقة الكهربائية ضمن نتائج الربع األول من عام 2012 من أجل تقدمي مقارنة دقيقة 
مع نتائج الربع األول من عام 2013.



قطاع الطاقة
تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع الطاقة: شركة طاقة عربية )توزيع الطاقة( وشركة توازن )تدوير اخمللفات الزراعية 

والصلبة واستخدام اخمللفات إلنتاج الطاقة(، إلى جانب عدد من املشروعات التي مازالت في حيز التطوير مثل الشركة املصرية 
للتكرير )تكرير البترول( وشركة مشرق )مستودعات بترولية وخدمات متوين السفن( 

املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع الطاقة )املشروعات القائمة(

نسبة التغيير )%(الربع األول 2013الربع األول 2012مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك

)9.2%(320.9291.5اإليرادات

)56.9%(43.518.7األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

-20.7%24.0%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

)3.4%(284.2274.4شركة طاقة عربية | إيرادات

)49.0%(44.522.7شركة طاقة عربية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)53.5%(36.817.1 شركة توازن | إيرادات

293.6%)3.9()1.0(شركة توازن | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)15.4%(67.757.3توليد الطاقة الكهربائية | إيرادات

)75.3%(20.95.2توليد الطاقة الكهربائية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

10.7%42.146.6توزيع الغاز الطبيعي | إيرادات

4.4%22.923.9توزيع الغاز الطبيعي | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)0.4%(54.954.7إنشاءات الغاز الطبيعي | إيرادات

)95.1%(5.30.3إنشاءات الغاز الطبيعي | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)12.2%(127.8112.3توزيع الوقود | إيرادات

)122.9%()0.4(1.8توزيع الوقود | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)45.8%(3016شركة إيكارو | إيرادات

21.7%)2.3()2.9(شركة إيكارو | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)89.0%(6.50.7مجموعة إنتاج | إيرادات

)191.3%()1.7(1.8مجموعة إنتاج | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)31.1%(54.337.4توليد الطاقة الكهربائية )مليون كيلو وات / ساعة(

14.4%59.868.4توزيع الطاقة الكهربائية )مليون كيلو وات / ساعة(

)18.1%( 1.2  1.4 توزيع الغاز الطبيعي )توزيع الغاز الطبيعي املضغوط باملليار قدم مكعب(

)32.8%(24,33416,359إنشاءات الغاز الطبيعي )عدد العمالء اجلدد من املنشآت السكنية والصناعية(

)8.6%(79,92573,038توزيع الوقود | بنزين – سوالر – مازوت )ألف لتر(

)21.5%(18,55914,573توزيع الشحوم )بالطن(

22.2%1822عدد محطات الوقود 

18.2%247292عدد العمالء من املشروعات الصناعية )كهرباء وغاز طبيعي(

23.0%398,767490,468عدد العمالء من املنشآت السكنية )كهرباء وغاز طبيعي(

50.6%57,24486,181شركة توازن | اخمللفات الزراعية املتعاقد التي مت جمعها )طن(
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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

  

 

 الطاقةقطاع ستثمارات األداء المالي والتشغيلي ال

 

% خالل الربع األول من عام 9.3انخفضت إيرادات قطاع الطاقة بمعدل سنوي 

، وتراجعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 3102

%، نتيجة تباطؤ نشاط توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، 96.9واالستهالك بمعدل 

يرادات المقاوالت وانخفاض مبيعات تسويق المنتجات البترولية، وانكماش إ

 المتكاملة التي تنفذها شركة توازن في مجال تدوير المخلفات الزراعية والمدنية.

 شركة طاقة عربية

  وتراجعت األرباح  ،%2.1انخفضت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل

خالل % 19التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 توليدمن أنشطة نخفاض األرباح التشغيلية ، نظًرا ال3102الربع األول من عام 

أسمنت جنوب الوادي مشروع انتهاء عمليات الشركة في عقب الطاقة الكهربائية 

 واضمحالل أصول المشروع.

 

  خالل 29.2انخفضت إيرادات نشاط توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بمعدل سنوي %

انخفضت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد و .3102الربع األول من عام 

مليون جم خالل الربع األول من  31.9مليون جم، مقابل  9.3واإلهالك واالستهالك إلى 

% على خلفية انتهاء 20.0نتيجة تراجع نشاط توليد الكهرباء بواقع  ،العام الماضي

ساهم وهرباء الحكومية. بشبكة الك ربطهومشروع أسمنت جنوب الوادي لخدمات الشركة 

نشاط توزيع الكهرباء في تعويض تباطؤ نشاط توليد الطاقة ب% 01.1البالغ رتفاع اال

اإلشغال في منطقة نبق القريبة من مطار شرم الشيخ الدولي، ، نظًرا لزيادة الكهربائية

ة ميجا فولت أمبير )قابلة للزياد 031بطاقة حيث تمتلك الشركة محطة توزيع جديدة تعمل 

 ميجا فولت أمبير(. 229ميجا فولت أمبير، مع إمكانية الوصول إلى  061إلى 

  وتتوقع اإلدارة أن يتعافى نشاط توليد الطاقة الكهربائية مع إعادة تخصيص معدات

مشروع أسمنت جنوب الوادي إلى مشروعات أخرى من المخطط افتتاحها خالل الفترة 

. ويتزامن ذلك مع المسجل على هذه الموجوداتاالضمحالل إلغاء يمكن حتى المقبلة 

ات / الساعة، علًما بأن و مليون كيلو 09بمعدل  E-Styrenicsمشروع توفير الكهرباء ل

يعد باكورة استثمارات شركة طاقة عربية  3103المشروع الذي تم افتتاحه في أواخر عام 

 في قطاع البتروكيماويات. 

  يحتل نشاط توزيع الغاز الطبيعي المركز األول بين أنشطة طاقة عربية من حيث

% 01.2مليون جم، فيما يمثل نمًوا بمعدل  16.6التدفقات النقدية، حيث بلغت اإليرادات 

. ووصلت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 3102خالل الربع األول من عام 

سعر حيث أدى ارتفاع %، 1.1نمو بمعدل مليون جم،  32.9واإلهالك واالستهالك إلى 

% في نشاط 08.0الغاز الطبيعي إلى المنشآت الصناعية إلى تعويض االنخفاض البالغ 

 مختلف أنحاء الجمهورية.بالتوزيع بصورة عامة نتيجة نقص التوريدات 

  جم خالل الربع األول من عام  مليون 91.2بلغت إيرادات نشاط اإلنشاءات

ر ملحوظ عن نفس الفترة من العام السابق، حيث تراجع عدد العمالء ي، دون تغي3102

نتيجة التأخر في الحصول على % 23.8الذين تم تحويلهم إلى الغاز الطبيعي بمعدل سنوي 

غيلية قبل االضطرابات السياسية واالقتصادية. وبلغت األرباح التشبسبب التراخيص النهائية 

مليون جم فيما يعد انخفاًضا بمعدل  1.2خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 % على خلفية انخفاض قيمة الجنيه المصري.99.0

  تراجعت إيرادات نشاط التسويق وكذلك األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب

عات زيوت التشحيم على وانخفاض مبيوالفوائد اإلهالك واالستهالك في ظل نقص السوالر 
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 خلفية التباطؤ االقتصادي بالبالد.

 

 

 توازنشركة 

  غير تضمن إيرادات  الربع األول من العام الماضي، حيث بأن %92.9سنوي انخفضت إيرادات شركة توازن بمعدل

ما أدى أيًضا مالمشروعات الخاصة بمجموعة األنشطة الهندسية إنتاج  إرجاءكما تقرر ، من عمليات شركة إيكارومتكررة 

إلى تراجع األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك. تجدر اإلشارة إلى أن شركة توازن تحقق 

تدوير المخلفات الزراعية في أغلب أرباحها خالل النصف الثاني من العام، نظًرا للطبيعة الموسمية التي يتسم بها نشاط 

 أعقاب موسم حصاد األرز والقطن والذرة.

  خالل الفترة األخيرة بين المنشآت الصناعية كثيفة االعتماد على الطاقة ومنها شركات األسمنت التي ترغب الطلب ارتفع

إيرادات شركة إيكارو بمعدل سنوي وساهم ذلك في ارتفاع فرة بأسعار تنافسية، افي توظيف موارد الطاقة البديلة المتو

 مليون جم 09%، وذلك بعد استبعاد اإليرادات االستثنائية المسجلة من نشاط بيع قش األرز واألسمدة العضوية بقيمة 2

الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  تخفضالماضي. وانعام الخالل الربع األول من 

إلى إحدى البديل الوقود من ألف طن سنويًا  311حد أدنى على إتمام عقد توريد بينما تعمل الشركة ، %30.2بمعدل 

 العالمية . األسمنت شركات 

  بالتقلبات النسبية بسبب اعتمادها على عقود المقاوالت غير المتكررة،  (إنتاج)تتسم عمليات مجموعة األنشطة الهندسية

حيث انخفضت اإليرادات وتراجعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك، فيما يعد 

، غير أن 3100منذ عام  إحجام دول الربيع العربي عن مواصلة االنفاق االستثماريواستمراًرا الضطراب المشهد 

بطاقة  في مدينة طرطوس السورية المجموعة نجحت في تنفيذ عقد توريد المعدات الالزمة لمنشأة تدوير المخلفات المدنية

. فقد قامت الشركة بتوريد معدات تحويل المخلفات إلى أسمدة 3100في منتصف  إعمااًل بالعقد الموقعطن يوميًا  911

. فترة التقرير% من اإليرادات المسجلة خالل 91يعادل  ما – مليون جم 6.9ت بقيمة ما ساهم في تحقيق إيرادامعضوية 

ألف جم إلى مشروع طرطوس  121واستمر تباطؤ النشاط خالل الربع األول من العام مع توريد معدات جديدة في حدود 

وعات الجديدة لتلبية الطلب . وتتطلع مجموعة إنتاج إلى الحصول على مزيد من المشر3101المتوقع إتمامه خالل عام 

 اإلقليمي على معدات تدوير المخلفات وتوفير بدائل للطاقة.

 

 المصرية للتكريرشركة ال

% المستهدفة خالل فترة 01.29مقارنة مع  3102اعتباًرا من مايو  %01.96بنسبة اكتمل مشروع الشركة المصرية للتكرير 

األعمال الهندسية  انتهتتعمل الشركة حاليًا على إعادة النظر مع المقاول في الجدول الزمني المقرر الفتتاح المشروع، حيث التقرير، و

 .3102% المستهدفة ضمن خطط المقاول للربع األول من عام 90.13مقارنة مع  %93.29بنسبة 

 

 شركة مشرق 

وتشغيل أول محطة لتخزين وتداول المنتجات البترولية وتموين السفن بميناء شرق  عاًما لبناء 21قامت الشركة بتوقيع عقد امتياز لمدة 

عاماً تزداد بمعدل  39لمدة  BOTتحت نظام  3102بورسعيد في محور قناة السويس. تم توقيع العقد مع هيئة ميناء بورسعيد في مايو 

 21% من الخطة المستهدفة بحيث ال تزيد مدة االمتياز الكلية عن 91عام واحد لكل خمس أعوام يحقق فيها المشروع ما ال يقل عن 

 عام بخالف فترة سماح ثالث سنوات إلنشاء المشروع. 

  



قطاع األغذية

)الزراعة واألغذية االستهالكية(  تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية مجموعة جذور في مصر 
وشركة وفرة في السودان وجنوب السودان )اإلنتاج الزراعي(

املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع األغذية )املشروعات القائمة(

نسبة التغيير )%(الربع األول 2013الربع األول 2012مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك

7.2%324.8 302.8 اإليرادات

151.5%28.2 11.2 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك1

-24.0%22.6%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

7.5%322.4 299.9 مجموعة جذور | إيرادات

26.7%34.0 26.8 مجموعة جذور | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)20.2%(2.4 2.98 شركة وفرة | إيرادات

63.2%)5.7()15.6(شركة وفرة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

11.0%127.2 114.5 الرشيدي امليزان | إيرادات

8.0%16.4 15.2 الرشيدي امليزان | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

3.2%31.4 30.5 الرشيدي للحلول املتكاملة | إيرادات

)31.3%(1.5 2.2 الرشيدي للحلول املتكاملة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

14.5%88.7 77.5 مزارع دينا | إيرادات

5.4%25.3 24.0 مزارع دينا | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

27.5%66.6 52.3 إجنوي| إيرادات

42.4%)2.6()4.4(إجنوي| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

29.5%19.2 14.8 االستثمارية ملنتجات األلبان | إيرادات

49.5%0.9 0.6 االستثمارية ملنتجات األلبان| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)1.4%(80897978مبيعات شركة الرشيدي امليزان )بالطن(

34.3%18162439مبيعات شركة الرشيدي للحلول املتكاملة السودانية )بالطن(

)4.1%(1596315300مبيعات مزارع دينا | ألبان )بالطن(

15.8%1368115836مبيعات مزارع دينا | إنتاج زراعي )بالطن(

7.9%1360714688قطيع األبقار اخلاص مبزارع دينا

5.1%61796493     عدد األبقار احلالبة بقطيع مزارع دينا

23.7%991312264مبيعات شركة إجنوي )بالطن(

7.9%22192393مبيعات الشركة االستثمارية ملنتجات األلبان )بالطن(

--مبيعات شركة املصريني )بالطن(

)11.8%(47944230إجمالي األراضي املزروعة في مصر خالل الفترة2

)14.2%(43613741محاصيل زراعية )فدان(

12.9%433489بساتني )فدان(

43.7%1185017033إجمالي األراضي اجملهزة في السودان خالل الفترة

)100.0%(40000األراضي املزروعة في السودان )فدان(

75.8%40007033األراضي الزراعية في السودان باستثناء املستصلحة ملنفعة اجملتمع احمللي

-0300إجمالي األراضي اجملهزة في جنوب السودان خالل الفترة

-02500األراضي املزروعة في جنوب السودان )فدان(

2 تختلف مساحة األراضي املزروعة على مدار العام وفقاً للطبيعة املوسمية للنشاط الزراعي
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 األغذيةقطاع ستثمارات األداء المالي والتشغيلي ال

 

، وهو نمو 3102مليون جم في الربع األول من عام  231.8بلغت إيرادات قطاع األغذية 

%. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 2.3سنوي بمعدل 

% خالل نفس الفترة 090.9مليون جم فيما يعد نمًوا سنويًا بمعدل  38.3واالستهالك 

شطة مجموعة جذور في مصر، وانخفاض الخسائر من نتيجة التطورات األخيرة في أن

 شركة وفرة بالسودان وجنوب السودان.

 جموعة جذورم

 

أدى نمو المبيعات ومردود سياسة ترشيد المصروفات اإلدارية والعمومية إلى ارتفاع 

األرباح مع وصول مليون جم،  233.1لتبلغ  %2.9بمعدل إيرادات مجموعة جذور 

فيما يعد  مليون جم 21إلى  الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكالتشغيلية قبل خصم 

مقارنة % 31.6. وارتفعت إيرادات مجموعة جذور بمعدل  %36.2نمًوا سنويًا بمعدل 

فضالً عن نمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك بالربع السابق، 

الربع األخير من عن أضعاف  8نمو )خالل نفس الفترة % 002.8واالستهالك بمعدل 

 (.3103عام 

 

   مقارنة بالربع األول من عام 00بمعدل  شركة الرشيدي الميزانارتفعت إيرادات %

والمربات  ، بفضل الحمالت التسويقية لمنتجات حالوة سبريد وشيكوالتة سبريد3103

الطبيعية، فضالً عن طرح منتجات جديدة تشمل العسل األسود وعسل النحل. وارتفعت 

% خالل نفس 8األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

خصومات الترويجية المطروحة في السوق المحلي. الالفترة نتيجة ارتفاع األسعار وتقليل 

ً بمعدل وسجلت إيراد % مقارنة بالربع األخير من عام 0.8ات الشركة انخفاًضا طفيفا

، غير أن األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 3103

 . خالل نفس الفترة %3.6ارتفعت بمعدل 

  بع % مقارنة بالر2.3في السودان بمعدل  شركة الرشيدي للحلول المتكاملةارتفعت إيرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك . وانخفضت 3103األول من عام 

انخفاض هامش الربح اإلجمالي إلى خالل نفس الفترة نتيجة  %20.2واالستهالك بمعدل 

التوسع في تجارة السمسم التي على خلفية % خالل العام السابق، 03.6%، مقارنة مع 2.2

مقارنة بتجارة السلع االستهالكية سريعة الدوران. وارتفعت إيرادات المنخفضة الربحية ذات 

مع وصول األرباح التشغيلية ، 3103مقارنة بالربع األخير من عام % 232الشركة بمعدل 

مليون جم، مقابل خسائر  0.9قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 

 .نفس الفترة مليون جم خالل 1.8تشغيلية بقيمة 

  مقارنة بالربع األول من العام الماضي في ظل 32.9بمعدل  شركة إنجويتحسنت إيرادات %

 ، غير أنه مازال3102عام منذ بداية  %02بمعدل والعصائر % 1نمو سوق األلبان بمعدل 

أقل كثيًرا من مستويات النمو المسجلة خالل العام السابق. وقد استحوذ قطاع العصائر على 

ب األسد من مبيعات الشركة عقب طرح العبوات الجديدة ذات التصميمات الفريدة نصي

والشعار المميز لشركة إنجوي، علًما بأن مبيعات الشركة من منتجات العصائر الطبيعية 

تضاعفت خالل فترة التقرير دون أي إنفاق إضافي على األنشطة التسويقية. وبلغت األرباح 

 1.1مليون جم، مقارنة مع  3.6والفوائد واإلهالك واالستهالك  التشغيلية قبل خصم الضرائب

% 02مليون جم خالل الربع األول من العام السابق. فيما ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل 

، مصحوبًا بنمو األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 3103مقارنة بالربع األخير من عام 

 لتغلب على التحديات التيلالشركة تسعى فيما %، 61والفوائد واإلهالك واالستهالك بقرابة 

ضعف الربحية وارتفاع المصروفات اإلدارية بصورة ال  تواجهها، وفي مقدمتهامازالت 
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 . على خلفية برنامج إعادة الهيكلة مستوى المبيعات الحالي، باإلضافة إلى المعوقات المرتبطة برأس المال العامل تواكب

  نتيجة ارتفاع أسعار الحليب وتحسن  3102% خالل الربع األول من عام 01.9بمعدل سنوي  دينامزارع ارتفعت إيرادات

إنتاجية وربحية المشروعات الزراعية. وارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

. وارتفعت 3103رة خالل الربع األخير من عام % مع وصول شحنة األبقار المستوردة والبالغ عددها ألف بق9.1سنوي 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك كما ارتفعت % مقارنة بالربع السابق، 69.2إيرادات الشركة بمعدل 

خالل  لطبيعة الموسمية التي يتميز بها النشاط الزراعي وانخفاض معدالت إنتاج الحليببفضل ا %62.3واالستهالك بمعدل 

 العام الماضي نتيجة انتشار مرض الحمى القالعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

  حيث تقوم 3102% خالل الربع األول من عام 39.9بمعدل سنوي  األلبان لمنتجات االستثمارية الشركةارتفعت إيرادات ،

كثر رواًجا في السوق المحلي. وارتفعت تحت عالمتها التجارية األ دينا الحليب الطازج الذي تنتجه مزارع الشركة بتسويق

% خالل نفس الفترة نتيجة زيادة األسعار 19.9األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

% خالل الربع األول من العام السابق في 21.6% مقابل 29.9وتحسن معدالت الربحية. وتحسن هامش الربح اإلجمالي ليبلغ 

 ضوء زيادة األسعار وترشيد النفقات اإلدارية وانخفاض أسعار المواد الخام.

 

 

 شركة وفرة

 

  في دولة  آالف فدان 1زراعية تبلغ مساحتها  يتجهيز أراض شركة كونكوردبدأت

فدان  211الشركة من تسوية وحرث  . وانتهت3103جنوب السودان منذ الربع الثالث من عام 

 .3102ضمن خططها لتجهيز ألف فدان بحلول النصف الثاني من عام 

  النشاط مؤقتاً إلجراء دراسات التربة، حيث قامت بالتعاقد بوقف  شركة سابيناوقامت

الدولية إلجراء دراسة الجدوى للمشروع وإعداد تقرير شامل عن دراسات  KETSمع شركة 

بغرض زيادة إنتاجية مشروعات الشركة، غير  3102بحلول الربع الثالث من عام  تحليل التربة

أن الشركة حققت اإليرادات خالل الربع األول من بيع مخزون المحاصيل الزراعية المتاحة 

لديها فضالً عن اإليرادات المستحقة عن إدارة المشروعات الزراعية لصالح الغير، وهي 

مكنها من المساهمة اإليجابية في األرباح  مماهامش الربحية،  األنشطة التي تتميز بارتفاع

أن ، علًما بالتشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك الخاصة بشركة وفرة

المرتبطة شركة ترجع إلى ارتفاع المصروفات الالخسائر التشغيلية المسجلة ضمن نتائج 

 المشروعات الزراعية حديثة النشأة.ب

 

  



قطاع النقل

تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع النقل والدعم اللوجيستي شركة سكك حديد ريفت فالي )شركة السكك احلديد 
القومية بكينيا وأوغندا( وشركة نايل لوجيستيكس )النقل النهري والدعم اللوجيستي في مصر والسودان وجنوب السودان(. 

املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع النقل )املشروعات القائمة(

نسبة التغيير )%(الربع األول 2013الربع األول 2012مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك

)14.5%(110.5 129.3 اإليرادات* 

1.6%)31.3( )31.9(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

-7.9%9.7%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

)22.2%( 6.7  8.6 شركة نايل لوجيستيكس | إيرادات

20.7% )7.2( )9.1(شركة نايل لوجيستيكس | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)25.1%( 15.0  20.1 شركة أفريكا ريل وايز | إيرادات )مليون دوالر(

شركة أفريكا ريل وايز | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )مليون 
دوالر(

)3.8( )3.8( %0.7

غير متاح0.7غير متاحبارجات النقل النهري بجنوب السودان | إيرادات 

بارجات النقل النهري بجنوب السودان | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

غير متاح0.2غير متاح

)18.2%( 259.1  316.8 مليون طن / كم | سكك حديد 

)94.3%( 2.8  49.5 ألف طن / كم | نقل نهري في مصر

غير متاح11.8غير متاحألف طن / كم | نقل نهري في جنوب السودان

)8.8%( 5.7  6.2 صافي اإليرادات بالسنت األمريكي عن كل طن / كم | سكك حديد 

16.2% 43  37 بارجات النقل النهري التي دخلت اخلدمة في مصر

غير متاح 9.0 غير متاحبارجات النقل النهري التي دخلت اخلدمة في جنوب السودان

*  مت حساب اإليرادات واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك اخلاصة بقطاع النقل والدعم اللوجيستي باستخدام متوسط سعر صرف الدوالر في الربع األول من عاما 2012 )6.016 جم( 

والربع األول من عام 2013 )6.615 جم(.



  

 
8 

  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

 قطاع النقلستثمارات األداء المالي والتشغيلي ال

 

نتيجة  3102% خالل الربع األول من عام 01.9انخفضت إيرادات قطاع النقل بمعدل 

التطورات األخيرة التي طرأت على المشهد االستثماري في مصر وشرق أفريقيا، حيث 

اندالع للتخوف من نظًرا  تراجعت حركة التجارة والنقل وتداول البضائع في ميناء مومباسا

مما أدى إلى انخفاض إيرادات  ،أعمال عنف على خلفية االنتخابات العامة األخيرة في كينيا

%. وتراجعت إيرادات نايل لوجيستيكس أيًضا 39شركة سكك حديد ريفت فالي بنسبة 

 توقف أنشطة النقل النهري إلجراء أعمال الصيانة باألهوسة النهرية. بسبب % 33.3بمعدل 

 

تجدر اإلشارة إلى تحقيق الخسائر التشغيلية من استثمارات قطاع النقل يرجع إلى استمرار 

الدعم الضخم لوقود السوالر مما يؤثر على مستوى هامش الربح بشركة نايل لوجيستيكس، 

 .سكك حديد ريفت فالييكلة الجاري تنفيذه بشركة مصحوبًا بتأثير برنامج إعادة اله

  

 

 شركة نايل لوجيستيكس

  ما أدى إلى مأعمال الصيانة باألهوسة النيلية إلجراء  3102توقف نشاط البارجات النهرية خالل الربع األول من عام

مليون جم  6.2. وبلغت إيرادات الشركة 3103بعام % مقارنة 91.2انخفاض حجم الشحنات المنقولة )طن / كم( بمعدل 

% بفضل اإليرادات المسجلة من عمليات األوناش 33.3، فيما يمثل انخفاًضا ال يتجاوز 3102خالل الربع األول من عام 

العائمة في ميناء اإلسكندرية، وهو ما ساهم كذلك في تحسن األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 .3103% مقارنة بالربع األول من عام 31.2ستهالك بنسبة واال

  تتوقع إدارة الشركة أن تزداد جاذبية النقل النهري باعتباره الوسيلة األمثل من حيث الكفاءة االقتصادية والتشغيلية مقارنة

ما يترتب عليه زيادة بالنقل البري، وخاصة مع اتجاه الحكومة المصرية إلى إلغاء الدعم تدريجيًا عن وقود السوالر، م

 معدالت تشغيل البارجات النهرية المملوكة للشركة.

 

 شركة أفريكا ريل وايز

  39.0بمعدل مليون دوالر أمريكي، وهو انخفاض  09إيرادات شركة سكك حديد ريفت فالي في كينيا وأوغندا بلغت %

حركة تداول البضائع في ميناء مومباسا إلى أدنى حدودها وسط التخوف نظًرا لضعف  3102خالل الربع األول من عام 

 .3112من تكرار اندالع أعمال العنف التي خيمت على المشهد الكيني عقب االنتخابات العامة في سنة 

 سياسة  استقرت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بفضل كفاءة استهالك الوقود ومردود

خفض النفقات التشغيلية، علًما بأن الشركة سجلت زيادة ملحوظة في حجم البضائع المنقولة نظًرا الستئناف أنشطة النقل 

 والشحن وتداول البضائع بصورة منتظمة عقب انتهاء االنتخابات. 

  التمويل التي حصلت مليون دوالر أمريكي من حزمة  19.2قامت شركة ريفت فالي خالل الربع األول كذلك بتوظيف

 عليها مسبقاً بغرض إتمام خطط العام الثاني من برنامج التوسعات االستثمارية وإعادة الهيكلة اإلدارية والتشغيلية.

  تتضمن خطط الشركة خالل الفترة القادمة زيادة حجم البضائع المنقولة وتنمية اإليرادات مع تنفيذ عدد من المبادرات

 التوسعية تشمل:

o نين من الجرارات المجددة بالكامل بعد توقف دام لمدة عامين.تشغيل اث 

o  ضمان انتظام عمليات الشركة.لإعادة تأهيل جرارين إضافيين 

o أربع جرارات بأنظمة المعالجة  تزويد(micro-processor system)  31لزيادة طاقة الجر بمعدل.% 

o  مومباسا والعاصمة الكينية نيروبي.كم بين ميناء  22تركيب خطوط السكك الحديد الجديدة بطول 

 
  



قطاع التعدين

تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع التعدين شركة أسيك للتعدين واخلدمات اجليولوجية – أسكوم، والتي تضم حتت 
مظلتها مشروعات شركة أسكوم )نشاط إدارة احملاجر(، وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، وشركة أسكوم 

بريشيوس ميتالز، وشركة جالس روك للمواد العازلة، وشركة أسكوم السودان. 

املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع التعدين )املشروعات القائمة(

نسبة التغيير )%(الربع األول 2013الربع األول 2012مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك

)3.1%(136.0131.8اإليرادات

)53.2%(12.35.7األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

-9.7%10.2%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

43.6%2.94.2شركة أسكوم لتصنيع الكاربونات والكيماويات | إيرادات )مليون دوالر(

شركة أسكوم لتصنيع الكاربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر(

0.61.0%64.2

6739.6%0.00.7شركة جالس روك للمواد العازلة | إيرادات )مليون دوالر(

شركة جالس روك للمواد العازلة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
)مليون دوالر(

)0.5()0.8(- 

)9.1%(79.972.6نشاط إدارة احملاجر في مصر | إيرادات

)2.4%(4.84.7نشاط إدارة احملاجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)32.2%(38.526.1إيرادات أخرى من نشاط إدارة احملاجر خارج مصر*  )مليون جم(

 -)0.2(7.1أرباح تشغيلية أخرى من نشاط إدارة احملاجر خارج مصر * )مليون جم(

حجم املبيعات 

نسبة التغيير )%(الربع األول 2013الربع األول 2012

17.4%42.850.2أسكوم لتصنيع كاربونات الكالسيوم والكيماويات )ألف الطن(

0.0% 590  -   جالس روك للمواد العازلة )طن(

)13.4%(9.38.0نشاط إدارة احملاجر في مصر )مليون طن(

معدالت التصدير إلى مجمل اإلنتاج )بالنسبة املئوية(

نسبة التغيير )%(الربع األول 2013الربع األول 2012

583%55%أسكوم لتصنيع كاربونات الكالسيوم والكيماويات

1414%0%جالس روك للمواد العازلة

* األسواق األخرى تشمل اجلزائر والسودان واإلمارات
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، كما 3102% خالل الربع األول من عام 2.0بمعدل  انخفضت إيرادات شركة أسكوم

انخفضت األرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

% مقارنة بالربع األول من العام الماضي، تأثًرا بارتفاع المصروفات التشغيلية 92.3

ؤ نشاط إدارة المحاجر للمشروعات الجديدة والمشروعات الجاري تطويرها، فضالً عن تباط

 أسمنت التكامل بالسودان.مصنع ب

 

 

 

 

 

 

  تعمل شركة أسكوم لتصنيع كربونات الكالسيوم والكيماويات على إنتاج كربونات

الكالسيوم لتلبية الطلب العالمي بأسواق الدهانات والبوليمر وصناعة الورق. وقد بلغت 

، فيما يعد نمًوا 3102دوالر أمريكي خالل الربع األول من عام  مليون 1.3إيرادات الشركة 

%، بينما بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 12.6سنويًا بمعدل 

%. ويرجع ذلك إلى تحسن 61.3واالستهالك مليون دوالر أمريكي، وهو نمو سنوي بمعدل 

% 61%، علًما بأن إنتاج الشركة يتوزع بواقع 02.1أسعار المنتجات ونمو المبيعات بمعدل 

% للسوق المحلي، مقارنة بمعدالت الربع األول من العام السابق 11ألسواق التصدير و

% للسوق المحلي. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة 99% ألسواق التصدير و19والتي بلغت 

وهو  3102ل شهر مارس مليون دوالر أمريكي خال 1.3حققت أرباًحا تشغيلية قياسية بلغت 

ما يرجع إلى إعادة النظر في تشكيلة المنتجات المعروضة للبيع وترشيد المصروفات وتحسن 

منظومة الدعم اللوجيستي ألنشطة الشركة. كما بدأت الشركة التشغيل التجريبي لخط اإلنتاج 

إلى  ، باإلضافة3102آالف طن شهريًا في أواخر الربع األول من عام  9الجديد بقدرة 

 النصف الثاني من العام. في اعتزام الشركة تركيب محطة الطحن 

 

 ققت شركة جالس روك للمواد العازلة خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب ح

نظًرا ، مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول 1.8والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة 

الزجاجي )افتتاح  إلنتاج الصوف الرتفاع المصروفات المسجلة من مصانعها الجديدة

(. وتعمل الشركة على طرح 3103)افتتاح مايو الصخري ( والصوف 3103نوفمبر 

اإلنتاج في  السوق المحلي وأسواق التصدير في أوروبا وشمال أفريقيا ومجلس التعاون 

الخليجي وتركيا، حيث تدخل منتجات الصوف الصخري والصوف الزجاجي في تطبيقات 

شاء وأنظمة التبريد والتدفئة والقطاع الصناعي وقطاع المالحة البحرية وصناعة قطاع اإلن

السيارات بغرض الحد من ظاهرة االحتباس الحراري وترشيد 

 استهالك الطاقة.

 

  23.6بلغت إيرادات نشاط إدارة المحاجر في مصر 

، فيما يعد 3102عام  مليون جم خالل الربع األول من

%. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم 9.0انخفاًضا بمعدل 

% خالل 3.1مليون جم، وهو انخفاض بمعدل  1.2الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

نفس الفترة، مما يرجع إلى نقص الوقود لمصانع األسمنت وانتهاء عقد شركة طرة لألسمنت في 

الربع الثاني من العام مع شركة  خاللجديدة  شركة إلى إبرام عقود. وتتطلع ال3102فبراير 

في أسيوط فضالً عن إعادة النظر في العقود  (BMIC)أسمنت المنيا وشركة مواد البناء الحديث 

 الحالية لتعديل شروطها وفقاً لتأثير أزمة نقص الوقود وتقلب أسعار العملة في الوقت الراهن.

 ع مصنع أسمنت التكامل في السودان إلى انخفاض إيرادات نشاط إدارة أدى انتهاء عقد الشركة م

عن تحقيق خسائر تشغيلية قبل أسفر % مما 23.3المحاجر خارج السوق المصري بمعدل 
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 خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك.

  أنشطة التنقيب في ثالث امتيازات  الرامية إلى تنميةوعلى صعيد آخر تواصل شركة أسكوم بريشيوس ميتالز تنفيذ الخطط

الستكشاف وإنتاج الذهب في اثيوبيا إلى جانب امتياز الشركة في والية النيل األزرق السودانية. وتجدر اإلشارة إلى أن 

مكانية تحقيق اكتشاف اقتصادي نظًرا إلألف متر  29أنشطة الشركة في اثيوبيا تتضمن استكمال أعمال الحفر على مسافة 

أتي ذلك بالتوازي مع المفاوضات الجارية الكتساب حقوق المشاركة في المزيد من االمتيازات االستكشافية الجذابة هام. وي

 بالسودان وغيرها من بلدان المنطقة.

 

  



قطاع األسمنت

تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع األسمنت واإلنشاءات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشمل مشروعات تصنيع 
األسمنت من خالل شركة أسيك لألسمنت )في السودان: شركة التكامل / في مصر: شركة مصر لألسمنت – قنا وشركة أسيك 

للخرسانة اجلاهزة وشركة أسيك املنيا – مرحلة اإلنتاج التجريبي / في اجلزائر: شركة زهانه وشركة جلفا – حتت اإلنشاء / في 
سوريا: رخصة تشييد مصنع أسمنت جديد( ومشروعات الهندسة واإلنشاءات )شركة أرسكو / شركة أسيك للهندسة / شركة 

أسيك للتحكم اآللي / شركة أسنبرو(. 

املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع األسمنت )املشروعات القائمة(

نسبة التغيير )%(الربع األول 2013الربع األول 2012مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك

0.6% 547.8 544.3 اإليرادات

212.6% 19.1 6.1األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

11.2% 500 .1 449.6 * اإليرادات اجملمعة

47.9% )18.3( )35.1(* األرباح التشغيلية اجملمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

38.9%38.0%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

)15.5%( 186.3  220.5 نشاط صناعة األسمنت | إيرادات**

نشاط صناعة األسمنت | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك**

 7.8  13.5 %74.2

16.2% 223.5  192.4 مصر لألسمنت - قنا | إيرادات

32.1% 100.3  75.9 مصر لألسمنت - قنا | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

17.5% 103.3  87.9 التكامل | إيرادات^

123.5% 1.1  )4.9(التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك^

10.0% 61.1  55.5 زهانه | إيرادات^

97.0% 16.4  8.3 زهانه| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك^

19.3% 15.6  13.0 أسيك للخرسانة اجلاهزة | إيرادات

41.3% 1.8  1.3 أسيك للخرسانة اجلاهزة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

11.6% 361  323.8 نشاط اإلنشاءات واإلدارة | إيرادات 

437.6% 5.6  )1.7(نشاط اإلنشاءات واإلدارة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

* اإليرادات اجملمعة واألرباح التشغيلية اجملمعة تعكس اإليرادات واألرباح التشغيلية القانونية للشركة بعد استبعاد تأثير العمليات املتبادلة بني مشروعات األسمنت واإلنشاءات داحل اجملموعة، 
ولكنها ال تعكس تأثير صفقة االستحواذ على محطة بربر للطاقة الكهربائية نظرًأ لعدم اكتمالها حتى نهاية الربع األول من عام 2013.

 

** مت إعادة تبويب القوائم املالية للربع األول من عام 2012 والربع األول من عام 2013 حتى ينعكس تأثير صفقة االستحواذ على محطة بربر للطاقة الكهربائية على اإليرادات واألرباح التشغيلية، 

^ جتدر اإلشارة إلى قيام الشركة باستخدام سعر صرف اجلنيه السوداني البالغ 1.19 جم للربع األول من عام 2012 و2.16 جم للربع األول من عام 2013، وسعر الدينار اجلزائري البالغ 0.086 جم للربع األول 
من عام 2012 و0.081 للربع األول من عام 2013.
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 قطاع األسمنتستثمارات األداء المالي والتشغيلي ال

 تشمل استثمارات قطاع األسمنت كل من مصانع األسمنت ومشروعات اإلنشاءات والهندسة واإلدارة. 

 

 

نتيجة نمو  3102خالل الربع األول من عام مليون جم  912.8إيرادات القطاع بلغت 

إيرادات نشاط اإلنشاءات في مواجهة التباطؤ الراهن بمشروعات تصنيع األسمنت. 

واالستهالك إلى واإلهالك غيلية قبل خصم الضرائب والفوائد وتضاعفت األرباح التش

مليون جم خالل الربع األول من العام السابق على خلفية  6.0مليون جم مقابل  09.0

تحسن أداء مشروعات األسمنت على مدار الفترة الماضية وهو ما ال ينعكس بصورة 

خالل فترة التقلبات الحادة في أسعار العمالت األجنبية بسبب  دقيقة في هذه النتائج

 .التقرير

 

  

 

 

 

 

 

 تصنيع األسمنت:

 

 وقد سجلت النتائج 3108مليون طن سنويًا بحلول عام  03على زيادة قدرتها اإلنتاجية إلى  تعمل شركة أسيك لألسمنت .

، حيث بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 3102المجمعة للشركة تحسنًا ملحوًظا خالل الربع األول من عام 

بفضل المساهمة اإليجابية من جميع % 21.3مليون جم، وهو نمو سنوي بمعدل  02.9والفوائد واإلهالك واالستهالك 

الشركات التابعة. فقد ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك من شركة أسيك 

ارتفاع % على التوالي، مصحوبًا ب92% و10.2للخرسانة الجاهزة )مصر( وشركة زهانه لألسمنت )الجزائر( بمعدل 

تسجيل مصنع أسمنت التكامل أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد و شركة مصر قنا لألسمنتالعائد االستثماري من 

 . واإلهالك واالستهالك للمرة األولى منذ افتتاحه

 

 غير أن المردود اإليجابي لم يظهر 3102خالل الربع األول من عام قويًا أداًء  مشروعات شركة أسيك لألسمنت سجلت ،

، وفقاً لألسلوب المعتمد في الربع األول من 3103بعدة عوامل أبرزها إعادة تبويب نتائج الربع األول من عام  بالكامل تأثًرا

والمفترض أن يعكس بدقة هيكل المصروفات الجديد لشركة أسمنت التكامل في السودان، مما أدى إلى تحسن  3102عام 

تحويل النتائج المالية المجمعة من الجنيه السوداني والدينار  إلىباإلضافة ، 3103ملحوظ في نتائج الربع األول من عام 

الجزائري إلى الجنيه المصري مما قلص جزئيًا المردود اإليجابي للتطورات التشغيلية المحققة من عمليات مصنع أسمنت 

جم  0.09ي بلغ التكامل في السودان ومصنع أسمنت زهانه بالجزائر. وتجدر اإلشارة إلى أن سعر صرف الجنيه السودان

، بينما بلغ سعر صرف الدينار الجزائري 3102جم في الربع األول من عام  3.06مقابل  3103في الربع األول من عام 

، ومن ثم أدى التحويل إلى 3102جم في الربع األول من عام  1.180مقابل  3103جم في الربع األول من عام  1.186

مليون جم على الرغم من تحسن األداء التشغيلي بجميع قطاعات  086.2لتبلغ  %09.9انخفاض اإليرادات المجمعة بمعدل 

 الشركة. 

 

  حيث انعكس تحسن قيمة 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  20.6حققت أسيك لألسمنت صافي أرباح بقيمة ،

المستحقة على مصنع أسمنت التكامل. فيما  الجنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي على إعادة تقييم االلتزامات الدوالرية

استفادت األصول النقدية المقومة بالعمالت األجنبية من تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي، علًما بأن 

ترجع إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني  3103مليون جم خالل عام  186.2الخسائر المحققة من فروق عملة بقيمة 

 حادة مقابل الدوالر األمريكي في مطلع ذلك العام. بصورة
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 مشروعات أسيك لألسمنت 

  

  المقيدة في البورصة المصرية تحت كودارتفعت إيرادات( شركة مصر قنا لألسمنت MCQE.CA)  بمعدل نمو سنوي

%( 02جم للطن )زيادة سنوية  112ارتفع متوسط أسعار التوريد إلى ، حيث 3102% خالل الربع األول من عام 06.3

لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود، وذلك دون تغيير ملحوظ في حجم المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع 

 3102األول من عام % خالل الربع 19هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 

. تعمل الشركة حاليًا على إعداد 3103% في الربع األخير من عام 29% في نفس الفترة من العام السابق و29مقارنة مع 

دراسات الجدوى الالزمة الستخدام الفحم والفحم البترولي كوقود لخطوط اإلنتاج، من أجل تقليل اعتماد الشركة على 

تعكف على دراسة تعظيم كفاءة استخدام الكهرباء  واالرتفاع المرتقب في أسعار الطاقة، كما المازوت بسبب النقص المستمر

 ميجا وات من الطاقة الكهربائية. 01لتوفير ما يصل إلى 

 

  أول مشروع من نوعه متخصص في تغطية أسواق الوجه القبلي، حيث تقوم  شركة أسيك للخرسانة الجاهزةأصبحت

بتشغيل خطوط اإلنتاج في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، وتعتزم افتتاح مصانعها الجديدة في محافظات المنيا 

، وهو نمو 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  09.6وبني سويف خالل العام الجاري. وبلغت إيرادات الشركة 

% ونمو المبيعات وزيادة اإلقبال على منتجات الشركة في محافظات 6% نتيجة ارتفاع األسعار بنسبة 09.2سنوي بمعدل 

 0.8% لتبلغ 10.2بمعدل تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك الرباح ، بينما ارتفعت األالصعيد

شركة إلى الحصول على احتياجاتها من األسمنت عبر شركة مصر قنا وشركة أسيك المنيا في مرحلة المليون. وتخطط 

 إدارة رأس المال العامل.وتحسين الحقة مما يساهم في طرح منتجات الشركة بأسعار تنافسية 

 

  نمو المبيعات بمعدل %، نتيجة 01مليون جم، وهو نمو سنوي بمعدل  60.0بالجزائر  مصنع زهانه لألسمنتبلغت إيرادات

ألف طن خالل الربع األول. ووصلت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  011% لتبلغ 01

%، وهو ما يرجع إلى رد مخصصات المخزون التي تم 92مليون جم فيما يعد نمًوا سنويًا بمعدل  06.1واالستهالك إلى 

 3103% خالل الربع األول من عام 81ارتفاع التكاليف الثابتة بمعدل وليون جم، م 00تكوينها خالل العام الماضي بقيمة 

على خلفية تجديدات الفرن الجاف الذي يخضع لصيانة دورية خالل الربع األول من كل عام. وتعتزم الشركة إجراء 

 خالل الربع الثاني.نتاج اإل% من 31يساهم بنحو الذي التجديدات الشاملة للفرن الرطب 

  

  في السودان أرباًحا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك للمرة األولى  مصنع أسمنت التكاملحقق

% خالل 8، و3103% خالل العام المالي 03منذ نشأته فيما يؤكد تعافي السوق السوداني على خلفية ارتفاع الطلب بنحو 

%، 91% نتيجة ارتفاع متوسط أسعار التوريد بنسبة 02بمعدل سنوي  يراداتاإل. وارتفعت 3102الربع األول من عام 

. 3102نقص إمدادات الوقود خالل الربع األول من عام نتيجة % 06المبيعات بنحو انخفاض ساهم في تعويض مما 

تم توقيع اتفاقية مع شركة النيل للبترول حيث وانتهجت الشركة إستراتيجية تجارية جديدة لتوظيف زيادة أسعار األسمنت، 

لتأمين إمدادات الوقود دون انقطاع، وهو ما انعكس في استمرار عمليات التشغيل دون توقف وارتفاع  3102خالل مارس 

. وتحسن هيكل المصروفات بعد 3102% تقريبًا من الطاقة اإلنتاجية خالل شهر مايو011مستويات إنتاج الكلنكر إلى 

على محطة بربر للطاقة الكهربائية، وهو ما أتاح اقتصار تكاليف الطاقة على االستهالك الفعلي للمصنع بخالف  االستحواذ

كامل قيمة إنتاج محطة بربر للطاقة بموجبه المعمول به في السابق والذي كانت الشركة تدفع  (Take or Pay)نظام 

ن شركة أسمنت التكامل أصبحت في مكانة تؤهلها لتحقيق نمو قوي ها أم ال. وتجدر اإلشارة إلى أتالكهربائية سواء استخدم

خالل الفترة المقبلة بعد أن كانت تمثل نصيب األسد من الخسائر غير النقدية المسجلة بنتائج مجموعة أسيك القابضة وشركة 

 القلعة. 

 

 قطاع اإلنشاءات والخدمات االستشارية واإلدارية:

 

 غير أنه لم يتغلب 3102نشاط اإلنشاءات والخدمات االستشارية واإلدارية تحسنًا ملحوًظا خالل الربع األول من عام  حقق ،

كليًا على العقبات الناجمة عن ضعف التعاقدات الجديدة وإرجاء تشغيل عدد من المشروعات في ظل األوضاع الراهنة في 

 مصر والمنطقة.

 

 وهو نمو 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  260بمجموعة أسيك القابضة  بلغت إيرادات قطاع اإلنشاءات ،

مليون  9.6%، بينما وصلت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 00.6سنوي بمعدل 

اهمت شركة أرسكو المتخصصة في مليون جم خالل نفس الفترة من العام السابق. وس 0.2جم، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 

المقاوالت الصناعية المتكاملة في تحسن األداء المالي والتشغيلي، حيث تضاعفت إيرادات الشركة على أساس سنوي لتبلغ 

http://mcqe.ca/
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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

مليون جم، مقابل 00.1مليون جم، وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  319.9

مليون جم خالل الربع األول من العام السابق. وتركز أرسكو حاليًا على تأمين العقود الجديدة  09.9نحو خسائر تشغيلية ب

 للمشروعات الضخمة في أعقاب شهر يونيو، وتحديدًا باألسواق اإلقليمية الجذابة ومنها المملكة العربية السعودية وقطر.

 

 على تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة أسيك للهندسة المتخصصة في  يركز نشاط اإلنشاءات والخدمات االستشارية واإلدارية

تقديم الخدمات اإلدارية واالستشارية لمصانع األسمنت وتطوير المشروعات وإجراء عمليات التجديدات الشاملة وخدمات 

ية قبل خصم . فقد تحسنت إيرادات الشركة مع تقليص الخسائر التشغيل0929الصيانة التخصصية منذ نشأتها في عام 

، مقارنة مع خسائر قدرها 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  9.6الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 

. ومن ثم تسعى أسيك للهندسة إلى هيكلة فريق العمل باإلدارة الفنية سعيًا 3103مليون جم خالل الربع األول من عام  6.0

ملين لكل مشروع من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية. وتعمل الشركة حاليًا على مراجعة لتخصيص العدد المناسب من العا

التفاق مع العمالء على تعديل شروط وبنود التعاقد بهدف تحسين سعيها لالعقود التي أوشكت على االنتهاء، في إطار 

 معدالت الربحية والتدفقات النقدية.

   

 آخر تطورات قطاع األسمنت واإلنشاءات

 )المشروعات والشركات الجديدة تحت اإلنشاء(
 

  مليون طن  3تعمل شركة أسيك المنيا )العربية الوطنية لألسمنت سابقًا( على إقامة مصنع أسمنت جديد تبلغ طاقته اإلنتاجية

 261مارية التشغيل التجريبي للمصنع الجديد الذي تبلغ تكلفته االستثبدأت الشركة سنويًا في محافظة المنيا بصعيد مصر. 

، وذلك بالتزامن مع تشغيل طاحونة الخامات. وحصلت الشركة على الموافقات في شهر يناير الماضي مليون دوالر أمريكي

الالزمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير إمدادات السوالر والمازوت خالل شهر أبريل الماضي، علًما بأن المصنع 

يونيو، وبدأ المصنع إنتاج األسمنت  33ألف طن في يوم  32يونيو، ووصل معدل اإلنتاج إلى  9بدأ إنتاج الكلنكر في يوم 

في أواخر نفس الشهر. وتجدر اإلشارة إلى أن مصنع أسيك المنيا يعد أحدث إضافة إلى سوق األسمنت في مصر خالل عام 

 الل السنوات األربع المقبلة.، وتستبعد اإلدارة افتتاح أية مصانع أسمنت جديدة في السوق المصري خ3102

 

  11في غرب الجزائر على بعد  أبرز المشروعات االستثمارية التابعة لشركة أسيك لألسمنت –حققت شركة أسمنت زهانه 

ألف طن من األسمنت، وهو نمو  803، حيث ارتفع حجم اإلنتاج إلى 3103نتائج قياسية في عام  –كم من مدينة وهران 

ألف طن نتيجة خطط تطوير الكفاءة التشغيلية وتزويد  691والذي بلغ  3118% مقارنة بمتوسط إنتاج عام 31بمعدل 

الت الجديدة وإعادة الهيكلة اإلدارية. وقامت الشركة بطرح مناقصة تشييد خط اإلنتاج الجديد خطوط اإلنتاج بالمعدات واآل

تولت شركة المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر تصفية قائمة الشركات حيث طن يوميًا للمرة الخامسة،  1911بطاقة 

شركات على أن يتم تقييم العروض المالية من خالل مستشار قانوني مستقل. وتجدر اإلشارة إلى أن شركة  9المتنافسة إلى 

ي صناعة مواد بناء، المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر تعد الهيئة الحكومية المختصة بتنظيم مشروعات القطاع العام ف

 %.69وهي أحد الشركاء الرئيسيين في شركة زهانة لألسمنت بحصة حاكمة تبلغ 

  

 كم جنوب العاصمة  211تعمل شركة أسيك الجزائر على إقامة مصنع أسمنت جديد في منطقة جلفا الواقعة على بعد و

عن إرجاء األعمال اإلنشائية بالمشروع بعد وضع مليون طن. وقد أعلنت الشركة  2.1الجزائرية، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 

، علًما بأن هيئة االستثمار الجزائرية قامت بتجديد الموافقات الالزمة للمشروع لمدة عام، قابل 3119حجر األساس في عام 

المصرفية  للتمديد سنويًا، وتم تقديم خطة العمل الجديدة إلى لجنة االئتمان الخاصة ببنك الجزائر الخارجي، وهو الجهة

  مليون دوالر أمريكي. 929الراعية للمشروع الذي تبلغ تكلفته االستثمارية 

 

 

 

 

  



أبرز مؤشرات الشركات التابعة غير الرئيسية
نسبة التغيير )%(الربع األول 2013الربع األول 2012مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك

مينا جالس )النتائج اجملمعة بالدوالر األمريكي(*

26%11.113.9اإليرادات

51%2.13.2األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

سفنكس للزجاج

37%66.691.3اإليرادات

61%14.022.6األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

35%3471847026حجم املبيعات بالطن

96%21529 10992 مبيعات محلية

7%25497 23727 مبيعات تصديرية

مصر لصناعة الزجاج

12%68.376.4اإليرادات

25%25.331.5األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

10%2175523922حجم املبيعات بالطن

48%1110616459مبيعات محلية

)30%(106497463مبيعات تصديرية

املتحدة للمسابك )نتائج مجمعة(

)19%( 36.6  45.0 اإليرادات )بعد إعادة التبويب( **
)35%( 3.7  5.7 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )بعد إعادة التبويب( **

املتحدة للمسابك )مصانع(

)19%( 36.6  45.0 اإليرادات
)35%( 3.7  5.7 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

العامرية للصناعات املعدنية

23% 12.6  10.2 اإليرادات

)125%( 0.4  )1.7(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
اإلسكندرية ملسبوكات السيارات )مليون يورو(

15% 2.7  2.4 اإليرادات

)39%( )0.8( )1.3(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
فاينانس أنليميتد )إجمالي(

)41%(39.6 67.2 اإليرادات
)185%()21.1(24.9 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

فاروس القابضة

)15%(12.010.2اإليرادات
128%0.92.1األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

تنمية 

0%15.615.6اإليرادات

2407%)26.5()1.1(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

البنك السوداني املصري )مليون جنيه سوداني(

)37%(11.36 18.00 اإليرادات
)77%(2.62 11.39 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

*   تعد شركة مينا جالس إحدى الشركات ذات األغراض اخلاصة )SPV( والتي تقوم بتجميع 100% من نتائج شركة سفنكس للزجاج و31.8% من نتائج شركة مصر لصناعة الزجاج فوق بند األرباح 
التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك.

** توقفت الشركة عن جتميع النتائج املالية من شركة اإلسكندرية ملسبوكات السيارات وشركة العامرية للصناعات املعدنية باعتبارها استثمارات متاحة للبيع منذ ديسمبر 2012، وبناء عليه 
قامت الشركة بإعادة تبويب النتائج املالية اخلاصة بالربع األول من عام 2012 حيث تعكس ذلك التوجه.
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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

 النتائج المالية غير المجمعة

جنيه خالل  مليون 31.3مليون جم على إيرادات بقيمة  9.22سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة صافي أرباح بقيمة 

مليون جم خالل نفس الفترة من العام الماضي. ويرجع الفضل في ذلك  21.9، مقابل صافي خسائر بقيمة 3102الربع األول من عام 

مليون جم نظًرا لالنخفاض السنوي الملحوظ في تكلفة التمويل )حيث تضمن الربع  30.2بقيمة صافي عائدات تمويلية إلى تسجيل 

مليون جم ترجع إلى ترتيب الحزم التمويلية الجديدة(، باإلضافة إلى  66.6مصروفات بنكية مدفوعة مقدًما بقيمة  3103األول من عام 

تسجيل مكاسب من فروق العملة تتجاوز ثالثة أضعاف المكاسب المحققة خالل نفس الفترة من العام الماضي في ضوء االنخفاض 

 المتواصل في قيمة الجنيه المصري.

 

 اإليرادات

% نتيجة استبعاد 02.3، وهو انخفاض سنوي بمعدل 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  31.3بلغت إيرادات شركة القلعة 

أورينت المتحكم في الشركة المصرية للتكرير عقب تنفيذ اإلغالق المالي في مايو  أتعاب االستشارات المستحقة من صندوق استثمار

 (.3100األتعاب االستشارية المستحقة عن عام  3103حيث تضمن الربع األول من عام وشركة افريكا ريل وايز ) 3103

 

 المصروفات التشغيلية

% نتيجة تسجيل 99.2، وهو ارتفاع بمعدل 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  29.8بلغت المصروفات التشغيلية 

علًما بأن التحول االستراتيجي المزمع تنفيذه بنموذج أعمال الشركة، برنامج مليون جم على خلفية  03.3مصروفات استثنائية بقيمة 

حوافز الالرواتب وبند نخفاض نظًرا ال 3103ال يؤثر استبعادها على مستوى المصروفات التشغيلية مقارنة بعام مصروفات الهذه 

 مليون جم. 01.2إلى % 8.9بمعدل 

 

 المصروفات التشغيلية )مليون جم( 

عام  الربع األول من 

3103 

الربع األول من عام 

3102 

 01.2 09.2 رواتب وحوافز الموظفين

 0.9 0.0 سفر 

 02.2 3.8 أتعاب االستشارات والمراجعة والحسابات والمناسبات العامة والمؤتمرات

 3.2 2.1 مصروفات أخرى

 1.33   1130 اإلجمالي

 03.3 1.1 مصروفات استثنائية على خلفية التحول االستراتيجي

 1132   1130 اإلجمالي بعد استبعاد المصروفات االستثنائية

 

 

 مكاسب )خسائر( فروق أسعار العملة وبنود أخرى

نتيجة إعادة تقييم األرصدة الدوالرية المستحقة من مليون جم  09.0من فروق أسعار العمالت األجنبية شركة القلعة مكاسب بلغت 

 األطراف ذات العالقة.
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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

 )الخسائر( التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكاألرباح 

، مقارنة 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  2.9بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

مليون  03.3تسجيل مصروفات تشغيلية غير متكررة بقيمة خالل نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يرجع إلى  6.6بخسائر بلغت 

 . جم خالل فترة التقرير

 

 دخل / تكلفة الفوائد

مليون جم خالل نفس الفترة  26، وذلك مقابل تكلفة قدرها 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  3.6بلغ صافي الفائدة المكتسبة 

مليون جم( ترجع إلى  91.2مليون دوالر أمريكي ) 9سوم بنكية مدفوعة مقدًما بقيمة نظًرا لسداد ر، والتي تضمنت من العام الماضي

مليون  091مليون دوالر أمريكي وترتيب حزمة التمويل الجديدة من مؤسسة أوبيك بقيمة  029إعادة هيكلة ديون شركة القلعة البالغة 

  دوالر أمريكي.

 

 االستثمارات الرئيسية من موارد شركة القلعة

% 2.1جم(، وهو نمو بمعدل  مليون 2102.6مليار دوالر أمريكي ) 0.09بلغت االستثمارات الرئيسية من موارد شركة القلعة 

معبرية الجديدة وتوفير التمويل طويل األجل إلى الشركات االستثمارية التابعة مع إعادة المقارنة بالربع السابق، نتيجة تقديم القروض 

القروض تبويب بعض االستثمارات الرأسمالية إلى قروض وتمويل طويل األجل. واقتصرت االستثمارات الجديدة لشركة القلعة على 

 المعبرية والتمويل طويل األجل فقط، دون أن تضخ الشركة أو الشركاء المحدودين أية استثمارات رأسمالية جديدة.

 

 ديون القلعة

مارس  20مليار جم( في  3.11مليون دوالر أمريكي ) 211إجمالي ديون شركة القلعة )بخالف ديون شركات المجموعة( إلى  وصل

 %. 18.9، وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 3102
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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

 النتائج المالية المجمعة

 

، وهو انخفاض 3102مليون جم في الربع األول من عام  036.13سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 

مليون جم. وترجع الخسائر  099.36% عن صافي الخسائر المسجلة في نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 31.6بمعدل 

 النحو التالي: المسجلة إلى عدة عوامل نتناولها على

  مليون جم خالل الربع األول من عام  00.16حصة القلعة من نتائج األطراف ذات العالقة في تسجيل خسائر بقيمة تسببت

مليون جم في نفس الفترة من العام السابق، وذلك على خلفية استبعاد الخسائر المحققة  62.69خسائر بقيمة مقابل ، 3102

في حالة ادراج خسائر تلك الشركات تصل  غير أنهمن مجموعة أسيك القابضة والشركة المتحدة للمسابك ألسباب محاسبية، 

 % عن العام الماضي. 00.9معدل مليون جم، وهو تحسن ب 99.99حصة القلعة من خسائر األطراف ذات العالقة إلى 

   )مليون جم خالل  11.26بلغت مساهمة الشركات التابعة الرئيسية في خسائر األطراف ذات العالقة )بعد إعادة التبويب

 %.21.2، وهو انخفاض سنوي بمعدل 3102الربع األول من عام 

 

 حصة شركة القلعة من نتائج األطراف ذات العالقة

 

الربع األول  

1031 

الربع األول 

1031 

 )إعادة التبويب( 

 1031الربع األول 

    الشركات التابعة الرئيسية

 (2.32) (2.32) (9.61) نايل لوجيستيكس

 (0.18) (0.18) (1.60) توازن

 (1.83) (1.83) (1.90) مشرق

 (29.02) - (61.99) أسيك القابضة*

 2.28 2.28 (3.29) أسكوم

 1.30 1.30 03.29 طاقة القابضة

 (60312) (3339) (23319) اإلجمالي

    

    الشركات التابعة غير الرئيسية

 (1.12) (1.12) 9.09 فانانس أنليميتد

 (1.88) (1.88) (1.99) بنيان

 (1.80) (1.80) (0.98) تنوير

 (8.99) - (2.28) المتحدة للمسابك*

 (1.06) (1.06) (0.92) جالس وركس

 (39311) (30311) (332.) اإلجمالي

    

 (93.9.) (33362) (.2132) اإلجمالي العام

    

* تم استبعاد الخسائر الخاصة بمجموعة أسيك القابضة والشركة المتحدة للمسابك اعتباًرا من الربع األول من 

، وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية التي تقضي بعدم تسجيل خسائر إضافية من أحد األطراف ذات 3102عام 

 .األصليةالعالقة لو أنها )الخسائر( تجاوزت التكلفة االستثمارية 

 

 

  في هذا األصلية تشير اإلدارة إلى أن الخسائر الواردة بنتائج مجموعة أسيك القابضة تجاوزت التكلفة االستثمارية

االستثمار، وهو ما يرجع إلى تسجيل خسائر غير نقدية من فروق أسعار العملة بشركة أسمنت التكامل في السودان، وتجميع 

 انخفاض قيمة الجنيه السوداني.هذه الخسائر ضمن نتائج مجموعة أسيك القابضة على مدار العامين الماضيين عقب 

 مليون جم، تمثل االضمحالل في المستحقات  82.36د مصروفات أخرى بقيمة تأثرت النتائج المالية المجمعة كذلك بوجو

 % من استثمار القلعة في الشركة الوطنية للبترول. 011من األطراف ذات العالقة، وذلك على خلفية اضمحالل 
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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

  مليون جم على خلفية  03.3%، نظًرا لتسجيل مصروفات استثنائية بقيمة 20ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي

( المصروفات التشغيلية 0خطط التحول االستراتيجي بنموذج أعمال الشركة. وتتضمن المصروفات التشغيلية المجمعة )

( المصروفات التشغيلية 3ميع نتائجها بالكامل في الوقت الحالي(، )الخاصة بشركة وفرة )وهي الشركة الوحيدة التي يتم تج

 3102مليون جم خالل الربع األول من عام  03.3الواردة بالنتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة والتي ارتفعت بواقع 

 عة للقلعة.على خلفية إعداد التقارير الخاصة بتقييم عدد من الشركات والمشروعات االستثمارية التاب

 

 اإليرادات 

مليون جم مجمل الربح بشركة وفرة، وذلك مقابل  3مليون جم أتعاب استشارية، و 01.9اإليرادات المجمعة لشركة القلعة تضمنت 

 مليون جم.  00.16حصة القلعة من خسائر األطراف ذات العالقة خالل فترة التقرير، والتي بلغت 

 

 الديون وصافي التمويل

شركة القلعة والشركة المصرية للتكرير وشركة وفرة على أغلبية مصروفات الفائدة والقروض طويلة األجل، علًما بأن  استحوذت

. 3103حصة الشركة المصرية للتكرير من تلك المصروفات بدأت تنعكس على ميزانية الشركة بعد إتمام اإلغالق المالي في يونيو 

 بالدوالر األمريكي.المقومة على األصول مليون جم  33.9بقيمة فروق أسعار العملة من دخل وتجدر اإلشارة كذلك إلى تحقيق 

  



ملخص استثمارات القلعة في الشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية ‡

الشركة التابعةالقطاع الصناعي

القيمة 
االستثمارية 

كما ورد 
بامليزانية 

إعادة تبويب)مليون جم(

القيمة 
االستثمارية 
اإلجمالية 
)مليون جم(

إجمالي 
استثمارات 

القلعة 
)مليون دوالر 
أمريكي(* 

النسبة 
من إجمالي 
استثمارات 
القلعة )%(

نسبة ملكية 
شركة 
القلعة 
**)%(

إجمالي 
الشركاء 

�االستثماريني 
)مليون دوالر 

أمريكي(

القطاعات الرئيسية

33.8466.2%5.6%382.164.1 147.0 235.1طاقة عربيةالطاقة

11.68677.7%13.5%154.8 891.8  541.7 350.1 املصرية للتكرير 

24.5320.1%0.6%6.8 39.4  -   39.4 مشرق للبترول 

47.889.9%0.9%10.6 59.9  -   59.9توازن 

32.1092.7%3.4%38.9 221.6  -   221.6 نايل لوجيستيكسالنقل

28.1970.0%2.3%27.0 152.5  -   152.5 أفريكا ريل وايز 

19.95206.3%4.6%53.1 295.0  -   295.0 جذوراألغذية

-100%2.8%32.7 243.9  -   243.9 وفرة 

-39.22%2.3%26.9 183.1  -   183.1 أسكومالتعدين

54.78111.7%11.1%127.2 924.4  -   924.4 أسيك القابضةاألسمنت

54.78360.6%-193.6 1192.6  -   1192.6 أسيك لألسمنت 

)325.6(-)193.6( )1192.6( -   )1192.6(اخلصومات̂ 

   القطاعات غير الرئيسية

21.03131.2%2.3%25.9 144.9  8.3 136.6 جالس وركسصناعة الزجاج

29.9632.6%1.4%15.7 106.5  -   106.5املتحدة للمسابكالصناعات املعدنية

-99.88%2.8%32.6 178.0  -   178.0 فاينانس أنليميتداخلدمات املالية

13.0182.8%1.1%12.4 70.1  -   70.1جراندفيوالدمج واالستحواذ )شركات متوسطة(

32.1359.4%2.4%28.1 154.1  -   154.1بنيانالعقارات املتخصصة

-99.88%2.6%30.4 165.0 -   165.0 تنويرالنشر واإلعالم

15.02357.7%5.5%63.4 354.2  31.0 323.2 الوطنية للبترولالبترول والغاز الطبيعي

15.0045.7%2.4%27.5 152.8  -   152.8 وادي النيل للبترول احملدودةالبترول والغاز الطبيعي

11.68561.9%5.6%65.0 359.1  -   359.1 الوطنية إلنتاج الزيت / راليالبترول والغاز الطبيعي

--1.5%117.717.4 -   117.7 استثمارات أخرى

2560.9-74.7%860.6 5,195.9  727.9 4468.0إجمالي االستثمارات الرأسمالية

49.6-4.3% 49.0  308.4  )114.2(422.7 أسيك القابضةسندات - أسمنت

GC Finco )NPC( 52.4   - 52.4  9.8 %0.9-35.7سندات - البترول والغاز الطبيعي

EFSL )Rally( 81.5   -  81.5  14.6 %1.3-57.3سندات - البترول والغاز الطبيعي

142.6-6.5%73.4 442.3  )114.2(556.6 إجمالي السندات

--7.6%390.587.5 -   390.5قروض معبرية إلى شركات اجملموعة

قرض مؤسسة أوبيك األمريكية والتمويل طويل األجل لشركات 
اجملموعة

 797.7- 797.7 129.0%11.2--

2703.5-100.0%6826.51150.5 613.7 6212.8اإلجمالي

‡ االستثمارات الرئيسية من الموارد الذاتية شركة القلعة تم تحويلها وفقاً لنفس سعر الصرف 
المستخدم في ميزانية الشركة. 

*   تعكس التكلفة االستثمارية التي تحملتها شركة القلعة

** تعكس الحصة القانونية لشركة القلعة
^ الخصومات تمثل الملكية المتبادلة بين شركة القلعة وشركات المجموعة  



قائمة الدخل غير اجملمعة

الربع األول 2013الربع األول 2012مليون جنيه مصري

20.20 24.39 أتعاب االستشارات

0.00 0.00 مكافات حسن األداء

0.00 0.00 أرباح بيع االستثمارات

0.00 0.00 دخل توزيعات األرباح

0.00 0.00 إيرادات أخرى

20.20 24.39 إجمالي اإليرادات

35.80 -23.00 -مصروفات التشغيل

0.00 0.00 مستحقات مقابل اإلدارة*

0.00 0.00 أرباح بيع األصول الثابتة

19.11 5.17 فرق سعر العملة وغيرها

0.00 0.00 اضمحالل في استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة

0.00 0.00 اضمحالل في املستحق على األطراف ذات العالقة

0.00 0.00 مخصصات

3.51 6.56 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

0.78 -0.89 -اإلهالك

2.73 5.67 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

2.58 35.97 -صافي الفائدة

5.31 30.30 - األرباح / اخلسائر قبل خصم الضرائب

الضرائب على الدخل

0.02 0.22 -الضرائب املؤجلة

5.33 30.52 -األرباح / اخلسائر بعد خصم الضرائب

 CCP  أتعاب إدارة بقيمة 10% من صافي ارباح الشركة تطبيقاً إلتفاق بتاريخ 1 يناير 2008 و سيظل سريان هذا اإلتفاق  في حالة إمتالك Citadel Capital Partners  تدفع شركة القلعة لشركة *
15% او اكثر من اسهم شركة القلعة املمتازة.



امليزانية غير اجملمعة

الربع األول 2013العام املالي 2012الربع األول 2012مليون جنيه مصري

23.90 24.68 27.11 أصول ثابتة )صافي(

4351.43 4468.00 4287.81 استثمارات**

603.42 556.57 498.33 سندات

139.64 127.38 0.00 مستحقات طويلة األجل

0.72 0.69 1.54 ضرائب مؤجلة على األصول

5119.11 5177.33 4814.78 إجمالي األصول غير املتداولة

137.80 184.22 153.08 مستحق على أطراف ذات العالقة

594.35 390.51 562.16 األطراف ذات العالقة – القروض

737.10 670.36 492.57 األطراف ذات العالقة )حزمة متويل أوبيك(

252.73 222.71 193.82 النقدية وما في حكمها

1721.99 1467.80 1401.64 إجمالي األصول املتداولة

6841.10 6645.12 6216.42 إجمالي األصول

4358.13 4358.13 4358.13 رأس املال املدفوع

89.58 89.58 89.58 اإلحتياطي

251.93 -185.53 -185.53 -أرباح محتجزة

5.33 66.40 -30.52 -أرباح / خسائر الفترة

توزيعات األرباح

4201.10 4195.77 4231.65 إجمالي حقوق امللكية

1468.58 1359.34 1334.14 قروض طويلة األجل

التزامات أخرى

1468.58 1359.34 1334.14 إجمالي االلتزامات غير املتداولة

570.07 527.66 211.05 اجلزء املستحق خالل عام من القروض طويلة األجل

CCP 312.89 255.98 208.01 مستحق لشركة

288.46 306.37 231.57 مخصصات والتزامات أخرى

1171.41 1090.01 650.63 إجمالي االلتزامات املتداولة

6,841.10 6645.12 6216.42 إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

تصنف إستثمارات شركة القلعة في القوائم املالية الغير مجمعة واملراجعة عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2012 حتت البنود التالية: اإلستثمارات املتاحة للبيع 23.8 مليون جم،   **
االستثمارات في شركات اجملموعة 2.698 مليار جم، و1.879 مليار جم Payment for Investments، استثمارات أخرى 550 مليون جم. وينتج عن هذا إجمالي استثمارات بقيمة 5.151 مليار جم 

)إستثمارات + سندات + مستحقات طويلة األجل(.



قائمة الدخل اجملمعة

الربع األول 2013الربع األول 2012مليون جنيه مصري

 14.91  17.75 أتعاب االستشارات

 )11.46( )67.65(حصة الشركة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة

 2.00  )3.62(إيرادات )خسائر( أخرى

 5.44  )53.51(إجمالي اإليرادات

 )53.03( )40.48(مصروفات التشغيل

 )83.26( )9.86(مصروفات أخرى

 )130.85( )103.86(األرباح قبل خصم الضرائب والفائدة واإلهالك واالستهالك

 )3.40( )4.44(اإلهالك

 )134.25( )108.30(األرباح قبل خصل الضرائب والفائدة  

 7.81  )50.74(إيرادات )تكلفة( التمويل

 )126.44( )159.03(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 0.02  )0.22(ضرائب مؤجلة

 -   ضرائب على الدخل احلالية

 )126.42( )159.26(أرباح الفترة



امليزانية اجملمعة

الربع األول 2013العام املالي 2012مليون جنيه مصري

 256.6  281.6 أصول ثابتة )صافي(

 3242.6  3445.5 إستثمارات

 822.1  941.0 سندات

 0.7  0.7 ضرائب مؤجلة

 4322.0  4668.8 إجمالي األصول غير املتداولة

 3.9  3.7 إستثمارات

 171.1  163.2 مستحق على أطراف ذات العالقة

 1022.1  1082.6 األطراف ذات العالقة – القروض

 255.2  316.9 النقدية وما في حكمها

 1452.3  1566.4 إجمالي األصول املتداولة

 5774.4  6235.2 إجمالي األصول

 4358.1  4358.1 رأس املال املدفوع

 207.5  336.1 احتياطيات

 )2022.9( )2716.1(أرباح محتجزة

 )691.7( )124.3(صافي )خسائر( أرباح الفترة

 1850.9  1853.8 إجمالي حقوق امللكية )حقوق األغلبية(

 438.3  519.2 إجمالي حقوق امللكية )حقوق األقلية(

 2289.2  2373.0 إجمالي حقوق امللكية

 1923.0  2084.6 قروض طويلة األجل

 10.8  10.8 التزامات طويلة األجل

 1933.8  2095.4 إجمالي االلتزامات غير املتداولة

 543.3  749.1 اجلزء املستحق خالل عام من القروض طويلة األجل

CCP 256.0  312.9 مستحق لشركة 

 539.2  507.6 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 212.9  197.2 مخصصات ومطالبات متوقعة

 1551.4  1766.8 إجمالي االلتزامات املتداولة

 5774.4  6235.2 إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات
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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

 

 تسويات الميزانية وقائمة الدخل )كما ورد بالميزانية مقابل تقرير مجلس اإلدارة(

 
 

 قائمة الدخل غير المجمعة

 

 فروق التبويب تفسير فروق التبويب 1031 مارس 13 1031 مارس 13 المبالغ مدرجة بالمليون جم

كما هو وارد بتقرير  كما هو وارد بالميزانية 

 مجلس اإلدارة

  

  11 31.31 31.31 أتعاب االستشارات

  00 10310 10310 إجمالي إيرادات النشاط

  11 - 29.8 - 29.8 مصروفات التشغيل/ ادارية وعمومية

  11 11 11 المخصصات

تم اعادة تبويب فرق سعر العملة وغيرها  09.00 09.00 11 فرق سعر العملة وغيرها

 من  تكلفة التمويل بالصافي

 

  39333 13.3 - 3.320 )خسائر( النشاط قبل اإلهالك أرباحصافي 

  11 - 1.28 - 1.28 اإلهالك

صافي )الخسائر( األرباح قبل الضرائب 

 وتكلفة التمويل

32319 - 1311 39333  

تبويب صافي الفائدة من تكلفة  تم اعادة 3.98 3.98 11 صافي الفائدة

 التمويل بالصافي

  - 30.69 11 30.69 بالصافي -)تكلفة( إيراد التمويل 

  00 313. 313. صافي )الخسائر( األرباح قبل الضرائب

  11 1.13 1.13 الضريبة المؤجلة

 00 311. 311. صافي )خسائر( أرباح الفترة
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  األعمال نتائج تقرير

 1031مارس  13 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102يوليو  9 في القاهرة

 ورد بالميزانية مقابل تقرير مجلس اإلدارة( تسويات الميزانية وقائمة الدخل )كما

  

 الميزانية غير المجمعة

 

فروق  3031مارس  13 3031مارس  13 المبالغ مدرجة بالمليون جم

 التبويب

 تفسير فروق التبويب

كما هو وارد  

 بالميزانية

كما هو وارد بتقرير 

 مجلس اإلدارة

  

  11 32.91 32.91 أصول ثابتة )صافي(

يتم اعادة تبويب جزء من استثمارات مالية في شركات تابعة  -022.91 1290.12 1189.21 االستثمارات إجمالي

 إلى االستثمارات األخرى   

يتم اعادة تبويب جزء من استثمارات مالية في شركات تابعة  -9.21 612.13 619.06 استثمارات أخرى )سندات (

 إلى االستثمارات األخرى   

  11 1.23 1.23 المؤجلة الضريبة

  -319326 6919361 339333. األصول غير المتداولة

المستحق على األطراف ذات 

 العالقة )بالصافي(

يتم تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي(  -0162.31 11 0162.31

الي بند  مستحق على أطراف ذات العالقة و أرصدة مدينة 

 القروض  –أخرى  وبند األطراف ذات العالقة 

مستحق على أطراف ذات العالقة 

 وأرصدة مدينة أخرى

يتم تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي(  022.81 022.81 11

الي بند  مستحق على أطراف ذات العالقة و أرصدة مدينة 

 القروض  –أخرى  وبند األطراف ذات العالقة 

القروض  –األطراف ذات العالقة 

 أوبيك -

يتم تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي(  826.21 826.21 11

الي بند  مستحق على أطراف ذات العالقة و أرصدة مدينة 

 القروض  –أخرى  وبند األطراف ذات العالقة 

يتم تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي(  991.29 991.29 11 القروض  –األطراف ذات العالقة 

الي بند  مستحق على أطراف ذات العالقة و أرصدة مدينة 

 القروض  –أخرى  وبند األطراف ذات العالقة 

فصل مستحق أرصدة مدينة أخرى عن بند مستحق على  يتم -3.10 11 3.10 أرصدة مدينة أخرى

 أطراف ذات العالقة وأرصدة مدينة أخرى 

  11 393.22 393.22 النقدية وما في حكمها

  319326 3323321 3113399 األصول المتداولة

  00 2363330 2363330 اجمالي األصول

  11 1298.02 1.298.02 رأس المال المصدر والمدفوع

  11 89.98 89.98 قانوني احتياطي

  11 -390.92 -390.92 )خسائر( أرباح مرحلة

  11 9.22 9.22 صافى خسائر الفترة / العام

  00 6103330 6103330 صافى حقوق الملكية

  11 0168.98 0168.98 قروض طويلة األجل

  00 36233.3 36233.3 االلتزامات غير المتداولة

عام من  الجزء المستحق خالل

 القروض طويلة األجل

921.12 921.12 11  

المستحق لألطراف ذات العالقة 

(CCP) 

203.89 203.89 11  

مصروفات مستحقة و أرصدة 

 دائنة أخرى

تم جمع  بند  أرصدة دائنة أخرى والمخصصات في البند  388.16 388.16 11

 المجمع أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

تم جمع  بند  أرصدة دائنة أخرى والمخصصات في البند  -099.22 11 099.22 مطالبات متوقعة مخصص

 المجمع أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

تم جمع  بند  أرصدة دائنة أخرى والمخصصات في البند  -92.02 11 92.02 أرصدة دائنة أخرى

 المجمع أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

  00 3313363 3313363 االلتزامات المتداولة

  00 2363330 2363330 اجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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 تسويات الميزانية وقائمة الدخل )كما ورد بالميزانية مقابل تقرير مجلس اإلدارة(

 
 

 قائمة الدخل المجمعة

 

 الربع المالي المنتهي في المبالغ مدرجة بالمليون جم

13/1/1031 

الربع المالي المنتهي في 

13/1/1031 

فروق 

 التبويب

 تفسير فروق التبويب

كما هو وارد بتقرير مجلس  كما هو وارد بالميزانية 

 اإلدارة

  

  11 01.90 01.90 أتعاب االستشارات

حصة الشركة في )خسائر( أرباح 

 شركات شقيقة

00.16- 00.16- 11  

  11 3.11 3.11 إيرادات أخرى

  00 366. 366. إجمالي اإليرادات

تم فصل مصروف اإلهالك الخاص  2.11 -92.12 -96.12 مصروفات التشغيل

 باألصول الثابتة في بند منفصل

  11 -82.36 -82.36 مصروفات أخرى

الخسائر قبل خصم الضرائب 

 والفائدة واإلهالك واالستهالك

31631.- 31033.- 1360  

تم فصل مصروف اإلهالك الخاص  -2.11 -2.11 11 اإلهالك

 باألصول الثابتة في بند منفصل

الضرائب  مالخسائر قبل خص

 والفائدة

31631.- 31631.- 11  

 –إيرادات )تكلفة( التمويل 

 بالصافي

2.80 2.80 11  

  11 -036.11 -036.11 الخسائر قبل خصم الضرائب

  11 1.13 1.13 ضرائب مؤجلة

المستمرة صافي خسائر العمليات 

 بعد الضرائب

312361- 312361- 11  

  11 -031.29 -031.29 حقوق األغلبية

  11 -3.12 -3.12 حقوق األقلية

  11 -312361 -312361 خسائر الفترة
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 تسويات الميزانية وقائمة الدخل )كما ورد بالميزانية مقابل تقرير مجلس اإلدارة(

 الميزانية المجمعة

 

فروق  13/1/1031 13/1/1031 مدرجة بالمليون جم المبالغ

 التبويب

 تفسير فروق التبويب

كما هو وارد بتقرير  كما هو وارد بالميزانية 

 مجلس اإلدارة

  

  11 380.63 380.63 أصول ثابتة )صافي(

تم إضافة االستثمارات األخرى فيما عدا بند  3312.19 2119.19 0098.11 استثمارات 

 القروض الى بند االستثمارات 

تم توزيع الرصيد فيما بين قروض قابلة للتحويل  -2088.12 11 2088.12 استثمارات أخرى

 ألسهم واستثمارات

إدراج االستثمارات األخرى والمتمثلة في  تم 911.99 911.99 11 قروض قابلة للتحويل ألسهم

صورة قروض قابلة للتحويل ألسهم في 

 الشركات المستثمر بها في بند منفصل

  11 1.23 1.23 أصول ضريبية مؤجلة

  11 6223331 6223331 إجمالي األصول غير المتداولة

  11 2.62 2.62 استثمارات أخرى

على أطراف ذات  مستحق

 العالقة وأرصدة مدينة أخرى

تم فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف  -0122.09 062.06 0326.29

ذات العالقة والمتمثلة طبيعتها في تمويل لتلك 

 الشركات في بند مستقل

فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف  تم 0183.63 0183.63 11 قروض لألطراف ذات العالقة 

ذات العالقة والمتمثلة طبيعتها في تمويل لتلك 

 الشركات في بند مستقل

تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند مستحق على  -9.13 11 9.13 أصول أخرى

 أطراف ذات العالقة وأرصدة مدينة أخرى

  11 206.90 206.90 النقدية وما في حكمها

  00 .3.2231 .3.2231 األصول المتداولة إجمالي

  00 211.331 211.331 إجمالي األصول

  11 1298.02 1298.02 رأس المال المدفوع

  11 226.01 226.01 احتياطيات

  11 -3206.00 -3206.00 أرباح محتجزة

  11 -031.29 -031.29 صافي)خسائر( أرباح الفترة

إجمالي حقوق الملكية )حقوق 

 األغلبية(

33.1333 33.1333   

إجمالي حقوق الملكية )حقوق 

 األقلية(

.39313 .39313   

   1111301 1111301 إجمالي حقوق الملكية

  11 3181.92 3181.92 قروض طويلة األجل

  11 01.29 01.29 التزامات طويلة األجل

إجمالي االلتزامات غير 

 المتداولة

109.312 109.312   

الجزء المستحق خالل عام من 

 القروض طويلة األجل

219.01 219.01 11  

تم فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف  CCP 11 203.89 203.89مستحق لشركة 

والمتمثلة طبيعتها  CCPشركة  -ذات العالقة 

 في تمويل للشركة في بند مستقل

تم فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف  -203.89 912.92 831.19 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

والمتمثلة طبيعتها  CCPشركة  -ذات العالقة 

 في تمويل للشركة في بند مستقل

  11 092.31 092.31 مخصصات لمطالبات متوقعة

  00 3122319 3122319 إجمالي االلتزامات المتداولة

إجمالي حقوق الملكية 

 وااللتزامات

211.331 211.331 00  
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 البيانات المستقبلية )إبراء الذمة(

البيانات الواردة في هذه الوثيقة ال تعد حقائق تاريخية، حيث تم تأسيسها على التوقعات والتقديرات الحالية، وآراء ومعتقدات شركة 

ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، ومخاطر مؤكدة وغير مؤكدة، وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد  القلعة. وقد

عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن 

تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، تحديدها من خالل استخدام مصطلحات 

"يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي 

هداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه اال

 المخاطر والشكوك.

 

 

 

 كود البورصة المصرية 

CCAP.CA 

 

 

 الستفسارات المساهمين والمحللين

 

 العالقات اإلعالمية

 األستاذ / عمرو القاضي

 رئيس عالقات المستثمرين

akadi@citadelcapital.com 

 +31 3 3290 1111ت  : 

 +31 3 3290 1118ف  : 

 األستاذة / غادة حمودة

رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية 

 المؤسسية

l.comghammouda@citadelcapita 

 +31 3 3290 1111ت : 

 +31 3 3290 1118ف : 

 +31 01 6663 1113م   : 

 األستاذة / هبة الطويل

 عالقات المستثمرينمسئول 

heltawil@citadelcapital.com 

 +31 3 3290 1129ت : 

 +31 3 3290 1118ف : 

 +31 01 6193 0211م   : 
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