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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

  تقرير مجلس اإلدارة

 

 1320 يونيو 03شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 

 1320 أكتوبر 9القاهرة في 

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

حيث قام مجلس اإلدارة باعتماد  –مليار دوالر أمريكي  9.9االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق األوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 

 .3102يونيو  21المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في القوائم المالية 

ملحوظة خالل األشهر الماضية، وصاحب ذلك تحسن األداء المالي تشغيلية حققت الشركات االستثمارية التابعة تطورات 

شركة القلعة، وهي ستثمارات ال سيةة األساتمثل الركيزإستراتيجية قطاعات  ةخمسبين من قطاعات  ةباالستثمارات التابعة في أربع

 الطاقة والنقل واألغذية والتعدين واألسمنت.

بزيادة ، 3102من عام الثاني جم خالل الربع مليار  0.46التابعة الرئيسية التي بدأت النشاط بلغ إجمالي اإليرادات من الشركات و

 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.0.1

خالل  مليون جم 009.9 للشركات التابعة والشقيقة األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إجمالي بلغ

. ويرجع السابقعام المن الثاني مليون جم خالل الربع  016.3بل % مقا03.9، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 3102من عام  الربع الثاني

%( ومجموعة 91.4%( وشركة أفريكا ريل وايز )0.1.2ح التشغيلية الخاصة بشركة أسكوم )نمو األرباذلك بصورة أساسية إلى 

 %(.91.3جذور )

، وهو انخفاض سنوي بمعدل مليون جم خالل الربع الثاني 41.2سجلت النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة صافي خسائر بقيمة 

اعتباًرا من الربع األول من نتائج مجموعة أسيك القابضة والشركة المتحدة للمسابك تها عن تجميع حصالقلعة % نظًرا لتوقف 60.9

، علًما بأنه في حالة إدراج حصة القلعة من نتائج مجموعة أسيك وفقاً للقواعد المحاسبية المتبعة في إعداد هذا التقريرمن العام الجاري 

خالل  %20مليون جم وهو انخفاض سنوي بمعدل  9.1.مجمعة إلى القابضة والشركة المتحدة للمسابك لوصل صافي الخسائر ال

 .3102من عام  الربع الثاني

مليون دوالر أمريكي بنهاية  0023.0لم يطرأ تغيير ملحوظ على االستثمارات الرئيسية من الموارد الذاتية لشركة القلعة حيث بلغت و

  .3102من عام الثاني الربع 

 3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  2.9صافي أرباح بقيمة  شركة القلعةسجلت وعلى صعيد النتائج المالية غير المجمعة 

مليون جم خالل نفس الفترة من العام الماضي. ويعد ذلك  9.3مقابل صافي خسائر بقيمة وذلك مليون جم،  30.0على إيرادات بقيمة 

المصروفات غير المتكررة غياب استقرار أتعاب االستشارات وعلى خلفية الربع الثاني على التوالي الذي تحقق خالله الشركة أرباًحا 

مليون جم خالل النصف األول من  9..صافي أرباح الشركة  تمويلية ومكاسب من فروق أسعار الصرف. وبلغ أرباحتسجيل صافي و

 مليون جم خالل نفس الفترة من العام السابق. 29.1مقارنة مع خسائر بقيمة  3102عام 

مصحوبًا ، 3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  32.2% لتبلغ 01.0انخفاًضا سنويًا بمعدل المصروفات التشغيلية وشهدت 

التزام اإلدارة بتطبيق خالل النصف األول من العام، فيما يعكس  المصروفات التشغيلية المتكررة% ب9.0نوي البالغ الس باالنخفاض

 . سياسة خفض المصروفات

%، ويأتي ذلك 011% و90التابعة إلى ما يتراوح بين  يةاالستثمارالشركات في بعض  تهاحاليًا إلى زيادة حصشركة القلعة وتتطلع 

مردود استثماري  أفضلتحقيق لج التحول االستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة، ومد أجل تلك االستثمارات سعيًا في إطار برنام

 للشركاء المحدودين والمستثمرين في أسهم القلعة على حد سواء.

 

 

**** 

 

يونيو  21ترة المالية المنتهية في وفيما يلي استعراض إضافي ألداء شركة القلعة والنتائج المالية المجمعة وغير المجمعة عن الف

 من العام.الثاني ، باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة وتحليالت اإلدارة ألحداث ونتائج الربع 3102
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 1320من عام / النصف األول  الثانيالربع أهم مؤشرات 
 

 

 

 

 :استثمارات قطاع الطاقة  

خالل الربع الثاني من عام مليون جم  223.0إيرادات قطاع الطاقة بلغت 

. وبلغت األرباح التشغيلية قبل %1..بمعدل  سنويوهو ارتفاع ، 3102

خالل  مليون جم 31.9خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

% مقارنة 49ونمًوا بمعدل % 6.6بمعدل سنويًا ، فيما يعد نمًوا نفس الفترة

ي ويأتي ذلك على خلفية تحسن أداء شركت ،3102بالربع األول من عام 

 طاقة عربية وتوازن خالل الربع الثاني. 

ولم يطرأ تغيير ملحوظ على إيرادات قطاع الطاقة خالل النصف األول من 

مليون جم خالل  636.9مقابل مليون جم،  632.6العام، حيث بلغت 

، بينما انخفضت األرباح التشغيلية قبل خصم 3103النصف األول من عام 

% نظًرا 22.0الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي 

وتراجع هامش الربحية خالل النخفاض معدالت توليد وتوزيع الطاقة 

  .الربع الثاني مقابل تحقيق أرباح تشغيلية طفيفة في الربع األول

 

 :استثمارات قطاع النقل  

% مقابل 03.6، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 3102عام  منمليون جم خالل الربع الثاني  023.3إيرادات قطاع النقل  بلغت

 خالل الربع الثاني من العام السابق.  جممليون  001.4إيرادات قدرها 

% 10.9بمعدل  ، وهو انخفاض سنويمليون جم 9.2الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك بلغت و

قبل  شهرية حققت أول أرباح تشغيليةالتي  ، بفضل تحسن األداء التشغيلي لشركة سكك حديد ريفت فاليخالل نفس الفترة

، وقامت بتقليص الخسائر التشغيلية المسجلة خالل الربع الربع الثانيخصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك في 

أمريكي خالل نفس الفترة من العام  دوالرمليون  ..2دوالر أمريكي مقابل  مليون 1.0الثاني من العام الجاري إلى 

 الماضي. 

مقارنة بالربع  لوجيستيكسوانخفضت الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك لشركة نايل 

مليون جم، غير أنها مازالت تمثل نصيب األسد في خسائر قطاع النقل وذلك بسبب التأجيل  9.3السابق، حيث بلغت 

لتحسن مما غطى على ا –أبرز المحاور الكلية الداعمة الستثمارات النقل النهري   –المتكرر إللغاء دعم السوالر في مصر 

 لنقل النهري.ل جنوب السودانالمسجل بأداء شركة 

 

 ذغييةاستثمارات قطاع األ:  

 على% 6.9سنوي بمعدل  نمو، وهو 3102من عام الربع الثاني  خاللمليون جم  234.2بلغت إيرادات قطاع األغذية 

خلفية تحسن إيرادات مجموعة جذور في مصر وشركة وفرة صاحبة المشروعات الزراعية حديثة النشأة بدولتي السودان 

مليون جم فيما يعد  29.4وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وجنوب السودان. 

الخسائر  وتقليص يمصرال السوقتطورات مجموعة جذور في  بفضل ،% خالل نفس الفترة2..6نمًوا سنويًا بمعدل 

  شركة وفرة بالسودان وجنوب السودان. عملياتالمسجلة من 

% 6.9بمعدل نمو سنوي ، وهو 3102خالل النصف األول من عام  مليون جم 649.0بلغت إيرادات قطاع األغذية و

الفترة من العام الماضي. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم  مليون جم خالل نفس 611.4مقارنة مع إيرادات قدرها 

 .نفس الفترة% خالل 91.2مليون جم فيما يعد نمًوا سنويًا بمعدل  62.6الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 :استثمارات قطاع التعدين  

في حين %، 6.6وهو نمو سنوي بمعدل  ،3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  040.6شركة أسكوم بلغت إيرادات 

مليون جم، مقارنة مع خسائر تشغيلية  4.9 تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكالرباح األ بلغت

التحسن الملحوظ في عمليات شركة أسكوم لتصنيع ، بفضل 3103مليون جم خالل الربع الثاني من عام  6.0قدرها 

 الكيماويات ونشاط إدارة المحاجر بالسوق المصري. كربونات الكالسيوم و

%، بينما 0.1، وهو نمو سنوي بمعدل 3102النصف األول من عام خالل  مليون جم 312.4 إيرادات الشركةبلغت و

بمعدل ، وهو نمو سنوي مليون جم 01.1األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بلغت 

 مليون جم خالل النصف األول من العام الماضي. 6.3نة مع مقار% ..10

 

 :استثمارات قطاع األسمنت  

% 1.9، وهو انخفاض سنوي بمعدل 3102عام  منمليون جم خالل الربع الثاني  922.1بلغت إيرادات قطاع األسمنت 

 مما% 06، نظًرا النخفاض إيرادات قطاع اإلنشاءات بمعدل 3103الربع الثاني من عام  خاللمليون جم  919.2 مقابل

 %. 3.9غطى على تحسن إيرادات إنتاج األسمنت بمعدل 

بمعدل  امليون جم فيما يعد انخفاًضا سنويً  60وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

أن نتائج الربع  إالبالجزائر،  زهانهالتجديدات الشاملة وتوقف العمل بصورة مؤقتة في مصنع أسمنت إجراء  نتيجة% 21.6

مليون  2..0 بلغت والتي األول، الربع خالل المسجلةالثاني تمثل نمًوا ملحوظًا يتجاوز ثالثة أضعاف األرباح التشغيلية 

 عادة هيكلة شركة أرسكو. إلود اإليجابي دوالمر ودانبالسالتطورات التشغيلية في مصنع أسمنت التكامل  بفضل ،جم

%. ..2، وهو انخفاض سنوي بمعدل 3102من عام  مليار جم خالل النصف األول 0.0بلغت اإليرادات المجمعة و

 1.0.% لتبلغ ..33وصاحب ذلك تراجع األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 مليون جم خالل نفس الفترة.

 

 



ملخص أداء الشركات االستثمارية التابعة 

اإليرادات)مليون جم(* *

األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك 

واالستهالك 

معدل منو 
اإليرادات

معدل منو األرباح 
التشغيلية قبل 
خصم الضرائب 

والفوائد 
واإلهالك 

واالستهالك

حصة 
ملكية 
شركة 
القلعة 
)حالًيا(

حصة ملكية 
شركة 
القلعة 

)بعد الزيادة(^
الربع الثاني 

2012
الربع الثاني 

2013
الربع الثاني 

2012
الربع الثاني 

2013

الشركات التابعة الرئيسية

الطاقة

62.45%33.84%0.1%7.4%33.6 33.6 309.7 288.3 طاقة عربية

47.88%47.88%22.7%30.3%)5.7()7.4(22.5 17.2 توازن

15.18%11.68%ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداملصرية للتكرير

53.20%25.04%ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمشرق

6.6%8.7%27.9 26.2 332.1 305.5  اإلجمالي

النقل

62.04%37.89%23.7%51.5-%)9.2()12.0(7.8 16.1 نايل لوجيستيكس

--0.4 ال يوجد4.0 ال يوجدجنوب السودان للنقل النهري

28.19%28.19%97.4%18.9%)0.5()20.6(120.5 101.4 أفريكا ريل وايز

71.5%12.6%)9.3()32.6(132.2 117.4   اإلجمالي

األغذية

43.09%19.95%50.2%5.3%39.8 26.5 319.1 303.1 جذور

100.00%100.00%19.2%272.7%)4.4()5.5(5.2 1.4 وفرة

68.3%6.5%35.4 21.0 324.3 304.5  اإلجمالي

التعدين

39.22%39.22%180.3%6.6%4.9 )6.1(141.6 132.8 أسكوم

180.3%6.6%4.9)6.1(132.8141.6 اإلجمالي

األسمنت

36.7-%2.5%36.9 58.4 261.0 254.7 أسيك لألسمنت*

38.8-%16.0-%24.1 39.3 272.7 324.6 اإلنشاءات / إدارة مصانع األسمنت

70.15%54.78%37.6-%7.9-%61.0 97.7 533.7 579.3  اإلجمالي

اإلجمالي العام من الشركات التابعة 
الرئيسية

 1439.6  1464.0  106.2  119.9 %1.7%12.9

الشركات التابعة غير لرئيسية

47.64%21.03%97.0%2.8-%46.9 23.8 82.9 85.3 جالس وركس

67.37%29.95%48.9%17.8-%6.7 4.5 34.0 41.3 املتحدة للمسابك

100%100.00%61.4-%37.2-%18.4 47.6 53.9 85.8 فاينانس أنليميتد ***

اإلجمالي العام من الشركات التابعة 
غير الرئيسية

212.4170.775.972.0%-19.6%-5.2

5.4%1.0-%191.9 182.1 1634.7 1652.0 اإلجمالي العام

*      أدت عملية االستحواذ على محطة بربر للطاقة الكهربائية من جانب مصنع أسمنت التكامل إلى تغيير هيكل مصروفات املصنع، وهو ما ينعكس في النتائج اخلاصة بفترتي الربع 
الثاني من عام 2012 والربع الثاني من عام 2013 ألغراض املقارنة.

**    مت حتويل نتائج شركة أفريكا ريل وايز وشركة وفرة وشركة جنوب السودان للنقل النهري وشركة جالس وركس إلى اجلنيه املصري باستخدام متوسط سعر صرف الدوالر خالل الربع 
الثاني من عام 2012 )6.03 جم( والربع الثاني من عام 2013 )6.77 جم(.

*** تتضمن النتائج املالية اخلاصة بشركة فاينانس أنليميتد عن الربع الثاني من عام 2012 أرباًحا استثنائية من عمليات البنك  السوداني املصري.

^ تتطلع شركة القلعة استخدام احلصيلة النقدية بقيمة 3.6 مليار جم من زيادة رأس املال املرتقبة من أجل االستحواذ على حصص تتراوح بني 51% و100% في أغلب الشركات التابعة، 
وذلك في إطار خطة التحول االستراتيجي إلى شركة استثمارية بعد مسيرة ناجحة انتهجت القلعة خاللها منوذج االستثمار املباشر الذي جعل أكبر كيان استثماري في أفريقيا والشرق 

األوسط.



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع الطاقة )املشروعات القائمة(

الربع الثاني مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
2012

الربع الثاني 
نسبة التغيير2013

النصف األول 
2012

النصف األول 
نسبة التغيير2013

0.5-%623.6 626.5 8.7%305.5332.1اإليرادات

33.1-%46.7 69.7 6.6%26.227.9األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

21.7%21.8%22.7%21.2%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

2.0%7.4572.5584.1%288.3309.7شركة طاقة عربية | إيرادات

شركة طاقة عربية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

33.633.6%0.178.156.3%-27.9

26.8-%39.5 54.0 30.3%22.5 17.2 شركة توازن | إيرادات

شركة توازن | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

)7.4()5.7(%22.7)8.4()9.7(%-15.0

11.6-%8.4146.9129.9-%79.272.5توليد الطاقة الكهربائية | إيرادات

توليد الطاقة الكهربائية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

19.422.0%13.340.327.1%-32.7

1.9%6.585.887.5-%43.740.8توزيع الغاز الطبيعي | إيرادات

توزيع الغاز الطبيعي | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

17.019.2%13.039.943.1%8.1

11.2%24.1104.3116.0%49.461.3إنشاءات الغاز الطبيعي | إيرادات

إنشاءات الغاز الطبيعي | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

1.4-0.7%-150.86.7-0.5%-106.8

3.8-%4.8251.0241.4%123.2129.1تسويق املواد البترولية | إيرادات

تسويق املواد البترولية | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

1.30.9%-30.13.20.5%-83.6

19.0-%38.5 47.6 28.7% 22.0  17.1 شركة إيكارو | إيرادات

26.6%)6.3()8.6(29.2% )4.0( )5.7(شركة إيكارو | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

61.1-%2.6 6.8 553.3% 1.93  0.295 مجموعة إنتاج | إيرادات

مجموعة إنتاج | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

)1.8()1.6(%-9.3 0.1)3.3(%-3513.4

37.3-%43.3110.969.5-%56.632.1توليد الطاقة الكهربائية )مليون كيلو وات / ساعة(

11.8%10.2154.7173.0%94.9104.6توزيع الطاقة الكهربائية )مليون كيلو وات / ساعة(

15.2-%12.32.92.4-% 1.3  1.5 توزيع الغاز الطبيعي )توزيع الغاز الطبيعي املضغوط باملليار قدم مكعب(

27.9-%21.944,35131,983-%20,01715,624إنشاءات الغاز الطبيعي )عدد العمالء اجلدد من املنشآت السكنية والصناعية(

0.5%10.1155,759156,554%75,83483,516توزيع الوقود | بنزين – سوالر )ألف لتر(

34.6-%47.038,16424,970-%19,60510,397توزيع الوقود | مازوت )ألف لتر(

10.0%2022-20عدد محطات الوقود 

15.4%15.4253292%253292عدد العمالء من املشروعات الصناعية )كهرباء وغاز طبيعي(

26.3%26.3409,878517,646%409,878517,646عدد العمالء من املنشآت السكنية )كهرباء وغاز طبيعي(

21.6%122,384.0 100,636.0 16.6-%43,39236,203شركة توازن | اخمللفات الزراعية املتعاقد التي مت جمعها )طن(

قطاع الطاقة
تضم استثمارات شركة القلعة في قطاع الطاقة: شركة طاقة عربية )توزيع الطاقة( وشركة توازن )تدوير اخمللفات الزراعية 
واملنزلية واستخدام اخمللفات إلنتاج الطاقة(، إلى جانب املشروعات التي مازالت في حيز التطوير مثل الشركة املصرية للتكرير 

)تكرير البترول( وشركة مشرق )مستودعات بترولية وخدمات متوين السفن( 
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

  

 

 

 األداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع الطاقة

 

وهو ، 3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  223.0إيرادات قطاع الطاقة بلغت 

%. وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 1..بمعدل  سنويارتفاع 

بمعدل سنويًا ، فيما يعد نمًوا خالل نفس الفترة مليون جم 31.9واإلهالك واالستهالك 

ويأتي ذلك على  ،3102ربع األول من عام % مقارنة بال49.3ونمًوا بمعدل % 6.6

 طاقة عربية وتوازن خالل الربع الثاني.  تيخلفية تحسن أداء شرك

ولم يطرأ تغيير ملحوظ على إيرادات قطاع الطاقة خالل النصف األول من العام، حيث 

، 3103مليون جم خالل النصف األول من عام  636.9جم، مقابل  مليون 632.6بلغت 

بينما انخفضت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

وتراجع هامش % نظًرا النخفاض معدالت توليد وتوزيع الطاقة 22.0بمعدل سنوي 

 .فة في الربع الثانيمقابل تحقيق أرباح تشغيلية طفي الربحية خالل الربع األول

 

 شركة طاقة عربية

  وهو ارتفاع 3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  219.1بلغت إيرادات الشركة ،

. 3102% مقارنة بالربع األول من عام 03.9% وارتفاع بمعدل 1.4سنوي بمعدل 

مليون  22.6وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

% مقارنة بالربع .4جم، دون تغيير ملحوظ عن الربع الثاني من العام الماضي، وبارتفاع 

مليون  9.4.0. وخالل النصف األول من العام، بلغت اإليرادات 3102األول من عام 

%، بينما بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 3جم، وهو نمو سنوي بمعدل 

% 31.9مليون جم، فيما يعد انخفاًضا سنويًا بمعدل  96.2ستهالك والفوائد واإلهالك واال

نتيجة انتهاء عمليات الشركة بمشروع أسمنت جنوب الوادي خالل الربع األول من العام، 

لتطورات المحققة بأنشطة توزيع الطاقة من المردود اإليجابي لجزئيًا قلص وهو ما 

 الثاني.الكهربائية والغاز الطبيعي خالل الربع 

  01.3من محطات نبق ومرسى علم بمعدل  توزيع الطاقة الكهربائيةارتفعت معدالت %

% خالل النصف األول من ..00خالل الربع الثاني، بينما بلغ معدل الزيادة بنشاط التوزيع 

هذه الزيادة في مواجهة االنخفاض الملحوظ بنشاط توليد الطاقة نظًرا النتهاء  العام. وتأتي

عمليات الشركة بمشروع أسمنت جنوب الوادي خالل الربع األول من العام، علًما بأن 

. وبناء 3102الشركة تناولت تلك التفاصيل في تقرير النتائج المالية للربع األول من عام 

مليون جم خالل النصف األول  039.9وزيع الطاقة الكهربائية عليه بلغت إيرادات نشاط ت

%، بينما انخفضت األرباح التشغيلية قبل 00.6من العام، وهو انخفاض سنوي بمعدل 

مليون جم،  31.0% لتبلغ 23.1خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

اني منفرًدا، فيما يعد زيادة مليون جم تم تحقيقها خالل الربع الث 33مبلغ ويتضمن ذلك 

% وأكثر من ثالثة أضعاف األرباح التشغيلية المحققة خالل الربع 02.2سنوية بمعدل 

األول من العام، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدالت التوزيع والربحية من محطات نبق 

 ومرسى علم.

  ن حيث التدفقات المركز األول بين أنشطة طاقة عربية م توزيع الغاز الطبيعييحتل نشاط

مليون جم خالل النصف األول من العام، وهي زيادة  1.9.النقدية، حيث بلغت اإليرادات 

نقص % نتيجة 6.9% على الرغم من انخفاض إيرادات الربع الثاني بمعدل 0.9بمعدل 

وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك اإلمدادات. 

 42.0بلغت في حين %، 02ن جم خالل الربع الثاني، وهو نمو سنوي بمعدل مليو 09.3

% على الرغم من انخفاض 0..مليون جم خالل النصف األول من العام بزيادة سنوية تبلغ 
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  األعمال نتائج تقرير
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كافة أنحاء بللمشروعات الصناعية ونقص اإلمدادات  أسعار البيع% على خلفية ارتفاع 09.3معدالت توزيع الغاز بنسبة 

 ية. الجمهور

  استمرار االضطرابات في السوق المحلي خالل الربع الثاني، حيث تراجع عدد العمالء الذين تم ب اإلنشاءاتتأثر نشاط

األوضاع   على خلفيةنتيجة تأخر التراخيص النهائية عن العام الماضي % 30.9تحويلهم إلى الغاز الطبيعي بمعدل 

% خالل الربع الثاني، 34.0بمعدل ارتفاًعا سنويًا إيرادات قطاع اإلنشاءات  حققت. وقد غير المواتية السياسية واالقتصادية

مليون جم  0.4غير أن األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك تراجعت بصورة ملحوظة من 

ضع كثيًرا بالنسبة للنصف األول مليون جم. وال يختلف الو 1.1إلى خسائر تشغيلية بقيمة  3103في الربع الثاني من عام 

مليون جم نظًرا  1.9% مع تسجيل خسائر تشغيلية بقيمة 00.3من العام، حيث ارتفعت اإليرادات على أساس سنوي بمعدل 

 .في إطار خطة تقليل العمالة مليون جم في شكل مكافآت نهاية الخدمة ..6لسداد مدفوعات بقيمة 

  خالل الربع الثاني من العام، حيث قامت ..4على أساس سنوي بمعدل  المواد البترولية تسويقارتفعت إيرادات نشاط %

الشركة بزيادة أسعار زيوت التشحيم من أجل تغطية الزيادة في تكلفة التوريد، وصاحب ذلك انخفاض األرباح التشغيلية قبل 

مبيعات زيوت التشحيم على خلفية نقص % نتيجة تراجع 21.0خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 السوالر وارتفاع األسعار بشكل عام وغير ذلك من أوجه التباطؤ االقتصادي بالبالد.

 

 شركة توازن

إيرادات ارتفعت خالل الربع الثاني، حيث  المنزليةوتحسن أداء شركة توازن المتخصصة في مشروعات إدارة المخلفات الزراعية 

% نتيجة األداء 33.1% وارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 21.2الشركة بمعدل 

 لشركة المصرية لتدوير المخلفات الزراعية )إيكارو(. لالقوي 

ًرا لغياب اإليرادات غير المتكررة نظ، 3102النصف األول من عام خالل % ..36وانخفضت إيرادات شركة توازن بمعدل سنوي 

، وهو ما أشارت إليه شركة القلعة في تقرير النتائج المالية للربع األول من 3103التي حققتها شركة إيكارو خالل الربع األول من عام 

 .3102عام 

ظًرا للطبيعة الموسمية التي يتسم وقد أشارت القلعة مسبقاً إلى أن شركة توازن تحقق أغلب أرباحها خالل النصف الثاني من العام، ن

 بها نشاط تدوير المخلفات الزراعية في أعقاب موسم حصاد األرز والقطن والذرة.

  المنزليةتوقيع عقد جديد لتدوير المخلفات ب شركة إيكاروقامت (MSW)  بمحافظة الدقهلية فيما يمثل مصدًرا جديًدا لتحقيق

 %1..3ضمن الزيادة السنوية البالغة مليون جم  3.4بمبلغ  حيث ساهم العقد ،اإليرادات منذ بدايته في الربع األول من العام

الدولية  األسمنت إنتاج. وارتفعت إيرادات عقد توريد المخلفات الزراعية إلى شركة بإيرادات الشركة خالل الربع الثاني

Cemex  مليون جم خالل نفس الفترة من العام السابق 6.6، مقابل 3102مليون جم في الربع الثاني من عام  9.0لتبلغ ،

ربطه نظًرا لعقد على الرغم من الزيادة الطفيفة في معدالت التوريد خالل الفترة الماضية الربحية وصاحب ذلك نمو 

، مقابل السعر 3102جم للطن منذ مطلع  0631باألسعار الرسمية لوقود المازوت في السوق المحلي والتي ارتفعت إلى 

الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك ومن جانب آخر شهدت القديم الذي لم يتجاوز ألف جنيه للطن. 

الل الربع الثاني من العام الجاري. وانخفضت إيرادات شركة إيكارو بمعدل خ% 39.3انخفاًضا سنويًا بمعدل واالستهالك 

نظًرا لغياب اإليرادات غير المتكررة التي تم تسجيلها خالل الربع األول من عام  3102% خالل النصف األول من عام 09

ساهمت في خفض الخسائر والتي  3102التطورات التشغيلية الملحوظة خالل الربع الثاني من عام  وقابل ذلك، 3103

 .خالل نفس الفترة %36.6التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

  مع شركة مدتها خمس سنوات وأعلنت الشركة مؤخًرا عن توقيع اتفاقيةItalcimenti  من ألف طن سنويًا  029لتوريد

خالل ألف طن تقريبًا  29اثنين من مصانع الشركة في حلوان والسويس، علًما بأن االتفاقية تتضمن توريد الوقود البديل إلى 

 .3104ألف طن بحلول عام  029على أن يرتفع ذلك إلى  3102من عام الفترة المتبقية 

  بالتقلبات النسبية بسبب اعتمادها على عقود المقاوالت غير المتكررة، حيث انخفضت  مجموعة إنتاجتتسم عمليات

اإليرادات وتراجعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك، فيما يعد استمراًرا الضطراب 

. وتجدر اإلشارة إلى أن المجموعة 3100المشهد وإحجام دول الربيع العربي عن مواصلة االنفاق االستثماري منذ عام 

، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني من العام 3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  0.9حققت إيرادات بقيمة 

وتتطلع مجموعة إنتاج إلى  عمالء في السوق السوري.الالماضي، في ضوء توريد بعض المعدات إلى شركة إيكارو وأحد 

 مزيد من المشروعات الجديدة لتلبية الطلب اإلقليمي على معدات تدوير المخلفات وتوفير بدائل للطاقة.اللى الحصول ع
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 في قطاع الطاقة تطورات االستثمارات الجديدة والمشروعات تحت التنفييخر آ

 الشركة المصرية للتكرير

  2.1تعمل الشركة المصرية للتكرير على إقامة أحدث منشأة لتكرير البترول في منطقة القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية 

 مليار دوالر أمريكي. 

  كما تم ،% المستهدف خالل فترة التقرير06.9مقارنة مع  ،3102اعتباًرا من يوليو  %06.4بلغ معدل تنفيذ المشروع 

 بالمشروع. ألعمال الهندسية ا% من 91 أكثر من تنفيذ

  خطاب طمأنة من الحكومة المصرية للبنوك والجهات المقرضة التي  3102في أكتوبر تلقت الشركة المصرية للتكرير

ستراتيجية وأبعاده في إطار الدعم الحكومي لمشروع الشركة المصرية للتكرير في ضوء أهميته اال، وذلك تمول المشروع

 الوطنية المتعددة.

 

 شركة مشرق

  امتياز مع هيئة ميناء بورسعيد تبدأ بمقتضاها تنفيذ أول مشروع من نوعه  اتفاقيةبتوقيع  3102قامت شركة مشرق في مايو

هذا العقد تحت نظام  ويندرجفي مصر إلقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود. 

BOT  من الخطة 91عاماً تزداد بمعدل عام واحد لكل خمس أعوام يحقق فيها المشروع ما ال يقل عن  39لمدة %

 عام بخالف فترة سماح ثالث سنوات إلنشاء المشروع.  21المستهدفة بحيث ال تزيد مدة االمتياز الكلية عن 

 مشروعالشركاء محتملين في  محادثات ومفاوضات مفتوحة مع عدةحاليًا توضح شركة القلعة أنها تعقد و. 

 

  



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع النقل

الربع الثاني مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
2012

الربع الثاني 
نسبة التغيير2013

النصف األول 
2012

النصف األول 
نسبة التغيير2013

1.6-% 242.8  246.8 12.6% 132.2  117.4 اإليرادات* 

37.0% )40.6( )64.5(71.5% )9.3( )32.6(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

8.5%8.6%9.0%8.2%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

41.3-% 14.5  24.7 51.5-% 7.8  16.1 شركة نايل لوجيستيكس | إيرادات

شركة نايل لوجيستيكس | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

)12.0( )9.2( %23.7)21.1( )16.4( %22.4

ال يوجد 1.3 ال يوجدال يوجد 0.6 ال يوجدجنوب السودان للنقل النهري | إيرادات )مليون دوالر(

جنوب السودان للنقل النهري | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر(

ال يوجد 0.2 ال يوجدال يوجد 0.1 ال يوجد

11.1-% 32.8  36.9 5.7% 17.8  16.8 شركة أفريكا ريل وايز | إيرادات )مليون دوالر(

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

)3.4( )0.1( %97.7)7.2( )3.9( %46.0

13.8-% 529.4  614.2 9.1-% 270.3  297.4 مليون طن / كم | سكك حديد 

85.2-% 17.7  119.7 78.7-% 14.9  70.2 ألف طن / كم | نقل نهري في مصر

ال يوجد 20.7 -ال يوجد 9.0 -ألف طن / كم | نقل نهري في جنوب السودان

3.2% 6.2  6.0 16.4% 6.5  5.5 صافي اإليرادات بالسنت األمريكي عن كل طن / كم | سكك حديد 

16.2% 43.0  37.0 16.2% 43.0  37.0 بارجات النقل النهري التي دخلت اخلدمة في مصر

ال يوجد 9.0 ال يوجدال يوجد 9.0 ال يوجدبارجات النقل النهري التي دخلت اخلدمة في جنوب السودان

*    مت حتويل نتائج شركة أفريكا باستخدام متوسط سعر صرف الدوالر خالل الربع الثاني من عام 2012 )6.03 جم( والربع الثاني من عام 2013 )6.77 جم(، وذلك حلساب اإليرادات واألرباح 
التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك احملققة من استثمارات قطاع النقل.

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(. 
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 األداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع النقل 

، وهو 3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  023.3 إيرادات قطاع النقل بلغت

 . الربع الثاني من العام السابقخالل  مليون جم 001.4% مقابل 03.6ارتفاع سنوي بمعدل 

خالل الربع  مليون جم 9.2الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك بلغت و

% بفضل تحسن األداء التشغيلي لشركة سكك 10.9، وهو انخفاض سنوي بمعدل الثاني

قبل خصم الضرائب والفوائد  شهرية حققت أول أرباح تشغيليةالتي  حديد ريفت فالي

 مليون 1.0، وقامت بتقليص الخسائر التشغيلية إلى يالربع الثانواإلهالك واالستهالك في 

 . الربع األولأمريكي خالل  دوالرمليون  ..2مقابل خالل الربع الثاني دوالر أمريكي 

الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك كذلك وانخفضت 

مليون جم، غير أنها  9.3لشركة نايل لوجيستيكس مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت 

مازالت تمثل نصيب األسد في خسائر قطاع النقل وذلك بسبب التأجيل المتكرر إللغاء دعم 

مما غطى  –أبرز المحاور الكلية الداعمة الستثمارات النقل النهري   –في مصر السوالر 

 لنقل النهري.جنوب السودان للتحسن المسجل بأداء شركة على ا

 لوجيستيكسشركة نايل 

  مقارنة مع الربع السابق 06، وهو ارتفاع بنسبة 3102من عام  مليون جم خالل الربع الثاني ..1بلغت إيرادات الشركة %

. الربع األول إلجراء أعمال الصيانة باألهوسة النيليةفي  هاتوقفبعد نشاط البارجات النهرية تدريجيًا على خلفية إعادة 

مليون طن / كم خالل الربع  ..3مليون طن / كم مقابل  04.9حجم الشحنات المنقولة إلى في زيادة أيًضا  وانعكس ذلك

 .3102% خالل الربع الثاني من عام 1..1السابق، علًما بأن حجم الشحنات المنقولة )طن / كم( انخفض بمعدل سنوي 

  نفس الفترة من مليون جم  06.0عن  3102من عام % خالل الربع الثاني 90.9بمعدل  اإيرادات الشركة تراجعً وشهدت

، وذلك بفضل اإليرادات المسجلة من على الرغم من االنخفاض السنوي الكبير في حجم البضائع المنقولة العام الماضي

للمزيد  األول)يرجى االطالع على تقرير نتائج أعمال الربع  3103عمليات األوناش العائمة والتي بدأت النشاط خالل عام 

(. وتراجعت الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي ي هذا الشأنف من التفاصيل

على خلفية انخفاض تكلفة تشغيل األوناش العائمة وتقليص المصروفات  3102% خالل الربع الثاني من عام 32.1

% مقارنة بالربع 31اجعت الخسائر التشغيلية بمعدل مليون جم. كما تر 9.4مليون جم مقابل  4.4العمومية واإلدارية إلى 

 .3102األول من عام 

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

 معدالت زيادة عليه يترتب مما السوالر، عن تدريجيًا الدعم إلغاء إلى المصرية الحكومة اتجاه مع وخاصة البري، بالنقل

 .للشركة المملوكة النهرية البارجات تشغيل

 شركة أفريكا ريل وايز

  وزيادة9.1دوالر أمريكي، فيما يعد ارتفاًعا سنويًا بمعدل مليون  ..01إيرادات شركة سكك حديد ريفت فالي بلغت % 

% مقارنة بالربع السابق. وانخفضت الخسائر التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى .0بمعدل 

مليون دوالر في الربع  2.4واألول من العام الجاري مليون دوالر في الربع  ..2ألف دوالر أمريكي مقارنة مع  011

 .3103الثاني من عام 

 ح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك على أساس شهري منذ أن وواصلت الشركة تحقيق أربا

 تمكنت من تسجيل أول أرباح شهرية خالل الربع الثاني من العام  الجاري.

 :أحرزت الشركة تقدًما ملحوظًا في خطة إعادة التأهيل، وتشمل أبرز التطورات 

  الخاصة بالشركة خالل الربع الثاني، مع العمل على تجديد  التجديد الشامل للجرار األول في الورشإتمام

 ؛جرارات إضافية خالل الربع الثالث من العام ةثالث

  عربة حاويات لشبكة السكك الحديدية؛  011إضافة أكثر من 

  بأنظمة المعالجة  القطاراتتزويد عبر  %39زيادة طاقة الجر بمعدل(micro-processor system)؛ 

 رصد المردود اإليجابي لبرنامج إعادة تأهيل القضبان وتحسن معايير األمن والسالمة؛ 

  استمرار خطة خفض المصروفات، علًما بأن المصروفات الثابتة سجلت أقل مستوى شهري لها على

 ، على الرغم من نمو حركة النقل واإليرادات.  3102اإلطالق خالل يونيو 



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع األغذية

الربع الثاني مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
2012

الربع الثاني 
نسبة التغيير2013

النصف األول 
2012

النصف األول 
نسبة التغيير2013

6.9%649.1 607.4 6.5%324.3 304.5 اإليرادات

97.3%63.6 32.3 68.3%35.4 21.0 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك1

22.6%21.1%22.2%21.2%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

6.4%641.6 602.99 5.3%319.1 303.1 مجموعة جذور | إيرادات

مجموعة جذور | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 26.5 39.8%50.2 53.33 73.8%38.4

73.1%7.6 4.37 272.7%5.2 1.4 شركة وفرة | إيرادات

شركة وفرة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

)5.5( )4.4( %19.2)21.1( )10.2( %51.7

6.6%248.7 233.31 2.3%121.5 118.8 الرشيدي امليزان | إيرادات

الرشيدي امليزان | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 15.4 15.2%-1.3 30.62 31.6%3.3

20.9%66.8 55.25 42.7%35.3 24.8 الرشيدي للحلول املتكاملة | إيرادات

الرشيدي للحلول املتكاملة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

 1.5 0.7%-55.2 3.68 2.2%-40.9

28.9%198.0 153.56 43.7%109.3 76.1 مزارع دينا | إيرادات

مزارع دينا | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 23.6 31.5%33.6 47.59 56.8%19.4

24.1%141.4 113.91 21.3%74.8 61.7 إجنوي| إيرادات

36.4% )7.5( )5.5(367.5% )4.9( )1.1(إجنوي| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

26.3%41.3 32.72 23.7%22.1 17.9 االستثمارية ملنتجات األلبان | إيرادات

االستثمارية ملنتجات األلبان| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

 1.6 2.2%42.1 2.17 3.1%44.2

6.7-%15172.9 16270.25 12.1-%81817195مبيعات شركة الرشيدي امليزان )بالطن(

53.8%4752 3089 81.7%12732313مبيعات شركة الرشيدي للحلول املتكاملة السودانية )بالطن(

6.1%30104 28380 19.2%1241814803مبيعات مزارع دينا | ألبان )بالطن(

33.9%37985 28361 50.9%1468022149مبيعات مزارع دينا | إنتاج زراعي )بالطن(

19.8%15375 12839 19.8%1283915375قطيع األبقار اخلاص مبزارع دينا

19.8%6801 5676 19.8%56766801     عدد األبقار احلالبة بقطيع مزارع دينا

18.9%26312 22135 14.9%1222214048مبيعات شركة إجنوي )بالطن(

6.3%5063 4765 4.9%25462670مبيعات الشركة االستثمارية ملنتجات األلبان )بالطن(

0.1-%4.372577250-%62225955إجمالي األراضي املزروعة في مصر خالل الفترة2

0.5-%3.164696437-%54545283    محاصيل زراعية )فدان(

3.2%12.5788813-%768672    بساتني )فدان(

43.7%17033 11850 43.7% 17033  11850 إجمالي األراضي اجملهزة في السودان )فدان(

100.0-%0 9400 100.0-% -  5400 األراضي املزروعة في السودان خالل الفترة )فدان(

75.8%7033 4000 75.8% 7033  4000 األراضي الزراعية في السودان باستثناء املستصلحة ملنفعة اجملتمع احمللي

-375 0 - 75  - إجمالي األراضي اجملهزة في جنوب السودان خالل الفترة )فدان(

150.0%2500 1000 150.0% 2500  1000 األراضي املزروعة في جنوب السودان )فدان(

2 تختلف مساحة األراضي املزروعة على مدار العام وفقاً للطبيعة املوسمية للنشاط الزراعي

قطاع األغذية

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

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 ذغييةاألستثمارات قطاع األداء المالي والتشغيلي ال

 

، وهو 3102النصف األول من عام خالل مليون جم  649.0بلغت إيرادات قطاع األغذية 

مليون جم خالل نفس الفترة من  611.4% مقارنة مع إيرادات قدرها 6.9بمعدل سنوي نمو 

 العام الماضي. 

مليون  62.6وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

التشغيلية التطورات  ، بفضل% خالل نفس الفترة91.2جم فيما يعد نمًوا سنويًا بمعدل 

شركة عمليات من  المسجلة الخسائروتقليص ، يمصرالسوق المجموعة جذور في األخيرة ب

 سودان.وفرة بالسودان وجنوب ال

 

 

 مجموعة جيور

%. وبلغت 6.4، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 3102مليون جم خالل النصف األول من عام  640.6بلغت إيرادات مجموعة جذور 

نفس الفترة % خالل 4..2مليون جم فيما يعد نمًوا بمعدل  ..12األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 .نمو المبيعات وتأثير سياسة خفض المصروفات العمومية للشركةعلى خلفية 

مقارنة بالربع األول من العام الجاري، مصحوبًا بنمو  خالل الربع الثاني منفرًدا% 6ارتفعت إيرادات مجموعة جذور بمعدل و 

 نفس الفترة. % خالل01.0األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 

  مقارنة بالنصف األول من عام 6.6بمعدل  شركة الرشيدي الميزانمبيعات ارتفعت %

، بفضل الحمالت التسويقية الناجحة لمنتجات حالوة سبريد وشيكوالتة سبريد ومنتج 3103

"بيج بار" والمربات الطبيعية، فضالً عن طرح منتجات جديدة تشمل العسل  الحالوة الجديد

سل النحل. وارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك األسود وع

الثابتة احتواء التكاليف على بفضل قدرة الشركة % خالل نفس الفترة 2.2واالستهالك بمعدل 

خالل  المصروفات اإلدارية. وانخفضت إيرادات الشركةومصروفات البيع والتوزيع  من

األرباح  تتراجعو، السابق% مقارنة بالربع 4.4دل بمع 3102الربع الثاني من عام 

% خالل نفس الفترة ..1التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 .مقارنة بالربع األول من العام بسبب تباطؤ حركة البيع في السوق

  3103مقارنة بالنصف األول من عام  %31.9في السودان بمعدل  شركة الرشيدي للحلول المتكاملةارتفعت إيرادات ،

% خالل نفس الفترة 41.9انخفضت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل بينما 

تجارة السلع االستهالكية سريعة الدوران. وارتفعت إيرادات مقابل نشاط تجارة السمسم بربحية هامش النتيجة انخفاض 

األرباح التشغيلية وصاحب ذلك انخفاض % مقارنة بالربع السابق، 03.4بمعدل  3102الربع الثاني من عام الشركة خالل 

نظًرا  الربع األولمليون جم خالل  0.9قابل مليون جم م 1.1قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 

 .للشركة المصروفات اإلداريةنمو والنخفاض هامش األرباح 

 مع مبيعات العصائر نظًرا لنمو  3103% مقارنة بالنصف األول من عام 34.0بمعدل  شركة إنجويإيرادات ت ارتفع

الخسائر التشغيلية ، غير أن 3103خالل عام  طرح العبوات الجديدة ذات التصميمات الفريدة والشعار المميز لشركة إنجوي

 9.9، مقارنة مع خالل النصف األول مليون جم 1.9إلى ارتفعت قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

خالل جديدة العالنية اإلحملة المرتبطة بالالمصروفات التسويقية ارتفاع العام السابق نتيجة نفس الفترة من مليون جم خالل 

ل الربع الثاني خال ، باإلضافة إلى ارتفاع المصروفات البيعية واإلدارية. وقد تحسنت إيرادات الشركة 3102شهر يونيو 

، غير أن األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك السابق% مقارنة بالربع 03.2بمعدل من العام 

ذكرها. وتواصل الشركة بذل الجهود الالزمة للتغلب على السابق % تأثًرا بالعوامل 9...واالستهالك انخفضت بنحو 

حجم المبيعات الحالي، باإلضافة إلى تتماشى مع بصورة ال الثابتة لمصروفات ارتفاع اأبرزها مجموعة من التحديات، 

 المعوقات المرتبطة برأس المال العامل على خلفية برنامج إعادة الهيكلة. 

  لترويج منتجات العصائر التي  3102 يونيوسنوات في شهر  9قامت شركة إنجوي بإطالق أول حملة إعالنية تلفزيونية منذ

العالمة التجارية جديدة عبر تطوير تسويقية تحمل عالمة الشركة، وذلك في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى خلق أرضية 
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

هذه الحملة تثمر . وتتوقع إدارة الشركة أن على منتجاتها المتنوعةقبال اإلللشركة من أجل زيادة 

نمو لى المنتجات وتنمية قاعدة المستهلكين، وهو ما سيؤدي إلى الترويجية عن زيادة الطلب ع

 المبيعات خالل الفترة المقبلة.  

  3103عام % مقارنة بالنصف األول من 9..3بمعدل سنوي  مزارع ديناارتفعت إيرادات 

أسعار الحليب وتحسن إنتاجية وربحية المشروعات الزراعية. وارتفعت األرباح زيادة بفضل 

% خالل نفس 09.4التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي 

والبالغ عددها ألف  ،الثانية من األبقار الٌعشر المستوردةالدفعة  استالمالفترة، وذلك بالتزامن مع 

. وارتفعت إيرادات جذابةرأس أخرى من األبقار مقابل تكلفة  261افة إلى توفير بقرة، باإلض

% مقارنة بالربع السابق، مصحوبة 32.3بمعدل  3102الشركة خالل الربع الثاني من عام 

% 34.9بارتفاع األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 التي يتميز بها النشاط الزراعي.بفضل الطبيعة الموسمية 

 خالل النصف 36.2بمعدل سنوي  األلبان لمنتجات االستثمارية الشركة مبيعات تحسنت %

 دينا الحليب الطازج الذي تنتجه مزارع ، حيث تقوم الشركة بتسويق3102األول من عام 

تحت عالمتها التجارية األكثر رواًجا في السوق المحلي. وارتفعت األرباح التشغيلية قبل 

% خالل نفس الفترة نتيجة نمو 44.3خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

% 23% مقابل 24المبيعات وتحسن معدالت الربحية. وارتفع هامش الربح اإلجمالي إلى 

العام السابق في ضوء زيادة األسعار وترشيد المصروفات اإلدارية.  خالل النصف األول من

% مقارنة بالربع 09بمعدل  3102وارتفعت إيرادات الشركة خالل الربع الثاني من عام 

السابق، مع ارتفاع األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

سياسة ترشيد المصروفات البيعية والتسويقية ود اإليجابي لد% بفضل المر044.4بمعدل 

 واإلدارية.

 

 شركة وفرة 

، مع تقليص الخسائر التشغيلية قبل خصم 3103% مقارنة بالنصف األول من عام 12.0ارتفعت إيرادات شركة وفرة بمعدل سنوي 

علًما بأن الخسائر التشغيلية المسجلة ضمن نتائج  ،% خالل نفس الفترة90.1الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنوي 

 الزراعية حديثة النشأة. التكاليف بالمشروعاتالشركة ترجع إلى ارتفاع 

 آالف فدان في دولة جنوب السودان منذ النصف الثاني من عام  4تجهيز أراض زراعية تبلغ مساحتها  شركة كونكورد بدأت

لكامل استعداًدا للموسم الزراعي الجديد الذي يبدأ في النصف الثاني من عام فدان با 0111، حيث انتهت من تجهيز 3103

3102. 

  فدان  639التجهيز الجزئي لقرابة فدان باستخدام تقنيات الليزر المتطورة، و 219تسوية وحرث أعمال التجهيز وشملت

 .إضافيةفدان  آالف 2 لمساحة إزالة األشجار والقيام بأعمال الحرثو، الصرفبأنظمة 

  بوقف النشاط مؤقتاً إلجراء دراسات التربة، حيث تعاقدت مع شركة  شركة سابيناوقامتKETS  الدولية إلجراء دراسة

بغرض زيادة إنتاجية  3102الجدوى للمشروع وإعداد تقرير شامل عن دراسات تحليل التربة بحلول الربع الثالث من عام 

بيع مخزون  عبر 3102خالل الربع الثاني من عام قيق اإليرادات مشروعات الشركة، غير أن الشركة واصلت تح

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

التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  اإليراداتأنشطة تتميز بارتفاع هامش الربحية، مما مكنها من المساهمة اإليجابية في 

واإلهالك واالستهالك الخاصة بشركة وفرة. وتقوم الشركة بتوظيف خبراتها واآلالت غير المستغلة حاليًا في إدارة هذه 

 ةاألعمال الزراعيعائدات إضافية، على أن تتوقف عن مزاولة ذلك النشاط بمجرد استئناف  تحقيقالمشروعات من أجل 

 . شركةال يبأراض

  



املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع التعدين

الربع الثاني مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
2012

الربع الثاني 
نسبة التغيير2013

النصف األول 
2012

النصف األول 
نسبة التغيير2013

1.7%6.6268.8273.4%132.8141.6اإليرادات

71.8%180.96.210.7%4.9)6.1(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

9.5%9.4%9.7%9.2%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

22.7%5.16.47.8%3.53.6شركة أسكوم لتصنيع الكاربونات والكيماويات | إيرادات )مليون دوالر(

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

0.40.9%132.21.01.9%91.6

4334.6%3413.20.01.7%0.01.0شركة جالس روك للمواد العازلة | إيرادات )مليون دوالر(

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

)0.6()1.2(%-105.8)1.1()2.0(%-80.7

1.6-%5.9160.0157.4%80.184.8نشاط إدارة احملاجر في مصر | إيرادات

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

2.06.6%222.66.811.2%64.6

27.7-%22.470.250.8-%31.824.7إيرادات أخرى من نشاط إدارة احملاجر خارج مصر*  )مليون جم(

42.1%106.10.170.25-%0.4)6.9(أرباح تشغيلية أخرى من نشاط إدارة احملاجر خارج مصر * )مليون جم(

حجم املبيعات 

الربع الثاني 
2012

الربع الثاني 
نسبة التغيير2013

النصف األول 
2012

النصف األول 
نسبة التغيير2013

15.3%13.185.999.0%43.148.8أسكوم لتصنيع كاربونات الكالسيوم والكيماويات )ألف الطن(

-1.5--1.5-جالس روك للمواد العازلة )ألف طن(

10.2-%7.319.217.2-%9.99.2نشاط إدارة احملاجر في مصر )مليون طن(

معدالت التصدير إلى مجمل اإلنتاج )بالنسبة املئوية(

الربع الثاني 
2012

الربع الثاني 
نسبة التغيير2013

النصف األول 
2012

النصف األول 
نسبة التغيير2013

531%52%48.90%48.9%أسكوم لتصنيع كاربونات الكالسيوم والكيماويات

-56%--48.6%-جالس روك للمواد العازلة

* األسواق األخرى تشمل اجلزائر والسودان واإلمارات

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. 
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 األداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع التعدين

وهو نمو  3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  040.6 شركة أسكومبلغت إيرادات 

لتصنيع كربونات  %، علًما بأن التحسن الملحوظ في عمليات شركة أسكوم6.6سنوي بمعدل 

الكالسيوم والكيماويات ونشاط إدارة المحاجر بالسوق المصري ساهم في تحقيق أرباح تشغيلية 

مليون جم، مقارنة مع خسائر  4.9قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة 

 . 3103مليون جم خالل الربع الثاني من عام  6.0تشغيلية قدرها 

، 3102% خالل النصف األول من عام 0.1شركة زيادة سنوية طفيفة بمعدل وحققت إيرادات ال

مليون جم، بينما ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  312.4حيث بلغت 

مليون جم خالل النصف  6.3مليون جم مقابل  01.1% لتبلغ ..10واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 التطورات التشغيلية خالل الربع الثاني من العام.األول من العام الماضي في ضوء 

 

  في توفير مادة كربونات  شركة أسكوم لتصنيع كربونات الكالسيوم والكيماوياتتتخصص

 ..1. وبلغت إيرادات الشركة العالمية الدهانات والبوليمر وصناعة الورقسواق ألالكالسيوم 

، فيما يعد نمًوا سنويًا بمعدل 3102دوالر أمريكي خالل النصف األول من عام  مليون

%، بينما بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 33.1

% في ضوء نمو المبيعات بنسبة 90.6مليون دوالر أمريكي، وهو نمو سنوي بمعدل 0.9

إلشارة إلى أن مبيعات الشركة خالل النصف األول توزعت % وزيادة األسعار. وتجدر ا09.2

مناصفة بين أسواق التصدير والسوق المحلي. وقامت الشركة بتشغيل خط اإلنتاج الجديد الذي 

آالف طن شهريًا خالل الربع األول، وهو يعمل حاليًا بكامل طاقته اإلنتاجية، كما  9يعمل بطاقة 

التشغيل التجريبي  ءبدوشهر أغسطس الماضي  قامت بتركيب محطة الطحن الرطب خالل

 .3102بنهاية سبتمبر 

  مليون دوال ر أمريكي خالل النصف  0.1 شركة جالس روك للمواد العازلةبلغت إيرادات

أن الشركة لم تبلغ حتى اآلن  مقارنة مع صفر خالل العام الماضي، غير 3102األول من عام 

وسجلت خالل النصف األول  –ت حديثة النشأة شأنها شأن جميع المشروعا –حيز الربحية 

خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك على خلفية التكاليف 

( والصوف 3103تصنيع الصوف الزجاجي )افتتاح نوفمبر  خطتشغيل بدء المرتبطة ب

 3102من عام  االطالع على تقرير نتائج الربع األول يرجى(. 3103الصخري )افتتاح مايو 

 مزيد من المعلومات.ل

 مليون جم خالل النصف  091.4في السوق المصري  المحاجر إدارة نشاطإيرادات  بلغت

%. وبلغت األرباح التشغيلية 0.6، فيما يعد انخفاًضا طفيفًا بمعدل سنوي 3102عام  مناألول 

ارتفاع سنوي بمعدل جم، وهو  مليون 00.3قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 األول النصف خالل فقط جم مليون 4.1 فيالبضائع المباعة  تكلفة النحسار% نظًرا 64.6

 ملحوظ يريتغإلى  يؤديهذا التأثير ال  استبعاد بأن علًما المتكررة، غير العوامل بعض من بدعم

 .واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح معدلب

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

، مع 3102%  خالل النصف األول من عام 31.1بمعدل  المحاجر خارج السوق المصري

 عدم تحقيق أرباح تشغيلية تُذكر قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك.

   وفقاً ألهداف الخطة المتكاملة الستكشاف وإنتاج الذهب  س ميتالزشركة أسكوم بريشيوتسير

والمعادن الثمينة باثنين من االمتيازات االستكشافية في اثيوبيا )حيث انتهت الشركة من تنفيذ 

ألف متر وأظهرت نتائج تحليل العينات األولية إمكانية تحقيق  43 على مسافةأعمال الحفر 

ة( وامتياز آخر في والية النيل األزرق بالسودان. ويأتي ذلك اكتشاف اقتصادي هام بالمنطق

بالتوازي مع المفاوضات الجارية الكتساب حقوق المشاركة في المزيد من االمتيازات 

االستكشافية الجذابة بالسودان وغيرها من بلدان المنطقة، علًما بأن الشركة أصدرت مؤخًرا 

التقرير تشير تقديرات وة )في االمتيازات االثيوبية( تقرير تفصيلي عن تقديرات الموارد المعدني

جرام  0.9مليون أوقية بواقع  0.1وصول إجمالي احتياطي الذهب بتلك االمتيازات إلى إلى 

 للطن.



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  / في اجلزائر: شركة زهانه وشركة جلفا – حتت اإلنشاء / في سوريا: رخصة تشييد مصنع 
أسمنت جديد( ومشروعات اإلنشاءات )شركة أرسكو / شركة أسيك للتحكم اآللي( ومشروعات اإلدارة الهندسية )شركة أسيك 

للهندسة / شركة أسنبرو(. 

املؤشرات الرئيسية الستثمارات قطاع األسمنت

الربع الثاني مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
2012

الربع الثاني 
نسبة التغيير2013

النصف األول 
2012

النصف األول 
نسبة التغيير2013

3.8-% 1081.4  1123.6 7.9-%579.3533.7إجمالي اإليرادات^

22.8-% 80.1  103.8 37.6-%97.761.0إجمالي األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ^

6.3% 1001.9  942.9 1.7%493.3501.8اإليرادات اجملمعة *

89.8-% 1.5  15.0 60.4-%50.119.8األرباح التشغيلية اجملمعة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك*

37.7%39.1%36.5%40.2%النسبة من إجمالي إيرادات شركة القلعة

5.9-% 447.3  475.2 2.5% 261.0  254.7 نشاط صناعة األسمنت )أسيك لألسمنت( | إيرادات **

نشاط صناعة األسمنت )أسيك لألسمنت( | األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك **

 58.4  36.9 %-36.7 66.1  50.5 %-23.7

14.9% 445.8  387.9 13.7% 222.3  195.5 مصر لألسمنت - قنا | إيرادات

مصر لألسمنت - قنا | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك

 85.8  89.9 %4.8 161.7  190.2 %17.6

2.6% 235.8  229.9 6.7-% 132.5  142.0 التكامل | إيرادات ^^

التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك^^

 8.0  14.3 %78.6 3.1  15.4 %394.4

1.1-% 149.0  150.6 7.5-% 87.9  95.0 زهانه | إيرادات ^^

27.8-% 38.3  53.0 51.1-% 21.9  44.7 زهانه| األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك^^

23.0% 32.8  26.7 26.6% 17.3  13.7 أسيك للخرسانة اجلاهزة | إيرادات

أسيك للخرسانة اجلاهزة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

 1.7  1.5 %-10.2 3.0  3.3 %11.8

2.2-% 634.1  648.4 16.0-% 272.7  324.6 نشاط اإلنشاءات واإلدارة | إيرادات 

نشاط اإلنشاءات واإلدارة | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك

 39.3  24.1 %-38.8 37.7  29.6 %-21.3

^  ميثل إجمالي اإليرادات واألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك مجموع العمليات باستثمارات قطاع األسمنت واإلنشاءات واإلدارة.

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

**   مت إعادة تبويب القوائم املالية للنصف األول من عام 2012 والنصف األول من عام 2013 حتى ينعكس تأثير صفقة االستحواذ على محطة بربر للطاقة الكهربائية على اإليرادات واألرباح 
التشغيلية، وجتدر اإلشارة إلى أن سعر صرف اجلنيه السوداني بلغ 1.99 جم في الربع الثاني من عام 2012 مقابل 1.23 جم في الربع الثاني من عام 2013، بينما بلغ سعر صرف الدينار اجلزائري 

0.080 جم في الربع الثاني من عام 2012 مقابل 0.087 جم في الربع الثاني من عام 2013، وهو ما غطى جزئًيا على املردود اإليجابي من التطورات املسجلة ملشروعات صناعة األسمنت.

^^  استخدمت الشركة سعر الصرف االسمي التالي للدينار اجلزائري )0.086 جم( واجلنيه السوداني )1.193 جم( وذلك لتسهيل املقارنات بني فترتي الربع الثاني من عام 2012 والربع الثاني من عام 2013.
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 األداء المالي والتشغيلي الستثمارات قطاع األسمنت

تشمل استثمارات قطاع األسمنت كل من مصانع األسمنت ومشروعات اإلنشاءات والهندسة 

 واإلدارة.

، 3102من عام  مليار جم خالل النصف األول 0.0قطاع األسمنت إيرادات إجمالي بلغت 

األرباح التشغيلية قبل إجمالي . وصاحب ذلك تراجع %..2وهو انخفاض سنوي بمعدل 

مليون  1.0.% لتبلغ ..33بمعدل  للقطاع واإلهالك واالستهالكخصم الضرائب والفوائد 

 جم خالل نفس الفترة.

مليون  922.1خالل الربع الثاني من العام لتبلغ % 1.9بمعدل يرادات اإل إجمالي وانخفض

نخفاض إيرادات ال، نظًرا 3103خالل الربع الثاني من عام مليون جم  919.2مقابل جم 

بمعدل  إنتاج األسمنت نشاط تحسن إيراداتغطى على مما % 06بمعدل  قطاع اإلنشاءات

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  إجمالي . وبلغ3.9%

إال أن نتائج الربع الثاني تمثل نمًوا % ، 21.6بمعدل  اسنويً مليون جم فيما يعد انخفاًضا  60

المسجلة خالل الربع األول، والتي بلغت األرباح التشغيلية يتجاوز ثالثة أضعاف ملحوظًا 

ود دوالمربالسودان مصنع أسمنت التكامل بفضل التطورات التشغيلية في  ،مليون جم 2..0

 عادة هيكلة شركة أرسكو.إلاإليجابي 

 إنتاج األسمنت نشاط

  مصانعجميع حققت وقد . 3106مليون طن سنويًا بحلول عام  01تعمل شركة أسيك لألسمنت على زيادة قدرتها اإلنتاجية إلى 

الصيانة والتجديد الشامل  أعمالإجراء تقرر  حيثباستثناء مصنع أسمنت زهانه بالجزائر  ،النتائج في اً ملحوظ اتحسنً األسمنت 

بسبب هطول  3102 أبريلالنشاط بالمصنع  لمدة أسبوعين خالل شهر  تعطلأحد خطوط اإلنتاج خالل الربع الثاني إلى جانب ب

خالل النصف األول من عام  مليون جم 441.2قطاع األسمنت المجمعة لبلغت اإليرادات هذه الخلفية  وعلىاألمطار بغزارة. 

مصحوبًا بتراجع األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  ،%9.9 بمعدلانخفاض سنوي وهو ، 3102

نسخت هذه العوامل تأثير التطورات اإليجابية الهائلة بباقي  مليون جم. 91.9نفس الفترة لتبلغ  خالل% 32.1واالستهالك بمعدل 

 مشروعات أسيك لألسمنت ويشمل ذلك التالي:

o  تضاعفت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك التي حققها مصنع أسمنت

 3102خالل النصف األول من عام  أضعاف 4التكامل في السودان بمعدل 

o  ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بشركة مصر لألسمنت قنا بمعدل

 % خالل النصف األول.01.6زيادة 

o  ارتفعت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بشركة أسيك للخرسانة الجاهزة

 % خالل النصف األول...00بمعدل زيادة 

 خالل النصف في النتائج المالية المجمعة لشركة أسيك لألسمنت عدد من المشروعات التابعة المتميز بداء ال يظهر تأثير األو

 نة على النحو التالي:بي  م، وذلك تأثًرا بالعوامل ال3102عام األول من 

o  وفقاً لألسلوب  3103النصف األول من عام المالية الخاصة بمصنع أسمنت التكامل عن فترة نتائج الإعادة تبويب

لشركة مما أدى إلى تحسن لبدقة هيكل المصروفات الجديد ، ويعكس ذلك 3102المعتمد في الربع األول من عام 

 .الماضيعام الملحوظ في نتائج النصف األول من 

o  بغرض إعداد القوائم ترجمة النتائج المالية المجمعة من الجنيه السوداني والدينار الجزائري إلى الجنيه المصري

قومة بالعملة المحلية الظاهر بالقوائم المالية المما قلص المردود اإليجابي المالية المجمعة لشركة القلعة، وهو 

شركة زهانه بالجزائر. وتجدر اإلشارة إلى أن سعر صرف الجنيه ومصنع أسمنت التكامل في السودان ل

، بينما 3102جم في الربع الثاني من عام  0.32مقابل  3103جم في الربع الثاني من عام  0.99السوداني بلغ 

جم في الربع  1.1.1مقابل  3103لثاني من عام جم في الربع ا 1.1.1بلغ سعر صرف الدينار الجزائري 

 .3102الثاني من عام 

  بفضل تحسن قيمة الجنيه  3102مليون جم خالل النصف األول من عام  011.9حققت أسيك لألسمنت صافي أرباح بقيمة

وتجدر اإلشارة إلى أن  الدوالر األمريكي.والجنيه المصري، مع انخفاض قيمة األخير مقابل السوداني مقابل الدوالر األمريكي 

التزامات مصنع أسمنت التكامل لألطراف ذات العالقة استفادت بشدة من ارتفاع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي 

فيما استفادت األصول النقدية المقومة بالعمالت األجنبية من تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل خالل النصف األول من العام، 
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

ترجع  3103عام أسعار الصرف في نهاية من فروق والمسجلة مليون جم  4.6.1البالغة الر األمريكي، علًما بأن الخسائر الدو

 قيمة الجنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي مطلع ذلك العام.الحاد في  نخفاضاالإلى باألساس 

 

 مشروعات أسيك لألسمنت 

o  وهو ارتفاع 3102خالل النصف األول من عام مليون جم  ..449قنا  –شركة مصر لألسمنت إيرادات بلغت ،

% لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود. وانخفضت 09بمعدل  أسعار البيع% مدعوًما بزيادة 04.9سنوي بمعدل 

تراجع و %2.0% خالل النصف األول من العام الجاري نتيجة انخفاض الطلب بنسبة 4المبيعات بمعدل سنوي 

. وارتفع هامش األرباح التشغيلية قبل خصم فترة التقريرأثناء  وق الليبي بسبب إغالق الحدودالصادرات إلى الس

% في .2مقارنة مع  3102% خالل النصف األول من عام 42الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك إلى 

استخدام الطاقة إمكانية يًا حالتدرس الشركة  ، علًما بأنأسعار البيعنفس الفترة من العام السابق نظًرا الرتفاع 

النقص المستمر واالرتفاع المرتقب في في ظل عتماد على المازوت االتقليل مع البديلة لتشغيل خطوط اإلنتاج 

 –تجدر اإلشارة إلى أن شركة القلعة ال تقوم بتجميع النتائج المالية الكاملة لشركة مصر لألسمنت  أسعار الطاقة.

ولكنها تسجل العائد االستثماري من هذه الشركة فوق بند  (MCQE)المقيدة في البورصة المصرية تحت كود قنا 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بقائمة الدخل المجمعة للشركة.

o  بمصر الوجه القبليأسواق تغطية أول مشروع من نوعه متخصص في  شركة أسيك للخرسانة الجاهزةتعد ،

محطات الخلط حيث تقوم بتشغيل خطوط اإلنتاج في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، وتعتزم افتتاح 

مليون جم خالل  ..23في محافظات المنيا وبني سويف خالل العام الجاري. وبلغت إيرادات الشركة الجديدة 

% ونمو 03يجة ارتفاع متوسط األسعار بنسبة % نت32، وهو نمو سنوي بمعدل 3102النصف األول من عام 

محافظات الصعيد، بينما ارتفعت األرباح بزيادة اإلقبال على منتجات الشركة في ضوء % 01المبيعات بمعدل 

خالل النصف جم  مليون 2.2% لتبلغ ..00التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل 

 .3102من عام  األول

o  أبرز المشروعات االستثمارية التابعة لشركة أسيك لألسمنت في غرب واحدة من  شركة أسمنت زهانهتمثل

تحديات كبيرة خالل النصف األول من عام . وقد واجهت الشركة كم من مدينة وهران 41الجزائر على بعد 

فضالً  المصنعنطاق ة في تعليق العمل لمدة أسبوعين بسبب هطول األمطار بغزارباإلدارة قامت حيث  ،3102

عمالية. وأسفرت هذه العوامل عن انخفاض الحتجاجات اال وبعض شاملة بالفرن الرطبالتجديدات الإجراء عن 

% 0.0بمعدل سنوي % خالل النصف األول من العام مما أدى إلى تراجع اإليرادات 9معدالت اإلنتاج بنحو 

 2..2. فيما بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك مليون جم 049لتبلغ 

على خلفية  ،مليون جم 92% مقارنة مع ..31بمعدل انخفاض سنوي وهو النصف األول، مليون جم خالل 

لمصنع ا تراجع إيراداتو لفرن الرطببا اتالتجديدإجراء % في إطار 24ارتفاع المصروفات الثابتة بنسبة 

 .خالل فترة التقرير

o  وبدأت استالم اآلالت واألجزاء الجديدةالخامات اإلنشاءات الخاصة بطاحونة انتهت شركة زهانه من تنفيذ ،

لزيادة الطاقة  3104في يناير سعيًا إلتمام المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد  األساسية من ميناء وهران

 .سنويًامليون طن أسمنت  0.3كلنكر وطن اإلنتاجية بالمصنع إلى قرابة مليون 

o  وهو 3102خالل النصف األول من عام  مليون جم ..329في السودان مصنع أسمنت التكامل بلغت إيرادات ،

. ويأتي ذلك في ضوء تسجيل خالل نفس الفترة %41بنسبة البيع % نتيجة ارتفاع أسعار 3.6نمو سنوي بمعدل 

% خالل النصف األول من العام 9، حيث ارتفع الطلب على األسمنت بنسبة يبوادر التعافي بالسوق السودان

قبل خصم الضرائب والفوائد . وأدت هذه العوامل إلى تحقيق األرباح التشغيلية 3103% خالل عام 03الجاري و

التشغيلية ، علًما بأن األرباح 3102واإلهالك واالستهالك للمرة الثانية على التولي خالل الربع الثاني من عام 

مليون جم خالل نفس الفترة من  2.0مليون جم خالل النصف األول من العام الجاري مقابل  09.4للمصنع بلغت 

 العام السابق.

o في استمرار  خالل النصف األول من العام، وهو ما ساهم الشركة في تأمين إمدادات الوقود دون انقطاع تنجح

% تقريبًا من الطاقة اإلنتاجية خالل شهر 011عمليات التشغيل دون توقف وارتفاع مستويات إنتاج الكلنكر إلى 

ما أتاح مبعد االستحواذ على محطة بربر للطاقة الكهربائية، كذلك . وتحسن هيكل المصروفات 3102مايو

المعمول به في السابق  (Take or Pay)ف نظام اقتصار تكاليف الطاقة على االستهالك الفعلي للمصنع بخال

بغض النظر عن حجم نتاج محطة بربر للطاقة الكهربائية الكاملة إلقيمة الوالذي كانت الشركة تدفع بموجبه 

ؤهلها لتحقيق نمو مركز ي. وتجدر اإلشارة إلى أن شركة أسمنت التكامل أصبحت في االستهالك الفعلي بالمصنع
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

مقبلة بعد أن كانت تمثل نصيب األسد من الخسائر غير النقدية المسجلة بنتائج مجموعة أسيك قوي خالل الفترة ال

 القابضة وشركة القلعة.

o  مصنع أسمنت جديد تبلغ طاقته بافتتاح ( سابقاً  العربية الوطنية لألسمنتالشركة ) شركة أسيك المنياقامت

مليون دوالر  261، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت رمليون طن سنويًا في محافظة المنيا بصعيد مص 3اإلنتاجية 

إدارة الشركة ، علًما بأن 3102يونيو  31في واألسمنت يونيو  01في بدأت الشركة إنتاج الكلنكر و. أمريكي

نهاية يونيو في البالد التي سادت منية األضطرابات االإلى تعليق العمل بالمصنع لمدة أسبوع  على إثر اضطرت 

طن يوميًا. آالف  2حدتها في منتصف شهر أغسطس، وعاودت الشركة اإلنتاج بمتوسط طاقة قدرها  تصاعدو

، 3102وتجدر اإلشارة إلى أن مصنع أسيك المنيا يعد أحدث إضافة إلى سوق األسمنت في مصر خالل عام 

 المقبلة. وتستبعد اإلدارة افتتاح أية مصانع أسمنت جديدة في السوق المصري خالل السنوات األربع

 

 المشروعات والشركات الجديدة تحت اإلنشاء:

  طن يوميًا للمرة السادسة، حيث تمت تصفية قائمة  4911قامت شركة  زهانه بطرح مناقصة تشييد خط اإلنتاج الجديد بطاقة

بتنظيم  شركات من قبل شركة المجمع الصناعي إلسمنت الجزائر )الهيئة الحكومية المختصة 1الشركات المتنافسة إلى 

بناء، وهي أحد الشركاء الرئيسيين في شركة زهانه لألسمنت بحصة حاكمة تبلغ المشروعات القطاع العام في صناعة مواد 

 .Polysius، وFCB، وCBMI ي شركاتوهتقدمت بعروض حتى اآلن التي %(. وضمت قائمة الشركات المتنافسة 69

  كم جنوب العاصمة الجزائرية،  211جديد في منطقة جلفا الواقعة على بعد وتعمل شركة أسيك الجزائر على إقامة مصنع أسمنت

. وقد أعلنت الشركة عن إرجاء مليون دوالر أمريكي 919وتكلفة استثمارية تبلغ  سنويًا مليون طن 2.4وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 

االستثمار الجزائرية قامت بتجديد ، علًما بأن هيئة 3119األعمال اإلنشائية بالمشروع بعد وضع حجر األساس في عام 

الموافقات الالزمة للمشروع لمدة عام، قابل للتمديد سنويًا. وقامت الشركة بتقديم خطة العمل الجديدة إلى لجنة االئتمان ببنك 

ا القرض النهائي للمشروع وم، وتجري حاليًا المحادثات بشأن للمشروعالرئيسية الجزائر الخارجي، وهو الجهة المصرفية 

 .شروط وأحكامومستندات يرتبط به من 

 

 اإلنشاءات:نشاط 

  أرباًحا –إحدى الشركات التابعة لمجموعة أسيك القابضة  –حققت شركة أرسكو المتخصصة في المقاوالت الصناعية المتكاملة 

مليون جم خالل النصف األول من العام الجاري مقارنة 1..0تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك قدرها 

مليون جم خالل نفس الفترة من العام الماضي، غير أن قطاع اإلنشاءات والخدمات االستشارية  01.2مع خسائر تشغيلية قدرها 

لمرتبطة بضعف التعاقدات الجديدة وإرجاء تشغيل عدد من المشروعات في ظل األوضاع واإلدارية مازال يواجه المعوقات ا

 الراهنة في مصر والمنطقة.

  ،وهو انخفاض سنوي3102مليون جم خالل النصف األول من عام  624.0 اتاإلنشاءبلغت إيرادات نشاط وعلى هذه الخلفية ، 

خالل نفس الفترة، مليون جم  39.6األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك . وبلغت %3.3بمعدل 

مليون جم خالل النصف األول من العام الماضي.  21.1البالغة تشغيلية الرباح األ% مقابل 30.2بمعدل فيما يعد انخفاًضا 

إلى أكثر من تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك األرباح الوتجدر اإلشارة إلى أن الربع الثاني شهد نمو 

بفضل تحسن أداء شركة أسيك للهندسة  مليون جم 9.6األول التي بلغت أربعة أضعاف األرباح التشغيلية المحققة خالل الربع 

 وشركة أرسكو.

 ثة عقود قائمة من أجل زيادة قيمتها وهو ما تتوقع وتجدر اإلشارة كذلك إلى قيام شركة أسيك للهندسة بإعادة التفاوض في ثال

. وقامت الشركة كذلك بخفض العمالة سعيًا لدعم 3104الشركة أن يأتي بمردود إيجابي على اإليرادات والربحية الخاصة بعام 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك في الفترة المقبلة. شهام

 

 

 

 

 

  



أبرز مؤشرات الشركات التابعة غير الرئيسية

مليون جم بخالف ما يشير إلى غير ذلك
الربع الثاني 

2012
الربع الثاني 

2013
نسبة التغيير

النصف األول 
2012

النصف األول 
2013

نسبة التغيير

مينا جالس )النتائج اجملمعة بالدوالر األمريكي(*

3.7%13.525.226.1-%14.112.2اإليرادات

66.8%75.26.110.1%4.06.9األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

سفنكس للزجاج

18.0%3.1152.0179.4%85.488.1اإليرادات

45.5%34.934.550.2%20.527.7األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

4.7%18.18157585402-%4685738376حجم املبيعات بالطن

44.4%17.13171445791%2072324262مبيعات محلية

20.6-%46.04986139611-%2613414114مبيعات تصديرية

مصر لصناعة الزجاج

26.3%42.0130.6164.9%62.388.4اإليرادات

40.0%57.947.065.8%21.734.3األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

20.5%31.94198450601%2023026679حجم املبيعات بالطن

18.3%3.82610230884-%1499614425مبيعات محلية

24.1%134.11588319717%523412254مبيعات تصديرية

املتحدة للمسابك )نتائج مجمعة(

18.3-%17.886.370.5-%41.334.0اإليرادات )بعد إعادة التبويب( **

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )بعد 

1.9%48.910.310.5%4.56.7إعادة التبويب( **

املتحدة للمسابك )مصانع(

18.3-%17.886.370.5-%41.334.0اإليرادات

1.9%48.910.310.5%4.56.7األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

العامرية للصناعات املعدنية

28.7%36.117.923.1%7.710.5اإليرادات

55.0-%)2.2()4.9(17.1-%)2.6()3.2(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

اإلسكندرية ملسبوكات السيارات )مليون يورو(

5.3%1.75.65.9-%3.23.2اإليرادات

37.0-%)1.5()2.4(34.9-%)0.7()1.0(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

فاينانس أنليميتد )إجمالي(

38.9-%37.2153.093.5-%85.853.9اإليرادات

103.8-%2.8-61.472.5-%47.618.4األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

فاروس القابضة

3.1-%9.223.222.5%11.212.3اإليرادات

151.4%175.71.84.6%0.92.4األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

تنمية 

6.0-%10.933.931.8-%18.216.2اإليرادات

25054.4%2260.80.115.5%1.126.4األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

البنك السوداني املصري )مليون جنيه سوداني(

50.3-%55.763.331.5-%45.320.1اإليرادات

72.7-%71.348.113.2-%36.710.5الربح التشغيلي

*   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 اعتبارًا من ديسمبر 2012، وبناء 
عليه قامت الشركة بإعادة تبويب النتائج املالية اخلاصة بالربع الثاني والنصف األول من عام 2012 حتى تعكس ذلك التوجه.
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 النتائج المالية ذغير المجمعة

 30.0على إيرادات بقيمة  3102مليون جم خالل الربع الثاني من عام  2.9سجلت النتائج المالية غير المجمعة صافي أرباح بقيمة 

توالي مليون جم خالل نفس الفترة من العام الماضي. ويعد ذلك الربع الثاني على ال 9.3مقابل صافي خسائر بقيمة وذلك مليون جم، 

 أرباحتسجيل صافي والمصروفات غير المتكررة غياب الذي تحقق الشركة خالله أرباًحا في ضوء استقرار أتعاب االستشارات و

 تمويلية ومكاسب من فروق أسعار الصرف. 

ل نفس مليون جم خال 29.1مقارنة مع خسائر بقيمة  3102مليون جم خالل النصف األول من عام  9..وبلغ صافي أرباح الشركة 

 الفترة من العام السابق.

 

 اإليرادات

 .%9.0سنوي بمعدل ارتفاع ، وهو 3102من عام الثاني مليون جم خالل الربع  30.0بلغت إيرادات شركة القلعة 

استبعاد األتعاب االستثنائية التي  ، وذلك عند3102% خالل النصف األول من عام 00أتعاب االستشارات زيادة سنوية بمعدل وحققت 

 3100من شركة أفريكا ريل وايز عن عام  ةمستحقأتعاب إضافية وتشمل  3103خالل النصف األول من عام حصلت عليها الشركة 

تسجل أتعاب  ،األتعاب االستثنائيةتلك  إدراج. أما في حالة Orient Fundتعاب المستحقة من صندوق االستثمار كذلك األو

مليون جم خالل  42.1مقابل ، 3102مليون جم في النصف األول من عام  40.2% لتبلغ 9.1بمعدل االستشارات انخفاًضا سنويًا 

 نفس الفترة من العام السابق.

 

 المصروفات التشغيلية

التزام في ضوء % 01.0بمعدل انخفاض ، وهو 3102من عام الثاني مليون جم خالل الربع  32.2بلغت المصروفات التشغيلية 

المصروفات االستثنائية المرتبطة ببرنامج التحول اإلستراتيجي بنموذج  غياباإلدارة بتطبيق سياسة خفض المصروفات فضالً عن 

 األعمال.

خفض فيما يعكس إجراءات  ،خالل النصف األول من العام% 9.0المصروفات التشغيلية المتكررة انخفاًضا سنويًا بمعدل سجلت و

إعداد تقارير التقييم لبعض على خلفية مليون جم  03.1بقيمة مصروفات استثنائية ، علًما بأن النصف األول تضمن المصروفات

 .الشركات التابعة في إطار خطط القلعة لتطبيق نموذج الشركات االستثمارية القابضة

 

 المصروفات التشغيلية )مليون جم( 

 الثانيالربع  

1320 

ي المال العام

1321 

 الثانيالربع 

1321 

 04.4 009.9 09.1 رواتب وحوافز الموظفين

 0.6 6.1 0.1 سفر 

أتعاب االستشارات والمراجعة والحسابات والمناسبات العامة 

 والمؤتمرات

2.9 33.4 6.. 

 2.0 01.6 3.6 مصروفات أخرى

 1.39 2.231 1030 اإلجمالي

 - 36.3 - مصروفات استثنائية 

 1.39 20.31 1030 بعد استبعاد المصروفات االستثنائيةاإلجمالي 
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 )خسائر( فروق أسعار العملة وبنود أخرى أرباح

مليون جم خالل  1.3خالل الربع الثاني، مقارنة مع خسائر بقيمة مليون جم  ..0 الصرفمن فروق أسعار شركة القلعة أرباح بلغت 

 الجنيه المصري.قيمة استمرار انخفاض على خلفية نفس الفترة من العام السابق، 

بقيمة استثنائية أرباح منها ، 3102مليون جم خالل النصف األول من عام  31.9الشركة من فروق أسعار الصرف أرباح وبلغت 

 نتيجة إعادة تقييم األرصدة الدوالرية المستحقة من األطراف ذات العالقة.خالل الربع األول تحققت مليون جم  09.0

 

 األرباح )الخسائر( التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

، مقارنة 3102من عام الربع الثاني مليون جم خالل  1.4بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

أسعار صرف العمالت  وتغيرخفض المصروفات التشغيلية خالل نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يرجع إلى  6.1بخسائر بلغت 

 . األجنبية

 

 دخل / تكلفة الفوائد

مليون جم خالل  0.4قدرها مصروفات ، وذلك مقابل 3102من عام الثاني مليون جم خالل الربع  4.1التمويلية صافي العائدات بلغ 

  .من شركة القلعة إلى شركات المجموعةوذلك في ضوء زيادة التمويل المقدم ، نفس الفترة من العام الماضي

مليون جم خالل  21.4بقيمة مصروفات مقابل  3102مليون جم خالل النصف األول من عام  1.2صافي العائدات التمويلية وبلغ 

 94.2مليون دوالر أمريكي ) 9سداد صافي رسوم بنكية مدفوعة مقدًما بقيمة الذي تضمن ، والنصف األول من العام الماضي

مليون دوالر أمريكي وترتيب حزمة التمويل الجديدة من مؤسسة  019يون جم( إلعادة هيكلة ديون شركة القلعة البالغة مل

% من رسوم استخدام القرض 011مليون دوالر أمريكي. وتمثل المصروفات الخاصة بحزمة التمويل  091أوبيك بقيمة 

 ت القلعة.الذي تعد بنوده وشروطه أكثر مناسبةً لوتيرة استثمارا

 

 االستثمارات الرئيسية من موارد شركة القلعة

خالل الربع الثاني من عام  مليون جم( 6991.0دوالر أمريكي )مليون  0023.0بلغت االستثمارات الرئيسية من موارد شركة القلعة 

 .دون تغيير ملحوظ مقارنة بالربع السابق، 3102

 

 ديون القلعة

يونيو  21مليار جم( في  3.0)مليون دوالر أمريكي  211إجمالي ديون شركة القلعة )بخالف ديون شركات المجموعة( إلى  وصل

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

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 

 النتائج المالية المجمعة

 

المحققة من الشركات والخسائر تجميع األرباح لحقوق المساهمين قامت شركة القلعة بإعداد النتائج المالية المجمعة وفقاً ألسلوب 

شركة طاقة عربية )الطاقة( وشركة توازن )الطاقة( وشركة نايل لوجيستيكس )النقل( وشركة أسكوم الرئيسية التي تشمل التابعة 

جالس وركس  اتتمثلة في شرك)التعدين( ومجموعة أسيك القابضة )األسمنت(، فضالً عن الشركات التابعة غير الرئيسية والم

من وفاينانس أنليميتد وبنيان للتنمية والتجارة والمتحدة للمسابك وتنوير، علًما بأن شركة القلعة تقوم بتجميع النتائج المالية بالكامل 

 .SPVsالخاصة وغيرها من الشركات ذات األغراض )األغذية( عمليات شركة وفرة 

)شركة تابعة غير رئيسية( والشركة المتحدة للمسابك )شركة تابعة رئيسية( أسيك القابضة  تم استبعاد الخسائر الخاصة بمجموعة

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

رجع إلى ، علًما بأن أغلب الخسائر الخاصة بمجموعة أسيك القابضة تالخسائر تجاوزت التكلفة االستثمارية األصلية تلك العالقة لو أن

الخسائر ضمن نتائج مجموعة أسيك تلك تسجيل خسائر غير نقدية من فروق أسعار العملة بشركة أسمنت التكامل في السودان وتجميع 

وقد قررت إدارة الشركة أن تقوم بإجراء إعادة التبويب من  انخفاض قيمة الجنيه السوداني.ب القابضة على مدار العامين الماضيين عق

أجل إظهار النتائج الخاصة بمجموعة أسيك القابضة والشركة المتحدة للمسابك سعيًا لتقديم صورة أكثر دقة عن أداء استثمارات 

 .3102المجموعة في الربع الثاني من عام 

من عام الثاني مليون جم في الربع  9.1.خسائر بقيمة  صافي –بعد إعادة التبويب  –ية المجمعة لشركة القلعة سجلت النتائج المال

، وتحسن بمعدل 3103مليون جم في الربع الثاني من عام  034.3% عن صافي الخسائر البالغة 20تحسن بنسبة ، وهو 3102

. وترجع الخسائر المسجلة إلى عدة عوامل نتناولها مليون جم 014.6ت % عن خسائر الربع األول من العام الجاري التي بلغ91.9

 على النحو التالي:

 

 :مليون جم خالل الربع الثاني  41.2بلغ صافي الخسائر بعد إعادة التبويب  صافي الخسائر من الشركات التابعة الرئيسية

مليون جم. ويرجع  13.9% عن خسائر نفس الربع من العام الماضي والتي بلغت ..24، وهو تحسن بنسبة 3102عام  من

 ذلك إلى تحسن مستويات الربحية بمجموعة أسيك القابضة.

 :مليون جم خالل الربع الثاني من عام  ..03بلغ صافي الخسائر  صافي الخسائر من الشركات التابعة ذغير الرئيسية

مليون جم في الربع  31.6وخسائر بقيمة  3103مليون جم في الربع الثاني من عام  6.1مقارنة مع خسائر بقيمة  3102

األول من العام الجاري. وتعكس الزيادة السنوية بالخسائر تأثير األرباح االستثنائية المسجلة من عمليات البنك السوداني 

، بينما يرجع تحسن مؤشرات المقارنة بين الربعين 3103بع الثاني من عام المصري التابع لشركة فاينانس أنليميتد في الر

 الثاني واألول من العام الجاري إلى التطورات التشغيلية الملحوظة بالشركة المتحدة للمسابك وشركة جالس وركس.
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 

عرض التسويات بين النتائج المالية غير المجمعة يهدف الجدول التالي إلى تيسير قراءة النتائج المالية المجمعة لشركة القلعة من خالل 

 والنتائج المالية المجمعة، وذلك على النحو التالي:

 

 تحليل القوائم المالية المجمعة

 3102الربع األول  )مليون جم(

 )إعادة التبويب(*

الربع الثاني 

3102 

 3102الربع الثاني 

 )إعادة التبويب(*

الربع الثاني 

3103 

 (9312) 03.1 03.1 300. األرباح غير المجمعة صافي

 04.94 23.. 23.. 4.30 شركة طاقة عربية

 (0.66) (0.40) (0.40) (.0.1) شركة توازن

 (0.41) (1..0) (1..0) (3..1) شركة مشرق

 (6.31) (1.06) (1.06) (1.31) شركة نايل لوجيستيكس

 (0.60) (1.69) (1.69) (1.14) شركة أفريكا ريل وايز

 (9.94) (4.91) (4.91) (9..1) شركة وفرة

 (0.90) (.1.6) (.1.6) .2.1 شركة أسكوم

 (66.46) (22.31) -- (29.01) مجموعة أسيك القابضة

 (3.91) 1.91 1.91 0.29 استثمارات أخرى

 (51311) (15311) (21331) (153.9) صافي األرباح / الخسائر من الشركات التابعة الرئيسية

 0..00 1.06 1.06 (34..) فاينانس أنليميتدشركة 

 (.4.9) (.9.3) (.9.3) (...4) شركة بنيان

 (2.42) (2..4) (2..4) (4.44) شركة تنوير

 (9.36) (9.31) - (99..) الشركة المتحدة للمسابك

 (1.69) 3.93 3.93 (1.06) شركة جالس وركس

 (1.92) (1.93) (1.93) (...1) استثمارات أخرى

 (3.1.) (.2135) (..53) (..153) صافي األرباح / الخسائر من الشركات التابعة ذغير الرئيسية

 (21303) (.31.) (.31.) (99315) صافي االضمحالل

 (.2135) (303.) (303.) 21311 ** متفرقات )أخرى(

 (23313) (21331) (21331) (.2532) *** خصومات بين األطراف ذات العالقة

 (211310) (1.353) (15303) (2513.0) المجمعة الخسائر

 

 

الشركة المتحدة للمسابك إلى صافي إدراج ومجموعة أسيك القابضة إلى صافي األرباح / الخسائر من الشركات التابعة الرئيسية،  إدراجإلى إعادة التبويب  يهدف* 

 األرباح / الخسائر من الشركات التابعة غير الرئيسية.

 المستحقة من بعض الشركات التابعة.المصروفات التمويلية صافي وفروق أسعار الصرف من الخسائر المتفرقات ** تتضمن 

 ذات العالقة.الشقيقة واألطراف بين الشركات الدائنة الخصومات أتعاب االستشارات والفائدة تمثل *** 

  



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 
**)%(

القطاعات الرئيسية

33.84%5.7%382.164.1 147.0 235.1طاقة عربيةالطاقة

11.68%13.7%154.8 891.8  541.7 350.1 املصرية للتكرير 

24.53%0.6%6.8 39.4  -   39.4 مشرق للبترول 

47.88%0.9%10.6 59.9  -   59.9توازن 

32.10%3.4%38.9 221.6  -   221.6 نايل لوجيستيكسالنقل

28.19%2.4%27.0 152.5  -   152.5 أفريكا ريل وايز 

19.95%4.7%53.1 295.0  -   295.0 جذوراألغذية

100%2.9%186.232.7 -   186.2وفرة 

39.22%2.3%26.1 183.1  -   183.1 أسكومالتعدين

54.78%837.4119.310.5 -   837.4أسيك القابضةاألسمنت

54.78%-1315.8193.6 -   1315.8أسيك لألسمنت 

-)193.6( )1315.8( -   )1315.8(اخلصومات̂ 

   القطاعات غير الرئيسية

21.03%2.3%25.9 144.9  8.3 136.6 جالس وركسصناعة الزجاج

29.96%1.3%15.2 106.5  -   106.5املتحدة للمسابكالصناعات املعدنية

99.88%2.9%32.6 178.0  -   178.0 فاينانس أنليميتداخلدمات املالية

13.01%1.1%12.4 70.1  -   70.1جراندفيوالدمج واالستحواذ )شركات متوسطة(

32.13%2.5%28.1 154.1  -   154.1بنيانالعقارات املتخصصة

99.88%2.7%30.4 165.0 -   165.0 تنويرالنشر واإلعالم

15.02%5.6%63.4 354.2  31.0 323.2 الوطنية للبترولالبترول والغاز الطبيعي

15.00%2.4%27.5 152.8  -   152.8 وادي النيل للبترول احملدودةالبترول والغاز الطبيعي

11.68%5.7%65.0 359.1  -   359.1 الوطنية إلنتاج الزيت / راليالبترول والغاز الطبيعي

-1.4%107.515.3 -   107.5استثمارات أخرى

-75.0%849.2 5041.1  727.9 4313.1 إجمالي االستثمارات الرأسمالية

-4.3% 49.0 344.2)154.3(498.5أسيك القابضةسندات - أسمنت

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

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

-6.5%478.173.4 )154.3(632.4 إجمالي السندات

-7.2%572.681.6 -   572.6قروض معبرية إلى شركات اجملموعة

-11.3%898.3128.0-898.3قرض مؤسسة أوبيك األمريكية والتمويل طويل األجل لشركات اجملموعة

-100.0%573.76990.11132.1 6416.5اإلجمالي

ملخص استثمارات القلعة في الشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية 
)في نهاية الربع الثاني من عام 2013(‡

‡ 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 الثاني مليون جنيه مصري
2012

النصف األول 
2012

الربع األول 
2013

الربع الثاني 
2013

النصف األول 
2013

 41.25  21.05  20.20  43.67  19.29 أتعاب االستشارات

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مكافات حسن األداء

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أرباح بيع االستثمارات

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 دخل توزيعات األرباح

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 إيرادات أخرى

 41.25  21.05  20.20  43.67  19.29 إجمالي اإليرادات

 )59.05( )23.25( )35.80( )48.86( )25.86(مصروفات التشغيل

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستحقات مقابل اإلدارة*

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أرباح بيع األصول الثابتة

 20.88  1.77  19.11  5.02  )0.15(فرق سعر العملة وغيرها

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 اضمحالل في استثمارات مالية في شركات تابعة وشقيقة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 اضمحالل في املستحق على األطراف ذات العالقة

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مخصصات

 3.08  )0.43( 3.51  )0.17( )6.73(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 )1.56( )0.77( )0.78( )1.73( )0.84(اإلهالك

 1.52  )1.20( 2.73  )1.90( )7.57(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 7.31  4.73  2.58  )37.37( )1.40(صافي الفائدة

 8.84  3.53  5.31  )39.27( )8.97( األرباح / اخلسائر قبل خصم الضرائب

-----الضرائب على الدخل

 0.03  0.01  0.02  )0.46( )0.24(الضرائب املؤجلة

 8.87  3.54  5.33  )39.74( )9.21(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 الثاني 2013الربع الثاني 2012العام املالي 2012مليون جنيه مصري

23.12 26.26 24.68 أصول ثابتة )صافي(

4313.13 4619.44 4468.00 استثمارات*

632.38 509.70 556.57 سندات

146.38 0.00 127.38 مستحقات طويلة األجل

0.72 1.29 0.69 ضرائب مؤجلة على األصول

5115.74 5156.69 5177.33 إجمالي األصول غير املتداولة

163.86 111.43 184.22 مستحق على أطراف ذات العالقة

572.60 229.02 390.51 األطراف ذات العالقة – القروض

751.96 619.36 670.36 األطراف ذات العالقة )حزمة متويل أوبيك(

253.01 210.53 222.71 النقدية وما في حكمها

1741.44 1170.35 1467.80 إجمالي األصول املتداولة

6857.18 6327.04 6645.12 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

8.87 )39.74( )66.40 (أرباح / خسائر الفترة

توزيعات األرباح

4204.64 4222.44 4195.77 إجمالي حقوق امللكية

1517.10 1453.11 1359.34 قروض طويلة األجل

التزامات أخرى

1517.10 1453.11 1359.34 إجمالي االلتزامات غير املتداولة

588.90 211.60 527.66 اجلزء املستحق خالل عام من القروض طويلة األجل

CCP 253.09 204.87 255.98 مستحق لشركة

293.45 235.02 306.37 مخصصات والتزامات أخرى

1135.44 651.49 1090.01 إجمالي االلتزامات املتداولة

6857.18 6327.04 6645.12 إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

* تصنف إستثمارات شركة القلعة في القوائم املالية الغير مجمعة واملراجعة عن الفترة املالية املنتهية في 30 يونيو 2013 حتت البنود التالية: اإلستثمارات املتاحة للبيع 23.8 مليون جم، االستثمارات 
في شركات اجملموعة 2.698 مليار جم، و1.725 مليار جم Payment for Investments، استثمارات أخرى 664 مليون جم. وينتج عن هذا إجمالي استثمارات بقيمة 5.091 مليار جم )إستثمارات + سندات + 

مستحقات طويلة األجل(.



قائمة الدخل اجملمعة

الربع الثاني مليون جنيه مصري
2012

النصف األول 
2012

الربع األول 
2013

الربع الثاني 
2013

النصف األول 
2013

 30.42  15.52  14.91  33.0  16.41 أتعاب االستشارات

 )23.99( )12.53( )11.46( )135.2( )67.58(حصة الشركة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة

 4.14  2.14  2.00  )16.2( )12.60(إيرادات )خسائر( أخرى

 10.58  5.13  5.44  )118.4( )63.77(إجمالي اإليرادات

 )94.92( )41.89( )53.03( )90.0( )50.75(مصروفات التشغيل

 )77.46( 5.80  )83.26( )22.5( )12.61(مصروفات أخرى

 )161.81( )30.96( )130.85( )231.0( )127.13(األرباح قبل خصم الضرائب والفائدة واإلهالك واالستهالك

 )6.97( )3.57( )3.40( )8.8( )4.35(اإلهالك

 )168.78( )34.53( )134.25( )239.8( )131.49(األرباح قبل خصل الضرائب والفائدة  

 )4.95( )12.76( 7.81  )43.2( 7.50 إيرادات )تكلفة( التمويل

 )173.73( )47.29( )126.44( )283.0( )123.99(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 0.01  )0.01( 0.02  )0.5( )0.24(ضرائب مؤجلة

 -    -   ضرائب على الدخل احلالية

 )173.72( )47.30( )126.42( )283.5( )124.23(أرباح الفترة



امليزانية اجملمعة

الربع الثاني 2013الربع األول 2013الربع الثاني 2012مليون جنيه مصري

 296.44  281.62 290.61 أصول ثابتة )صافي(

 3500.09  3445.49 3336.34 إستثمارات

 952.48  940.99 627.81 سندات

 0.72  0.72 1.29 ضرائب مؤجلة

 4749.73  4668.82  4256.0 إجمالي األصول غير املتداولة

3.08 3.67 17.92 إستثمارات

183.23 163.2 153.42 مستحق على أطراف ذات العالقة

 1,147.74  1,082.6 916.01 األطراف ذات العالقة – القروض

 309.45  316.9 238.87 النقدية وما في حكمها

 1643.56  1566.35  1326.2 إجمالي األصول املتداولة

 6393.29  6235.17  5582.3 إجمالي األصول

 4358.13  4358.13 4358.13 رأس املال املدفوع

 376.11  336.14 107.92 احتياطيات

 )2716.89( )2716.11()1945.98( أرباح محتجزة

 )168.32( )124.35()279.08( صافي )خسائر( أرباح الفترة

 1849.02  1853.81 2240.99 إجمالي حقوق امللكية )حقوق األغلبية(

 532.59  519.21 375.89 إجمالي حقوق امللكية )حقوق األقلية(

 2381.61  2373.02  2616.9 إجمالي حقوق امللكية

 2160.76  2084.57 1849.36 قروض طويلة األجل

 10.79  10.79 10.79 التزامات طويلة األجل

 2171.54  2095.36 1860.14 إجمالي االلتزامات غير املتداولة

 827.34  749.10 237.42 اجلزء املستحق خالل عام من القروض طويلة األجل

CCP 253.09  312.89 204.87 مستحق لشركة 

 562.35  507.57 455.08 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 197.34  197.24 207.88 مخصصات ومطالبات متوقعة

 1840.13  1766.79 1105.25 إجمالي االلتزامات املتداولة

 6393.29  6235.17 5582.26 إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

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

 

 

 قائمة الدخل ذغير المجمعة

 

 يونيه 03 المبالغ مدرجة بالمليون جم

1320 

 يونيه 03

1320 

فروق 

 التبويب

 تفسير فروق التبويب

كما هو  

وارد 

 بالميزانية

كما هو وارد 

بتقرير مجلس 

 اإلدارة

  

  11 40.39 40.39 أتعاب االستشارات

  33 40.39 40.39 إجمالي إيرادات النشاط

  11 - 99.19 - 99.19 مصروفات التشغيل/ ادارية وعمومية

  11 11 11 المخصصات

تم اعادة تبويب فرق سعر العملة  ...31 ...31 11 فرق سعر العملة وغيرها

 وغيرها من  تكلفة التمويل بالصافي

 

  13311 0331 - 25313 صافي أرباح )خسائر( النشاط قبل اإلهالك

  11 - 0.96 - 0.96 اإلهالك

صافي )الخسائر( األرباح قبل الضرائب وتكلفة 

 التمويل

2930. - 23.1 13311  

تم اعادة تبويب صافي الفائدة من تكلفة  1.20 1.20 11 صافي الفائدة

 التمويل بالصافي

  - 31..3 11 31..3 بالصافي -)تكلفة( إيراد التمويل 

  33 1311 1311 صافي األرباح قبل الضرائب

  11 1.12 1.12 الضريبة المؤجلة

 33 1315 1315 صافي أرباح الفترة
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

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

  

 الميزانية ذغير المجمعة

 

 يونيه 03 المبالغ مدرجة بالمليون جم

2320 

فروق  2320 يونيه 03

 التبويب

 تفسير فروق التبويب

كما هو وارد  

 بالميزانية

كما هو وارد بتقرير 

 مجلس اإلدارة

  

  11 32.03 32.03 أصول ثابتة )صافي(

يتم اعادة تبويب جزء من استثمارات مالية في شركات  -022.91 4202.02 4441.14 إجمالي االستثمارات

 تابعة إلى االستثمارات األخرى   

يتم اعادة تبويب جزء من استثمارات مالية في شركات  -.03.4 .623.2 6..644 استثمارات أخرى )سندات (

 تابعة إلى االستثمارات األخرى   

  11 1.13 1.13 الضريبة المؤجلة

21.301 .19.930 22.351. األصول ذغير المتداولة

- 

 

المستحق على األطراف ذات العالقة 

 )بالصافي(

04.9.93 11 04.9.9

3- 

يتم تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي( 

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(  6..062 6..062 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(  29..9. 29..9. 11 أوبيك -القروض  –األطراف ذات العالقة 

الي بند  مستحق على أطراف ذات العالقة و أرصدة مدينة 

 القروض  –أخرى  وبند األطراف ذات العالقة 

يتم تقسيم المستحق على األطراف ذات العالقة )بالصافي(  913.61 913.61 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 -3.90 11 3.90 أرصدة مدينة أخرى

 أطراف ذات العالقة وأرصدة مدينة أخرى 

  11 392.10 392.10 النقدية وما في حكمها

  21.301 2115311 2512311 األصول المتداولة

  33 1.5321. 1.5321. اجمالي األصول

  11 02..429 02..429 رأس المال المصدر والمدفوع

  11 .9.9. .9.9. قانوني احتياطي

  11 -390.92 -390.92 )خسائر( أرباح مرحلة

  11 1... 1... الفترة أرباح صافى

  33 11313.1 11313.1 صافى حقوق الملكية

  11 0901.01 0901.01 قروض طويلة األجل

  33 0901.01 0901.01 االلتزامات ذغير المتداولة

عام من القروض  الجزء المستحق خالل

 طويلة األجل

9...91 9...91 11  

سيتدل المستحق لألطراف ذات العالقة )

 (كابيتل بارتنرس

392.19 392.19 11  

تم جمع  بند  أرصدة دائنة أخرى والمخصصات في البند  392.49 392.49 11 مصروفات مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

 المجمع أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

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

 المجمع أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

تم جمع  بند  أرصدة دائنة أخرى والمخصصات في البند  -03..9 11 03..9 أرصدة دائنة أخرى

 المجمع أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

  33 220.311 220.311 االلتزامات المتداولة

  33 1.5321. 1.5321. اجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

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

 

 

 قائمة الدخل المجمعة

 

الربع المالي المنتهي في  المبالغ مدرجة بالمليون جم

03/./1320 

الربع المالي المنتهي في 

03/./1320 

فروق 

 التبويب

 تفسير فروق التبويب

كما هو وارد بتقرير مجلس  كما هو وارد بالميزانية 

 اإلدارة

  

  11 21.43 21.43 أتعاب االستشارات

حصة الشركة في )خسائر( 

 أرباح شركات شقيقة

32.99- 32.99- 11  

  11 4.04 4.04 إيرادات أخرى

  33 233.1 233.1 إجمالي اإليرادات

تم فصل مصروف اإلهالك  6.91 -94.93 -9..010 مصروفات التشغيل

الخاص باألصول الثابتة في بند 

 منفصل

  11 -11.46 -11.46 مصروفات أخرى

الخسائر قبل خصم الضرائب 

 والفائدة واإلهالك واالستهالك

2.1351- 2.2312- 6.91  

تم فصل مصروف اإلهالك  -6.91 -6.91 11 اإلهالك

الخاص باألصول الثابتة في بند 

 منفصل

الضرائب  مالخسائر قبل خص

 والفائدة

2.1351- 2.1351- 11  

 –إيرادات )تكلفة( التمويل 

 بالصافي

4.99- 4.99- 11  

  11 -012.12 -012.12 الخسائر قبل خصم الضرائب

  11 1.10 1.10 ضرائب مؤجلة

صافي خسائر العمليات 

 المستمرة بعد الضرائب

012.13- 012.13- 11  

  11 -23..06 -23..06 حقوق األغلبية

  11 -9.41 -9.41 حقوق األقلية

  11 -012.13 -012.13 خسائر الفترة
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

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

 الميزانية المجمعة

 

فروق  1320/./03 1320/./03 مدرجة بالمليون جم المبالغ

 التبويب

 تفسير فروق التبويب

كما هو وارد  

 بالميزانية

كما هو وارد بتقرير 

 مجلس اإلدارة

  

  11 396،44 396.44 أصول ثابتة )صافي(

تم إضافة االستثمارات األخرى فيما عدا بند  3202.29 2911.19 00.6.14 استثمارات 

 القروض الى بند االستثمارات 

تم توزيع الرصيد فيما بين قروض قابلة للتحويل  -2..2369 11 2..2369 استثمارات أخرى

 ألسهم واستثمارات

إدراج االستثمارات األخرى والمتمثلة في  تم .993.4 .993.4 11 قروض قابلة للتحويل ألسهم

صورة قروض قابلة للتحويل ألسهم في 

 الشركات المستثمر بها في بند منفصل

  11 1.13 1.13 أصول ضريبية مؤجلة

  11 1519350 1519350 إجمالي األصول ذغير المتداولة

  11 .2.1 .2.1 استثمارات أخرى

على أطراف ذات العالقة وأرصدة  مستحق

 مدينة أخرى

تم فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف  -0029.12 0.2.39 0232.13

ذات العالقة والمتمثلة طبيعتها في تمويل لتلك 

 الشركات في بند مستقل

فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف  تم 0041.14 0041.14 11 قروض لألطراف ذات العالقة 

ذات العالقة والمتمثلة طبيعتها في تمويل لتلك 

 الشركات في بند مستقل

تم إدراج هذا المبلغ ضمن بند مستحق على  -10.. 11 10.. أصول أخرى

 أطراف ذات العالقة وأرصدة مدينة أخرى

  11 219.49 219.49 النقدية وما في حكمها

  33 ..2.103 ..2.103 األصول المتداولة إجمالي

  33 090319. 090319. إجمالي األصول

  11 02..429 02..429 رأس المال المدفوع

  11 216.00 216.00 احتياطيات

  11 -9..3106 -9..3106 أرباح محتجزة

  11 -3.26.0 -3.26.0 صافي)خسائر( أرباح الفترة

   2119331 2119331 األذغلبية(إجمالي حقوق الملكية )حقوق 

   013.9. 013.9. إجمالي حقوق الملكية )حقوق األقلية(

   10123.2 10123.2 إجمالي حقوق الملكية

  11 3061.16 3061.16 قروض طويلة األجل

  11 01.19 01.19 التزامات طويلة األجل

   12523.1 12523.1 إجمالي االلتزامات ذغير المتداولة

 سحب على المكشوف –بنوك 

 

سحب على المكشوف الى بند  –تم اضافة بنوك   -.9.2 11 .9.2

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

الجزء المستحق خالل عام من القروض 

 طويلة األجل

.31.24 

 

.31.24 

 

11     

فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف  تم      CCP 11 392.19 392.19مستحق لشركة 

والمتمثلة طبيعتها  CCPشركة  -ذات العالقة 

 في تمويل للشركة في بند مستقل

تم فصل رصيد المبالغ المستحقة من األطراف  -341.10 963.29 01.16. دائنون وأرصدة دائنة أخرى

والمتمثلة طبيعتها  CCPشركة  -ذات العالقة 

؛ تم اضافة بنوك في تمويل للشركة في بند مستقل

سحب على المكشوف الى بند دائنون وأرصدة  –

 دائنة أخرى

  11 091.24 091.24 مخصصات لمطالبات متوقعة

  33 2113320 2113320 إجمالي االلتزامات المتداولة

  33 090319. 090319. إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
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  األعمال نتائج تقرير

 1320يونيو  03 في المنتهية المالية الفترة عن

 3102 أكتوبر 9 في القاهرة

 

 

 

 

 
 

 

 

 البيانات المستقبلية )إبراء اليمة(

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 3190 4441ت  : 

 +31 3 3190 .444ف  : 

 األستاذة / غادة حمودة

رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية 

 المؤسسية

l.comghammouda@citadelcapita 

 +31 3 3190 4441ت : 

 +31 3 3190 .444ف : 

 +31 01 6663 1113م   : 

 األستاذة / هبة الطويل

 عالقات المستثمرينمسئول 

heltawil@citadelcapital.com 

 +31 3 3190 4429ت : 

 +31 3 3190 .444ف : 

 +31 01 6193 0111م   : 
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