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 تقرير مجلس اإلدارة

 2016 مارس 31المالية المنتهية في الفترة شركة القلعة تعلن نتائج 

*المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة
 

 2016من عام ول األالربع 

 اإليرادات
 مليار جنيه 1.7

 (بعد إعادة التبويب – 2015من عام  األولمليار جنيه خالل الربع  1.4)

 هامش المساهمة

34% 

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 مليون جنيه 143.2

 (بعد إعادة التبويب – 2015من عام  األولمليون جنيه خالل الربع  144.8)

 األقليةصافي الخسائر بعد خصم حقوق 
 مليون جنيه 242.7

 (2015من عام  ولاألمليون جنيه خالل الربع  119.1)

 

 (2016مارس  31المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول
 مليار جنيه 41.36

 (2015مليار جنيه نهاية عام  37.18)

 ةإجمالي حقوق الملكي

 مليار جنيه 11.62

 (2015مليار جنيه نهاية عام  10.95)مقابل 

 

 

  المؤشرات المالية والتشغيلية

  خالل الربع مليار جنيه  1.7 لتبلغ %20بمعدل سنوي  إيرادات شركة القلعةارتفعت

)بعد  2015مليار جنيه خالل الربع األول من عام  1.4مقابل  2016األول من عام 

 .إعادة التبويب(

  39احتل قطاع األسمممممنت ةممممدارة إيرادات شممممركة القلعة حيت بل ت م مممماهمته% ،

من إجمالي  %2تراجعت م اهمة قطاع النقل إلى . و%36ويليه قطاع الطاقة بن بة 

تحويممل وهو ممما يع    ،2015خالل الربع األول من عممام  %9مقممابممل  ،اإليرادات

شركة س ك حديد ريفت فالي إلى عمليات غير م تمرة نظًرا لضعف أدائها التش يلي 

 متوفرة في الوقت الحالي.لي ت وحاجتها الستثمارات رأسمالية 

  143.2 التش يلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكبل ت األرباح 

بعمممد إعمممادة ) 2015الربع األول من عمممام ، دون ت يير ملحوظ عن مليون جنيمممه

خالل الربع األول من العمومية واإلدارية المصمممروفات  ، وذلك رغم ارتفاع(التبويب

 تم التي الشركات نتائج استبعادعبر  2015 عام من األول الربع نتائج تبويب إعادةالقلعة، تم لشركة  المالي األداء مقارنة لت هيل *

 والرشيدي قنا – لألسمنت ومصر الجاهزة للخرسانة وأسيك المنيا أسيك شركات وهي ،2016 عام من األول الربع بحلول منها التخارج

إلى النتائج المالية المجمعة لفترة الربع األول من  أس وم شركة إضافة مع الص ر، متناهي للتمويل وتنمية للبترول ومشرق الميزان

 .2015، نظًرا لتجميعها بال امل بدًءا من الربع الثالت لعام 2015عام 

 

 على عازمة القلعة شممممركة"

 التحول خطة تنفيذ مواةمملة

 عمممام خالل االسممممممتراتيجي

ا ،2016  لممزيمممادة سممممممممعمميمممً

 تممنممممميمممة عمملممى الممتممركمميممز

 يف الرئي مممية االسمممتثمارات

 من واالسممتفادة الطاقة قطاع

تزايمممدة قمممدرتهممما م ل  على ا

".النمو
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نتيجة ارتفاع الرسمممممموم الم ممممممتحقة للح ومة ال ممممممودانية عن زيادة حجم  2016عام 

 اإلنتاج بمصنع أسمنت الت امل التابع لشركة أسيك لألسمنت في ال ودان.

  ت أتم ، حيتتنفيذ خطة التخارج من المشروعات غير الرئي يةتواةل شركة القلعة

التخارج من مصممممممر لصممممممناعة الزجاج  تيعملي 2016خالل الربع األول من عام 

قيمة برأسمالية أرباح قامت الشركة بت جيل ةافي ووتنمية للتمويل متناهي الص ر، 

 مليون جنيه. 19.5

  الربع األول جنيه خالل مليون  242.7بلغ ةممافي الخ ممائر بعد خصممم حقوق األقلية

. نف  الفترة من العام الماضمممممميمليون جنيه خالل  119.1مقابل ، 2016عام من 

ائر خ ممالتي تتضمممن نقدية الغير مصممروفات تأثير الويرجع ذلك بصممفة أسمماسممية إلى 

نخفا  قيمة الجنيه المصممري نظًرا المليون جنيه  45فروق أسممعار الصممري بقيمة 

ا خ ممائر العمليات غير الم ممتمرة بقيمة لدوالر األمري يمقابل ا %14بواقع  ، وأيضممً

 .مليون جنيه 94

 باسمممتثناء ) 2016مارس  31 فيمليار جنيه  5.64ديون شمممركة القلعة إجمالي  بل ت

جنيه مقارنة بالربع مليون  400وهو ارتفاع قدره ، ديون الشممركة المصممرية للت رير(

ال مممابظ نظًرا لتأثير الجزء المقوم بالدوالر األمري ي من إجمالي ديون الشمممركة. وقد 

ا ديون الشممممممركة المصممممممرية للت رير لتبلغ  مليار جنيه مقابل  13.47ارتفعت أيضممممممً

 الشممركة م ممحوبات تأثير، حيت يع   ذلك 2015مليار جنيه في نهاية عام  10.20

ومن جهة أخرى تم ت ممممممجيل  .عليها المتفظ القرو  حزمة من للت رير المصممممممرية

شممركة سمم ك حديد ريفت فالي ضمممن العمليات غير الم ممتمرة بالتالي ترحيل ديونها 

 المحتفظ بهامليار جنيه نهاية العام الماضممممممي إلى بند االلتزامات  1.67التي بل ت 

 . 2016اعتباًرا من الربع األول من عام  لبيع ر  ال
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(مليار جنيه)*ديون شركة القلعة

ديون أخرى المصرية للتكرير

المقارنة تم استبعاد ديون ريفت فالي من الرسم البياني أعاله.ل هولة 

 2016الربع األول اإليرادات المجمعة | 

  الطاقة

  األسمنت 

  استثمارات أخرى

 النقل والدعم اللوجي تي

  (قطف الثاني النصف)التعدين

1.7 

مليار جنيه
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انعقد م ممممممماء اليوم اجتماع مجل  إدارة شممممممركة القلعة )كود البورةمممممممة المصممممممرية 

CCAP.CA )–  وهي شممممركة رائدة في اسممممتثمارات الطاقة والبنية األسمممماسممممية بمصممممر

وأفريقيا. وقام المجل  باعتماد القوائم المالية المجمعة والم ممممممتقلة للفترة المالية المنتهية 

سنوي مليار جنيه،  1.7حيت بل ت اإليرادات المجمعة  ،2016مارس  31في  وهو نمو 

 . %20بمعدل 

 143.2قبل خصممم الضممرائب والفوائد واإلهالك واالسممتهالك ة وبل ت األرباح التشمم يلي

رغم ارتفممماع  2015مليون جنيمممه، دون ت يير ملحوظ عن الربع األول من عمممام 

الرسموم الم متحقة للح ومة ال مودانية عن نتيجة ارتفاع المصمروفات العمومية واإلدارية 

 سمنت في ال ودان.زيادة حجم اإلنتاج بمصنع أسمنت الت امل التابع لشركة أسيك لأل

لت ممممهيل مقارنة  2015شممممركة القلعة بةعادة تبويب نتائج الربع األول من عام قد قامت و

استبعاد نتائج الشركات التي تم التخارج منها بحلول الربع تم األداء المالي للشركة، حيت 

، وهي شمممركات أسممميك المنيا وأسممميك للخرسمممانة الجاهزة ومصمممر 2016األول من عام 

قنا والرشمميدي الميزان ومشممرق للبترول وتنمية للتمويل متناهي الصمم ر، مع  –لألسمممنت 

 .2015 لعام الثالت الربع من ااعتبارً  بال امل تجميعها بدأ التيإضافة نتائج شركة أس وم 

كل من مصممممممنع أسمممممممنت  2016الربع األول من عام  يرادات خاللاإلةممممممدارة احتل و

الت امل التابع لشركة أسيك لألسمنت في ال ودان، وشركة طاقة عربية التابعة للقلعة في 

 .والمواد البترولية لطاقة ال هربائية وال از الطبيعيمشروعات توليد وتوزيع ا

جنيه ون ملي 242.7وسممجلت النتائج المالية المجمعة لشممركة القلعة ةممافي خ ممائر بقيمة 

ذلك إلى تأثير انخفا  قيمة الجنيه المصمممري رجع وي .2016الربع األول من عام خالل 

بمعدل عن ارتفاع مصمممممروفات الفائدة مما أسمممممفر مقابل الدوالر األمري ي،  %14بواقع 

نيه، فضمممالً عن ت مممجيل خ مممائر من فروق أسمممعار مليون ج 112.7لتبلغ  %15سمممنوي 

 مليون جنيه. 45الصري بقيمة 

 لزيادة سممعيًا ،2016 عام خالل االسممتراتيجي التحول خطة تنفيذالقلعة شممركة وتواةممل 

 لمتزايدةا قدرتها من واالستفادة الطاقة قطاع في الرئي ية االستثمارات تنمية على التركيز

لبدء تمهيدًا  %85اكتمل بأكثر من ، علًما بأن مشممممممروع المصممممممرية للت رير النمو على

 وهو أكبر مشممروع قطاع خات تحت التنفيذ حاليًا في مصممر،، 2017اإلنتاج خالل عام 

على م ممتوى األرباح التشمم يلية المجمعة لشممركة إيجابية بصممورة تشمم يله ينع   سمموي و

 .2018خالل عام  قلعةال

مليون جنيه خالل الربع األول من عام  93.9وبل ت خ ممممممائر العمليات غير الم ممممممتمرة 

مليون جنيه من شممممممركة سمممممم ك حديد ريفت فالي. وترى إدارة  68، بما في ذلك 2016

حاجة لضمممممس رموس أموال جديدة إلنعان المنظومة التشممممم يلية بشمممممركة  القلعة أن هناك

يز تركبالحالي الشممممممركة ملتزمة في الوقت ونقلها إلى حيز الربحية، غير أن ريفت فالي 

وبالتالي الطاقة الرئي ممممممية بقطاع مشممممممروعات الوتوظيف الموارد المتاحة لتنمية الجهود 

 هامع تبويبعلى قائمة الدخل العمليات غير الم ممممممتمرة إلى بند ريفت فالي ترحيل قررت 

، غير أن شركة القلعة ستواةل لى ميزانية الشركةع لبيعمحتفظ بها ل ر  اكالتزامات 

توفير الدعم اإلداري والتش يلي لشركة ريفت فالي، مع التأكد من المضي قدًما بالمحاور 

الثالثة التي يقوم عليها برنامج إعادة التأهيل الذي يجري تنفيذه بشمممب ة سممم ك حديد ريفت 

 فالي في شرق أفريقيا.

اإليرادات

مليار جنيه(

بعد إعادة التبويب

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك

مليون جنيه(

بعد إعادة التبويب

مليون جنيهصافي الخسائر 

بعد إعادة التبويب



 تقرير نتائج األعمال

2016مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2016يوليو  3القاهرة في 

خاذها من أجل تعزيز ربحية هناك خطوات وترى اإلدارة أن  مة تم ات حاسمممممم وقرارات 

 .تجاوز األوضمماع االقتصممادية غير المواتية في الوقت الحالي ودعم قدرتها علىالشممركة 

يات  مام عمل بالتوازي على إت غير التخارج من بعض المشممممممروعات وتعمل الشممممممركة 

سمممميما الشممممركة وال  ،ذات القيمة المضممممافةاالسممممتثمارات  على التركيز زيادةلالرئي ممممية 

. وقد أثمر برنامج التخارجات المصمممممرية للت رير وشمممممركة طاقة عربية في قطاع الطاقة

حتى اآلن عن تحقيظ أرباح رأسمممممالية مقابل بيع االسممممتثمارات وكذلك تقليا مديونيات 

 مليار جنيه عبر الت ممويات واالسممتبعادات الناتجة عن إتمام عمليات التخارج 2.4تتجاوز 

 .حتى تاريخه 2015من بداية عام 

التخارجات  خطة تنفيذ فيملموس تقدم إحراز شمممممركة القلعة وعلى هذه الخلفية تواةمممممل 

مليون جنيه  19.5رأسمالية بقيمة أرباح ، حيت قامت بتحقيظ ةافي وتقليا المديونيات

مصر لصناعة الزجاج  شركتيالتخارج من بعد إتمام  2016خالل الربع األول من عام 

مصممممممر أكتوبر للصممممممناعات ال ذائية وكذلك شممممممركة  وتنمية للتمويل متناهي الصمممممم ر

لم ت ن كافية لتعويض زيادة المصمممروفات اإلدارية حصممميلة تلك ال، غير أن (المصمممريين)

والعمومية وارتفاع مصمممممروفات الفائدة وخ مممممائر فروق أسمممممعار الصمممممري الناتجة عن 

ي، وهو ما أسممممفر في النهاية عن ت بد ةممممافي خ ممممائر بعد انخفا  قيمة الجنيه المصممممر

مليون جنيه خالل الربع  119.1مليون جنيه مقابل  242.7خصممممممم حقوق األقلية بقيمة 

 .2015األول من عام 

)باسمممممتثناء ديون  2016مارس  31مليار جنيه في  5.6 القلعة شمممممركة ديونبلغ إجمالي 

، فيما يع   2015جنيه في نهاية دي مبر  مليار 5.24( مقابل الشركة المصرية للت رير

تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدوالر، علًما بأن مديونيات الشركة مقومة بعملة 

 الدوالر األمري ي.

الربع منذ باسممممتخدام حصمممميلة التخارجات التي تمت أن شممممركة القلعة قامت جدير بالذكر 

في ت وية مديونيات بقيمة  2016من عام وحتى نهاية الربع األول  2015األول من عام 

في إطار وذلك ، مليار جنيه 1.3مليار جنيه مع اسمممممتبعاد مديونيات إضمممممافية بقيمة  1.1

 االستراتيجية التي تتبناها إدارة القلعة لتحجيم المخاطر المالية والتش يلية.

 ******  

 في المنتهيممممة الممممماليممممة الفترة عن المجمعممممة والنتممممائج القلعممممة شمممممممركممممة ألداء إضممممممممممافي اسمممممممتعرا  يلي وفيممممما

. 2016من عام الربع األول  وم تجدات لنتائج اإلدارة وتحليالت المتممة اإليضاحات إلى باإلضافة 2016مارس  31

   اإلل تروني الموقع زيارة عبر القلعة لشركة ال املة المالية القوائم تحميل يم ن
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 استثمارات شركة القلعةأسلوب تجميع نتائج 

 

 

 

  



قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 مارس 2016 )مليون جنيه مصري(

)2( بعد إعادة التبويب وإضافة )1( بعد إعادة التبويبالنتائج الفعلية
نتائج شركة أسكوم

Q1 2015الربع األول 2015الربع األول 2015الربع األول 2016 

 1,441.0  1,262.8  1,947.5  1,731.8  اإليرادات 
 )1,126.5( )984.7( )1,473.1( )1,388.5( تكلفة املبيعات 

 314.5  278.0  474.5  343.3 مجمل الربح 
 3.2  3.2  3.2  2.4  أتعاب االستشارات

 7.1  7.1  34.8  14.1  احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 324.7  288.3  512.4  359.8 إجمالي األرباح التشغيلية
 )188.2( )162.0( )241.2( )210.8( مصروفات عمومية وإدارية  

 10.8  7.2  2.7  3.4  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 147.3  133.5  273.8  152.4 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )2.5( )2.5( 2.0  )9.2( مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة(
 144.8  131.0  275.8  143.2 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )87.5( )66.1( )105.5( )83.6( اإلهالك واالستهالك 
 57.3  64.9  170.3  59.6 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )97.7( )88.7( )165.8( )112.7( فائدة مصرفية مدينة
 )25.0( )25.0( )25.0( )24.6( أعباء مصرفية مؤجلة

 )10.6( )10.6( )10.6( )10.8( رسوم بنكية غير متكررة 
 )1.7( )0.7( )1.9( )0.5( أعباء مؤجلة لصالح املساهمني

 18.7  18.7  21.4  21.0  دخل الفائدة
 )2.8( )2.8( )3.4( )1.7(مصروفات التأجير التمويلي

 )61.7( )44.2( )15.1( )69.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية
 )10.5( )10.5( )10.5( 19.5  أرباح )خسائر( من بيع استثمارات

 )5.4( )4.1( )4.1( )5.0( اضمحالالت
 -    -    -    )17.5( مصروفات إعادة هيكلة 

 )1.7( )1.7( )9.4( )12.3(مكافآت نهاية اخلدمة
 )3.6( )3.6( )6.4( )1.3(مبادرات املسئولية االجتماعية

 )14.2( )13.8( )13.8( )25.9( مخصصات
 )73.4( )73.4( )58.6( )93.9( عمليات غير مستمرة *

 )25.9( )40.4( )53.1( )45.0( عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف
 )196.4( )191.7( )170.9( )251.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )24.6( )20.4( )41.2( )41.8( الضرائب 
 )220.9( )212.0( )212.0( )292.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )101.9( )99.9( )99.9( )50.2( حقوق األقلية 
 )119.1( )112.2( )112.2( )242.7(صافي أرباح )خسائر( الفترة

)1( مت إعادة تبويب نتائج الربع األول من عام 2015 الستبعاد الشركات التي مت التخارج منها بحلول الربع األول من عام 2016، وهي شركات أسيك املنيا وأسيك للخرسانة اجلاهزة )أسيك لألسمنت( والرشيدي امليزان والرشيدي للحلول املتكاملة 
)فالكون( وتنمية للتمويل متناهي الصغر ومشرق للبترول )ليدمور( - باإلضافة إلى الشركات احملتفظ بها لغرض البيع وهي شركة أفريكا ريل وايز )KURH( وشركة مينا هومز )ديزاينبوليس(

)2( قامت شركة القلعة بزيادة حصتها في أسكوم خالل يونيو 2015، وبالتالي مت إضافة نتائج شركة أسكوم إلى قائمة الدخل اخلاصة بالربع األول من عام 2015 لتسهيل مقارنة األداء املالي لشركة القلعة.
* تتضمن العمليات غير املستمرة:

)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2015 و2016: إيزاكو، دجلفا )الوطنية للتنمية والتجارة(، ومينا هومز  
)2( أصوالً مت بيعها خالل عام 2016 دون تاثير على النتائج املالية: العجيزي، إجنوي، مامز فودز )فالكون(  

)3( أصوالً مت إعادة تبويبها وبيعها خالل 2016: مشرق للبترول وتنمية للتمويل متناهي الصغر  
)4( أصوالً محتفظ بها لغرض البيع خالل 2016: أفريكا ريل وايز  



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( للفترة املالية املنتهية في 31 مارس 2016 )مليون جنيه مصري( 

    مشروعات غير رئيسية        شركات تابعة رئيسية    
النقل والدعم األسمنتالطاقة 

أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي

  QH SPVs املصرية
 نايل لوجيستيكس أسيك القابضة1توازنطاقة عربيةللتكرير

وأفريكا ريل وايز
الربع األول 2015 الربع األول 2016 خصومات  متفرقات ^  Wafra جذور 3أسكوم2 

 1,441.0  1,731.8  -    47.9  0.8  176.8  178.2  23.9  677.4  33.6  593.1  -    -    -   اإليرادات 
 )1,126.5( )1,388.5( -    )31.5( )0.7( )123.8( )141.8( )15.4( )528.8( )27.0( )519.5( -    -    -   تكلفة املبيعات 

 314.5  343.3  -    16.5  0.2  53.0  36.4  8.5  148.6  6.6  73.6  -    -    -   مجمل الربح 
 3.2  2.4  )18.1( -    -    -    -    -    -    -    -    -    4.0  16.5 أتعاب االستشارات 

 7.1  14.1  )0.4( -    -    -    -    1.1  13.3  -    -    -    -    -   احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 324.7  359.8  )18.5( 16.5  0.2  53.0  36.4  9.6  161.9  6.6  73.6  -    4.0  16.5 إجمالي األرباح التشغيلية

 )188.2( )210.8( 16.4  )4.4( )0.4( )40.6( )26.2( )6.4( )60.5( )2.3( )22.3( )8.4( )11.2( )44.6(مصروفات عمومية وإدارية 
 10.8  3.4  -    0.1  )0.5( )5.6( 3.5  )0.2( 5.3  0.0  0.5  -    )1.5( 1.7 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك 

)قبل خصم التكاليف االستثنائية(
)26.3( )8.7( )8.4(  51.8  4.4  106.7  3.0  13.8  6.9 )0.7(  12.1 )2.1(  152.4  147.3 

�مصروفات عمومية وإدارية 
)مصروفات استثنائية غير متكررة(

)4.8(    -    -    -    - )4.4(    -    -    -    -  0.0    - )9.2( )2.5( 

  األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  

)31.1( )8.7( )8.4(  51.8  4.4  102.3  3.0  13.8  6.9 )0.7(  12.2 )2.1(  143.2  144.8 

 )87.5( )83.6( )1.2( )2.9( )3.0( )12.4( )21.3( )7.7( )20.7( )2.8( )10.9( )0.1( -    )0.5(اإلهالك واالستهالك 
 57.3  59.6  )3.2( 9.2  )3.7( )5.6( )7.6( )4.7( 81.6  1.6  40.9  )8.5( )8.7( )31.6(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )97.7( )112.7( -    )3.1( )0.2( )6.4( )8.9( )14.5( )16.9( )0.4( )9.7( -    )16.3( )36.2(فائدة مصرفية مدينة 
 )25.0( )24.6( -    -    -    -    -    -    )17.4( -    -    -    )7.3( -   أعباء مصرفية مؤجلة

 )10.6( )10.8( -    -    -    -    -    -    -    -    -    )10.8( -   رسوم بنكية غير متكررة
 )1.7( )0.5( 38.0  )4.3( -    -    )1.0( )3.7( -    -    -    -    )29.5( -   أعباء مؤجلة لصالح املساهمني

 18.7  21.0  )41.0( 0.0  -    0.1  -    0.0  5.5  -    23.4  0.6  18.6  13.9 دخل الفائدة 
 )2.8( )1.7( -    -    -    )0.6( -    )1.1( -    -    -    -    -    -   مصروفات التأجير التمويلي 

األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود 
االستثنائية

)54.0( )43.2( )18.7(  54.7  1.2  52.8 )24.0( )17.5( )12.6( )3.9(  1.8 )6.3( )69.7( )61.7( 

 )10.5( 19.5  )184.3( -    -    24.6  -    -    -    -    -    -    179.2  -   أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )5.4( )5.0( )0.6( )0.3( -    )0.6( )1.3( -    -    )0.1( )0.7( -    )6.5( 5.0 اضمحالالت

 )17.5( -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )17.5(مصروفات إعادة الهيكلة 
 )1.7( )12.3( -    -    -    -    -    -    )9.2( -    -    -    -    )3.1(مكافآت نهاية اخلدمة

 )3.6( )1.3( -    -    -    -    -    -    -    -    )1.3( -    -    -   مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )14.2( )25.9( -    -    -    )0.1( )0.4( -    )6.4( -    )14.1( -    )5.0( -   مخصصات 

 )73.4( )93.9( 4.8  )105.9( -    -    -    -    7.3  -    -    -    -    -   عمليات غير مستمرة **
 )25.9( )45.0( 33.7  )18.1( )21.1( 2.5  14.5  1.0  )55.1( )1.1( )6.3( )1.1( )30.9( 37.0 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف  
 )196.4( )251.1( )152.7( )122.4( )25.0( 13.9  )4.7( )23.0( )10.6( )0.0( 32.2  )19.8( 93.6  )32.6(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )24.6( )41.8( 0.1  0.3  -    )2.5( )4.2( )0.2( )9.5( 0.1  )17.7( )8.0( )0.2(الضرائب 
 )220.9( )292.9( )152.6( )122.1( )25.0( 11.4  )8.9( )23.2( )20.1( 0.1  14.5  )19.8( 85.6  )32.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )101.9( )50.2( )91.1( )2.3( )0.2( 0.0  )2.0( )15.4( 57.5  0.1  7.8  )4.7( -    -   حقوق األقلية 
 )119.1( )242.7( )61.5( )119.9( )24.8( 11.4  )6.9( )7.8( )77.6( )0.1( 6.7  )15.2( 85.6  )32.8(صافي أرباح )خسائر( الفترة

1( قامت الشركة بإمتام عمليات التخارج من شركات أسيك املنيا وأسيك للخرسانة اجلاهزة )أسيك لألسمنت(، والرشيدي امليزان والرشيدي للحلول املتكاملة )فالكون(، وتنمية، ومشرق )ليد مور( وبالتالي قامت بإعادة تبويب النتائج املالية للربع األول من عام 2015 الستبعاد تأثير تلك الشركات فضالً 
عن استبعاد تأثير االستثمارات احملتفظ بها لغرض البيع وهي شركة أفريكا ريل وايز )KURH( ومينا هومز )ديزينابوليس(.

)2( قامت شركة القلعة بزيادة حصتها في أسكوم خالل يونيو 2015، وبالتالي مت إضافة نتائج شركة أسكوم إلى قائمة الدخل اخلاصة بالربع األول من عام 2015 لتسهيل مقارنة األداء املالي لشركة القلعة.
* تتضمن العمليات غير املستمرة:

)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2015 و2016: إيزاكو، دجلفا )الوطنية للتنمية والتجارة(، ومينا هومز، )2( أصوالً مت بيعها خالل عام 2016 دون تاثير على النتائج املالية: العجيزي، إجنوي، مامز فودز )فالكون(  
)3( أصوالً مت إعادة تبويبها وبيعها خالل 2016: مشرق للبترول وتنمية للتمويل متناهي الصغر، )4( أصوالً محتفظ بها لغرض البيع خالل 2016: أفريكا ريل وايز  

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



امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 مارس 2016 )مليون جنيه مصري( 

مشروعات غير رئيسيةشركات تابعة رئيسية 
الطاقة 

 النقل والدعم األسمنت 
األغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH نايل أسيك القابضة  توازن  طاقة عربية  املصرية للتكرير 
العام املالي 2015 الربع األول 2016خصومات / SPVsمتفرقات *وفرة جذور أسكوملوجيستيكس 

األصول املتداولة
 3,131.6  3,240.6  )1,468.1( 286.7  15.1  93.9  227.8  62.0  1,495.2  104.5  954.6  254.3  1,214.5  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 1,016.8  956.1  -    24.0  7.1  68.4  52.6  14.2  599.1  55.1  135.6  -    -   مخزون 
 2,473.5  4,351.0  687.0  2,477.0  -    109.0  -    -    1,078.1  -    -    -    -   أصول محتفظ بها لغرض البيع

 3,353.0  3,308.5  25.4  2.7  13.5  18.4  16.7  7.3  137.3  6.5  850.5  1,962.3  268.1 النقدية وما في حكمها
 76.6  67.5  1.2  -    1.2  29.1  -    -    20.1  -    15.9  -    -   أصول أخرى 

 10,051.5  11,923.7  )754.6( 2,790.4  36.9  318.7  297.2  83.4  3,329.7  166.1  1,956.6  2,216.6  1,482.6  إجمالي األصول املتداولة

األصول غير املتداولة
 22,053.2  25,241.3  502.2  56.6  268.5  787.3  677.1  594.5  1,227.8  92.4  544.0  20,462.4  28.4  أصول ثابتة

 1,035.3  927.3  )8,496.5( -    -    -    0.1  10.9  420.2  -    0.7  -    8,992.0  استثمارات عقارية 
 2,514.9  1,673.2  954.4  -    -    -    278.0  -    2.5  32.6  405.7  -    -    الشهرة / أصول غير ملموسة

 1,521.7  1,597.5  )820.1( 133.2  -    256.0  -    -    28.2  -    33.4  1,146.7  820.1  أصول أخرى 
 27,125.1  29,439.3  )7,859.9( 189.8  268.5  1,043.3  955.1  605.4  1,678.7  125.0  983.9  21,609.1  9,840.5  إجمالي األصول غير املتداولة

 37,176.7  41,362.9  )8,614.5( 2,980.2  305.4  1,362.1  1,252.3  688.8  5,008.4  291.1  2,940.4  23,825.7  11,323.1  إجمالي األصول

حقوق امللكية
 2,797.9  2,708.6  )10,155.7( )565.3( )378.9( 487.3  335.2  )159.9( )793.0( 101.8  1,016.0  4,470.4  8,350.5  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 8,152.5  8,917.1  2,810.6  10.4  )10.9( 0.0  )37.6( )3.2( 1,253.5  55.7  291.9  4,546.5  -    حقوق األقلية
 10,950.4  11,625.7  )7,345.1( )554.8( )389.7( 487.3  297.6  )163.1( 460.6  157.6  1,307.9  9,017.0  8,350.5  إجمالي حقوق امللكية

االلتزامات املتداولة
 3,441.8  3,115.6  401.5  53.3  24.9  33.5  187.6  472.5  284.3  22.8  81.7  -    1,553.7  افتراض

 6,396.1  5,443.5  )953.9( 189.1  658.1  419.0  325.2  284.4  2,085.4  64.1  1,054.5  745.0  572.7  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 620.5  669.0  78.0  11.1  2.3  9.2  18.9  8.1  188.8  34.5  87.8  -    230.2  مخصصات

 1,013.4  3,298.6  )501.3( 3,016.8  -    253.8  -    -    529.4  -    -    -    -    التزامات محتفظ بها لغرض البيع
 11,471.8  12,526.7  )975.7( 3,270.3  685.3  715.4  531.7  764.9  3,087.8  121.4  1,224.0  745.0  2,356.6  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
 13,671.8  15,993.9  590.7  5.9  9.9  128.7  338.5  -    616.1  -    216.8  13,471.4  616.0  اقتراض 

 24.5  23.1  )1,198.4( 253.7  -    -    74.9  86.9  806.0  -    -    -    -    قروض املساهمني
 1,058.2  1,193.4  314.0  5.2  -    30.6  9.6  -    37.8  12.1  191.8  592.3  -    التزامات طويلة األجل

 14,754.5  17,210.5  )293.7( 264.8  9.9  159.3  423.0  86.9  1,460.0  12.1  408.6  14,063.7  616.0  إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 26,226.3  29,737.2  )1,269.4( 3,535.1  695.1  874.7  954.7  851.9  4,547.8  133.5  1,632.6  14,808.7  2,972.6  إجمالي االلتزامات

 37,176.7  41,362.9  )8,614.5( 2,980.2  305.4  1,362.1  1,252.3  688.8  5,008.4  291.1  2,940.4  23,825.7  11,323.1  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

* تتضمن املتفرقات كل من شركة مشرق وشركة أفريكا ريل وايز الشركة املتحدة للمسابك وشركة مينا هومز وشركة كروندال وسفنكس إيجيبت.



 تقرير نتائج األعمال

2016مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2016يوليو  3القاهرة في 

 

 

األداء المالي والتش يلي

 األول الربع خالل جنيهون ملي 557.5 مقابل %12 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 626.7 الطاقة قطاع إيرادات بل ت

 جنيه مليون 56.2 واالسممتهالك واإلهالك والفوائد الضممرائب خصممم قبل التشمم يلية األرباح وبل ت. عربية طاقة شممركة أداء تح ممن يع   فيما ،2015 عام من

 بعض مقابل الم مممجلة المخصمممصمممات زيادة، ويرجع ذلك إلى جنيه مليون 63.2 مقابل %11 بن مممبة سمممنوي انخفا  وهو ،2016 عام من األول الربع خالل

مجموعة إنتاج التابعة لشممركة توازن في مجال تدوير  باإلضممافة إلى تباطأ أنشممطةمن أحد مشممروعات طاقة عربية،  تحصمميلها إم انية في المشمم وك الم ممتحقات

 . المخلفات

اإليرادات
(مليون جنيه) 

التشغيلية األرباح
جنيه مليون 282.8

(2015عام )

 

 التغيير 2016الربع األول  2015الربع األول  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك( 

 %14 593.1 519.4 طاقة عربية | إيرادات

 (%10) 51.8 57.4 طاقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 (%12) 33.6 38.1 توازن | إيرادات

 (%25) 4.4 5.8 تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك توازن | أرباح

 

  

 لوحيدة في قطاع الطاقة.تمثل اإليرادات واألرباح التش يلية لقطاع الطاقة اإلجمالي العام لنتائج شركتي طاقة عربية وتوازن، وهي المشروعات العاملة ا * 
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قطاع الطاقة
 وتوزيع ال از الطبيعي وت مممممويظ المنتجات البترولية ءال هرباتوليد وتوزيع مشمممممروعات تضمممممم اسمممممتثمارات قطاع الطاقة 

ى جانب إل (،)شركة توازن المخلفاتوإنتاج الوقود المشتظ من تدوير المخلفات الزراعية والمنزلية و (،شركة طاقة عربية)

 تزال في حيز التطوير مثل الشركة المصرية للت رير )ت رير البترول(. مشروعات ال
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 %62.5 –ملكية شركة القلعة 
 

 

2016 عام من األول الربع خالل %14 سنوي بمعدل عربية طاقة شركة إيرادات نمو

 لقطاع القوي المالي األداءفي ضممموء  %14 بمعدل سمممنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 593.1 عربية طاقة شمممركة إيرادات بل ت

 األرباحومن جانب آخر شهدت  .التوالي على %24و %16 سنوي بمعدل يراداتاإل ارتفعت حيت البترولية، المنتجات وتوزيع ت ويظ وأنشطة الطبيعي ال از

ا سممنويًا بمعدل  واالسممتهالك واإلهالك والفوائد الضممرائب خصممم قبل التشمم يلية  مقابل ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 51.8 لتبلغ %10انخفاضممً

 .2015 عامنف  الفترة من  جنيه مليون 57.4

اإليرادات
(مليون جنيه)

األرباح التشغيلية
مليون جنيه 249.5

(2015 عام)

. 2016 عام من األول الربع خالل اإليرادات إجمالي من %60 حصة على م تحوذًا الشركة، إيرادات ةدارة البترولية المنتجات وتوزيع ت ويظ نشاط احتل

وال از  الوقودتموين ال يارات ب محطات لتش يل اإليجابي المردود يع   فيما جنيه، مليون 356 لتبلغ %24 سنوي بمعدل النشاط إيرادات ارتفعت وقد

محطات غاز  7، ويتضمن ذلك 2016 عام من األول الربع نهاية في محطة 45 إلىمحطة خالل العام الماضي  41من  عددهاالتي ارتفع  الجديدةالطبيعي 

 وةول مع ،2016 عام من األول الربع خالللتر  ألف 150 لتبلغ %20 سنوي بمعدل الوقود مبيعاتمحطة وقود. ومن جانب آخر ارتفعت  38وطبيعي 

  .%27 قدرها بزيادة طن، 650 إلى التشحيم زيوت مبيعات

 الربع خالل جنيه مليون 102.5 مقابل ،%4 بن ممبة طفيف سممنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 107 ال هرباء قطاع إيرادات بل ت

 وانخفضممممممت. 2015 عام من األخير الربع خالل األحداث من مجموعةب ال ممممممياحة قطاعتأثر  إلى اإليرادات نمو تباطأ يرجع حيت الماضممممممي، العام من األول

نظًرا  ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 21.7 لتبلغ %8 سمممنوي بمعدل واالسمممتهالك واإلهالك والفوائد الضمممرائب خصمممم قبل التشممم يلية األرباح

 األول الربع خالل سمماعة/  وات كيلو مليون 134.2 وتوزيع بتوليد الشممركة قامت وقد. المرتفع ربحال هامشذات  الصممناعية المشممروعات عمالء طلبات تراجعل

 ومن منهما، ل ل وات ميجا 50 بقدرة الشممم ممية للطاقة محطتين إنشمماء الشممركة تدرس ذلك إلى وباإلضممافة. %18 بن ممبة سممنوية زيادة وهي الجاري، العام من

 .القطاع إيرادات تنمية مع بالتوازي ال هرباء لتوليد اإلنتاجية الطاقة زيادة في الجديدة المحطات ت اهم أن المتوقع

 التش يلية األرباح، غير أن 2016 عامالربع األول من  خالل جنيه مليون 149.7 لتبلغ %16 سنوي بمعدل الطبيعي ال از قطاع إيرادات نمو الشركة وشهدت

 الم جلة المخصصات زيادة نتيجة وذلك الفترة نف  خالل جنيه مليون 25.3 لتبلغ %26 بمعدلانخفضت  واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل

األرباح التش يلية المحققة من عمليات الشركة في  أن إلى اإلشارة وتجدر. من مشروع  تحصيلها إم انية في المش وك الم تحقات بعض مقابل

الربع  خالل م عب متر مليار 1.1 مقابل م عب متر مليار 0.7 لتبلغ %36 بن مممممبة التوزيع معدالترغم تراجع  %8ال ممممموق المحلي ارتفعت بمعدل سمممممنوي 

 ماليإج عدد ارتفع وقد. "ظهر" حقل تشممممم يل حين إلى الحالي الم مممممتوى عند الطبيعي ال از توزيع معدالت ت مممممتقر أن الشمممممركة وتتوقع. 2015 عاماألول من 

 .2016الربع األول من عام  خالل س نية منشأة ألف 747 لتبلغ %15 بمعدل الطبيعي ال از بشب ة ربطها تم التي ال  نية المنشآت
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 التغيير 2016الربع األول  2015الربع األول  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك(

 %4 107.0 102.5 | إيراداتباور طاقة 

 (%8) 21.7 23.6 | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكباور طاقة 

 %16 149.7 129.5 | إيراداتطاقة غاز 

 (%26) 25.3 34.3 | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكطاقة غاز 

 %24 356.0 287.8 | إيراداتطاقة تسويق 

 %31 9.3 7.1 | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكطاقة تسويق 

 

 

 

 توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

2016الربع األول 

 توزيع الغاز الطبيعي

2016الربع األول 

 توزيع المنتجات البترولية

 2016الربع األول 

 

  

 

 

 إنشاءات الغاز الطبيعي

2016الربع األول 

 محطات الوقودعدد 

2016مارس 

 

 

 

  

 .من اإلجمالي ألنشطة التوزيع والن بة المتبقية ألنشطة التوليد 63% * 

 مليون 134.2
 ات / ساعةو كيلو

 

نمو سنوي بمعدل 

18% 

0.7 
 مليار متر مكعب

 

انخفاض سنوي 

 %36بمعدل 

 

150.4 
 لترمليون 

 

نمو سنوي بمعدل 

20% 

 

16.5  

 ألف عميل
 

نمو سنوي بمعدل 

29% 

 

 محطة 45
 

محطة في  41مقابل 

 2015مارس 



 تقرير نتائج األعمال

2016مارس  31عن الفترة المالية المنتهية في 
2016يوليو  3القاهرة في 

 

 

 %68.1 –ملكية شركة القلعة 
 

2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 33.6 لتبلغ %12 توازن شركة إيراداتنخفا  ا

 األول الربع خالل جنيه مليون 38.1 مقابل %12 بن بة سنوي انخفا  وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 33.6 توازن شركة إيرادات بل ت

 األول الربع خالل جنيه مليون 4.4 لتبلغ %25 سنوي بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التش يلية األرباح توتراجع. 2015 عام من

ابعة الت ‹‹إنتاج››مجموعة األنشطة الهندسية  أعمال تباطأل تراجعذلك ال ويع  . الماضي العام من الفترة نف  خالل جنيه مليون 5.8 مقابل الجاري العام من

 .لشركة توازن

اإليرادات
 (جنيهمليون ) 

التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(

 األول الربع خالل جنيه مليون 23.7 مقابل %34 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 31.7 ‹‹إيكارو›› شركة إيرادات بل ت

 %3 قدرها طفيفة بزيادة ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 5.6 واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التش يلية األرباح وبل ت. 2015 عام من

 اعيةالزر المخلفات توريد إيرادات نمو أبرزها العوامل، من مجموعة إلى الشركة أداء تح ن ويرجع. الماضي العام من الفترة نف  خالل جنيه مليون 5.5 مقابل

 من المشتظ الوقود إيرادات ارتفاع إلى باإلضافة وذلك ،%36 بن بة اإلنتاج حجمتعويض انخفا  في ذلك  ساهمحيت  البيع، أسعار ارتفاع نتيجة %20 بن بة

 حجم لزيادة نظًرا الدقهلية، محافظة عقد من المنزلية المخلفات ومعالجة جمع رسوم ارتفاع عن فضالً  جنيه، مليون 5.8 لتبلغ %150 سنوية بن بة المخلفات

 بالطن المخلفات

 خ ائر ت بد ذلك وةاحب ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 3.3 لتبلغ %80 سنوي بمعدل ‹‹إنتاج›› مجموعة إيرادات انخفضت آخر جانب ومن

 جنيه مليون 0.8 بقيمة تش يلية أرباح مقابل ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون بقيمة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل تش يلية

 ةاللة مدينة في للمخلفات ةحي مدفن وإنشاء تصميم مشروع م اهمة توقف إلى رئي ي بش ل اإليرادات انخفا  ويرجع. ال ابظ العام من الفترة نف  خالل

 الرئي ية، المشروعات عدد انخفا  جانب إلى – 2015 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 11.4ه إيراداتوالذي بل ت  ،المشروع اكتمال بعد عمان ب لطنة

 .الجاري العام من األول الربع خالل ‹‹إي ارو›› الشقيقة لشركتها المعدات توريد على اقتصرت ‹‹إنتاج›› مجموعة عمليات بأن علًما

  الزراعية المخلفاتتوريدات  إجمالي

(2016)الربع األول 
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8526 
 طن

 

سنوي انخفاض 

 %36بمعدل 
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%18.9ملكية شركة القلعة 
 

 2016 أبريل فيمن المشروع  %85 للت رير المصرية الشركة است ملت

 

 

 التش يل بدء إلى الشركة وتهدي. أمري ي دوالر مليار 3.7 استثمارية بت لفة ال برى القاهرة في متطورة ت رير منشأة إقامة على للت رير المصرية الشركة تعمل

 األوروبية الجودة لمواةفات المطابظ ال والر من سنويًا طن مليون 2.3 منها الوقود، منتجات من سنويًا طن مليون 4 تتجاوز إنتاجية بطاقة 2017 عام خالل

.  

 األعمال تنفيذ معدل وبلغ ، شركة العام المقاول إلى 2014 مطلع في بال امل المشروع أر  ت ليم تم وقد

 قبل تش يلية أرباح ةورة في دوالر مليون 500 من يقرب ما للت رير المصرية مشروع يحقظ أن القلعة شركة وتتوقع. 2016أبريل نهاية  في %85 اإلنشائية

 . التش يل من األول عامه خالل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم
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تم  حيت لة،الثقي المعدات تركيبفي الوقت الحالي على  الشركةتعمل وجميع المعدات الخاةة بمشروع الشركة المصرية للت رير وةلت إلى موقع المشروع، 

ألف متر م عب بما  87.9والتي بل ت  المصبوبة الخرسانة حجم في كبيًرا انموً  المشروع شهد. وقد 2016بنهاية أبريل  معدة 1144من أةل  796تركيب 

 قامت وقد. من إجمالي المنشآت المعدنية %77أو ما يعادل  طن ألف 18.9 تركيبها تم التي المعدنية المنشآتمن أعمال الخرسانة، وبلغ حجم  %88يعادل 

 حزمة إجمالي من دوالر مليار 1.68 حوالي الم حوبة القرو  بذلك ليبلغ 2016 ومارس 2015 أكتوبر بين دوالر مليون 330 قدرها مبالغ ب حب الشركة

 :اآلتي للت رير المصرية الشركة بمشروع اإلنشائية الم تجدات أبرز وتتضمن(. دوالر مليار 2.5) عليها المتفظ القرو 

 أبرز المستجدات اإلنشائية بمشروع الشركة المصرية للتكرير

8562 

  عدد العاملين بالموقع

26.593.713 

 العملالعدد اإلجمالي ل اعات 
 رافعة  96

 تعمل بالموقع

 معدة 796

 تم تركيبها بالموقع
7.212 

 أساسات غائرة )خوازيظ(
 متر مكعب ألف 87.9

 خرسانات مصبوبة

 طن ألف 18.9

 منشآت معدنية
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قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

النقل النهري والدعم إدارة الموانئ البحرية في مصمممر ومشمممروعات مشمممروعات تضمممم اسمممتثمارات النقل والدعم اللوجي مممتي 

س ك ) ندافي كينيا وأوغ يةال  ك الحديد، وشب ة ()شركة نايل لوجي تي   اللوجي تي في مصر وال ودان وجنوب ال ودان

.2016م ول من عاوقد تم تصنيف شركة ريفت فالي ضمن العمليات غير الم تمرة اعتباًرا من الربع األ (.حديد ريفت فالي

 والتش يلي المالي األداء

 الربع خالل جنيه مليون 22.2 مقابل %7 بمعدل سممنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع في جنيه مليون 23.9 لوجيسررتيكس نايل شررركة إيرادات بل ت

 2.5 مقابل %20 بمعدل سممنوي نمو وهو جنيه، مليون 3 واالسممتهالك واإلهالك والفوائد الضممرائب خصممم قبل التشمم يلية األرباح وبل ت. 2015 عام من األول

 . الماضي العام من نف ها الفترة خالل جنيه مليون

 

 

 %67.6 –ملكية شركة القلعة 
 

2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 3 لتبلغ %20 سنوي بمعدل لوجي تي   نايلالتش يلية لشركة رباح األنمو 

اإليرادات
(مليون جنيه) 

التشغيليةاألرباح 
 (مليون جنيه)

 خالل حاوية ألف 8.6 حوالي إلى المنقولة الحاويات عدد ارتفع حيت بورسعيد، ميناءب الحاويات نقل أنشطة في ملحوًظا تح نًانايل لوجي تي    شركة دتشه

 قد الدوالر أمام المصري الجنيه قيمة انخفا  أنتجدر اإلشارة إلى و. 2015 عام من الفترة نف  خالل تقريبًا حاوية ألف 6.2 من 2016 عام من األول الربع

 الت اليف بالجنيه المصريكون مع  األمري ي بالدوالر الخدماتتلك  رسوم الشركةتتقاضى  حيت الحاويات، نقل أنشطة على إيجابيًا انع  

 ألف 282.6 مقابل %4 بمعدل سمنوي انخفا  وهو ،2016 عام من األول الربع خالل طن ألف 272.5 والتفريغ التحميل أنشمطة حجم بلغ آخر ةمعيد وعلى

 شركةلل المملوكة األر  قطعة إخالء جانب إلى الدوالرية، ال يولة نقا ظل في الواردات حركة تباطأ ذلك ويع  . الماضي العام من الفترة نف  خالل طن

 ةاألدبي ميناء مثل ثم ومن. الحاويات تخزين ومنشممآت الحبوب ةمموامع تركيب في السممتخدامها اسممتعدادًا وذلك مربع، متر ألف 100 م مماحتها والبالغ بالنوبارية

 2016 عام من األول الربع خالل والتفريغ التحميل أنشطة يراداتإل المصدر الرئي ي
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 خالل %77 ليبلغ واالسممتهالك واإلهالك والفوائد الضممرائب خصممم قبل التشمم يلية األرباح بهامش ملحوظة زيادة النهري للنقل السررودان جنوب شررركة رةممدت

مقابل  رسومتتقاضى ال بأنها علًما الشركة، ربحية تعزيز في كبيًرا دوًرا األمري ي الدوالر العملة المحلية مقابل قيمة تراجع لعب حيت العام، هذا من األول الربع

 .المحلية عملةالب والنفقات الت اليف كافة ت دد حين في األمري ي بالدوالر خدماتها

 

 نشاط التحميل والتفريغ

  إجمالي الحمولة بالطن

(2016)الربع األول 

  المنقولة الحاويات عدد

 

(2016)الربع األول 

 

  

273 
 ألف طن

 

سنوي بمعدل انخفاض 

4% 

 

8579 
 حاوية 

 

نمو سنوي بمعدل 

38% 
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التعدين قطاع 
 

 أس وم ركةش مشروعات مظلتها تحت تضم والتي الجيولوجية، والخدمات للتعدين أسيك شركة التعدين قطاع استثمارات تضم

 السج وشركة ميتالز، بريشيوس أس وم وشركة وال يماويات، ال ربونات لتصنيع أس وم وشركة ،(المحاجر إدارة نشاط)

 اعتباًرا ةالمالي نتائجها ضمن بال امل أس وم ميزانية تجميع القلعة شركة وبدأت .ال ودان أس وم وشركة العازلة، للمواد روك

.نف هالربع الثالت من العام  ابتداًء منتجميع قائمة الدخل أيًضا  تبدأ بينما ،2015 عام من الثاني الربع من

 

 

والتش يلي المالي األداء

 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 176.9 مقابل ملحوظ ت يير ودون ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 178.2 أسمم وم شممركة إيرادات بل ت

 خ ممممائر مقابل ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 13.8 واالسممممتهالك واإلهالك والفوائد الضممممرائب خصممممم قبل التشمممم يلية األرباح وبل ت. 2015

 خفض سمممةسممميا وكفاءة الت مممعير ل مممياسمممة اإليجابي المردود التشممم يلية األرباح نمو ويع  . ال مممابظ العام من الفترة نف  خالل جنيه مليون 0.5 قدرها تشممم يلية

   .خالل الربع األول من العام الجاري اإليراداتعدم ت جيل زيادة ملحوظة بمعدل نمو  ظل فيوال سيما  الشركة تنتهجها التي المصروفات

 

 

 

 

 %54.7 –ملكية شركة القلعة 
 

 عن العام الماضي ملحوظ ريت  دون 2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 178.2 أس وم إيراداتبل ت 

 اإليرادات
)مليون جنيه(

التشغيلية األرباح
)مليون جنيه(
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الربع األول  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك(

2015 

الربع األول 

2016 

 التغيير

 %20 4.9 4.1 والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(أسكوم لتصنيع الكربونات 

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
0.7 0.9 23% 

 %57 1.6 1.0 جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

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

 دوالر أمريكي(
(0.5) (0.3) 45% 

 (%15) 88.8 104.7 نشاط إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

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

 واالستهالك
8.0 2.1 (74%) 

 %5 36.3 34.5 نشاط إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

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

 واالستهالك
(9.4) 5.6 - 

 

 4.1مقابل  %20، وهو نمو بمعدل سممنوي 2016مليون دوالر خالل الربع األول من عام  4.9 شررركة أسرركوم لتصررنيع الكربونات والكيماوياتبل ت إيرادات 

بمنطقة  للطلبالنمو المرتفع  است اللركز الشركة على تحيت و مبيعات الشركة بأسواق التصدير، فيما يع   نم2015مليون دوالر خالل نف  الفترة من عام 

 12مقابل  %21، بزيادة سمممنوية قدرها 2016ألف طن خالل الربع األول من عام  34لخلفية بل ت مبيعات الشمممركة الخليج وأسمممواق جنوب أفريقيا. وعلى هذه ا

 ألف طن خالل الربع األول من العام ال ابظ.

. وبل ت %15، وهو انخفا  سممممنوي بمعدل 2016مليون جنيه خالل الربع األول من عام  88.8في مصممممر أنشررررطة وخدمات إدارة المحاجر وبل ت إيرادات 

 %74، وهو انخفا  سممنوي بن ممبة 2016مليون جنيه خالل الربع األول من عام  2.1األرباح التشمم يلية قبل خصممم الضممرائب والفوائد واإلهالك واالسممتهالك 

خالل المرتفع هامش الربح  ذاتأحد العقود  إتمام. ويرجع انخفا  اإليرادات واألرباح التشممممممم يلية إلى 2015مليون جنيه خالل الربع األول من عام  8مقابل 

خالل الربع األول من عام  %5بمعدل سمممنوي  أنشرررطة وخدمات إدارة المحاجر خارج السررروق المصرررريومن جانب آخر ارتفعت إيرادات  دي ممممبر الماضمممي.

ه خالل الربع األول من العام الجاري مليون جني 5.6، وةممماحب ذلك نمو األرباح التشممم يلية قبل خصمممم الضمممرائب والفوائد واإلهالك واالسمممتهالك لتبلغ 2016

مليون جنيه خالل نف  الفترة من العام ال ابظ. ويع   نمو األرباح التش يلية ت ير أسلوب احت اب األرباح الناتجة عن فروق  9.4مقابل خ ائر تش يلية قدرها 

لي تم احت ممابها ضمممن األرباح التشمم يلية قبل خصممم الضممرائب والفوائد سممعر الصممري بال ممودان، والتي يعتبرها مراقب الح ممابات جزًءا من أرباح النشمماط وبالتا

 .2015واإلهالك واالستهالك اعتباًرا من الربع األخير من عام 

شممماي في سمممت في مجال التعدين، تمتلك شمممركة أسممم وم عدة امتيازات في ال مممودان وأثيوبيا للتنقيب عن الذهب والفضمممة والنحاس. وقد أثمرت أعمال الحفر واال

يربو على  الذهب امتياز غرب أثيوبيا عن تحقيظ نتائج واعدة جدًا، حيت قامت الشممممركة بةةممممدار تقرير الثروة المعدنية والذي يبرز إم انية تحقيظ اكتشمممماي من

فية من أجل الحصول على جرام للطن. وتعمل أس وم كذلك على مواةلة األنشطة االست شافية وكذلك إعداد دراسات الجدوى الوا 1.5مليون أوقية بواقع  1.5

 تراخيا التنقيب وإطالق مشروعها إلنتاج الذهب.

 

 والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم مبيعات

(2016)الربع األول 

  مصر في المحاجر إدارة نشاط مبيعات

(2016)الربع األول 

 

  

68.9 

 طنألف 

 

نمو سنوي بمعدل 

21% 

 

7.6 
 مليون طن

 

سنوي انخفاض 

 %4بمعدل 
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والتش يلي المالي األداء

 راداتإي بل ت وقد. الهندسية اإلدارة ومشروعات اإلنشاءات ومشروعات األسمنت إنتاج مشروعات وهي رئي ية قطاعات ثالثة األسمنت قطاع استثمارات تضم

 من األول الربع خالل جنيه مليون 442.5 مقابل ،%53 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 677.4 القابضة أسيك مجموعة

 في حصتها ببيع القابضة أسيك مجموعة قامت حيت ،2015 عام خالل األسمنت قطاع في استثماراتها بتقليا القلعة شركة قيام إلى اإلشارة تجدرو. 2015 عام

.قريًبات جنيه مليار مقابل «الجاهزة للخرسانة أسيك»و «المنيا أسيك» شركتي من التخارج وكذلك تقريًبا، جنيه مليون 700 مقابل «قنا – لألسمنت مصر» شركة

 

 %69.2 –ملكية شركة القلعة 
 

اإليرادات | أسيك القابضة
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية | أسيك القابضة
 (مليون جنيه) 
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 قطاع األسمنت واإلنشاءات 
 

األسمنت من خالل  إنتاجتضم استثمارات قطاع األسمنت واإلنشاءات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشمل مشروعات 

ركة قنا وش –شركة أسيك لألسمنت )في ال ودان: شركة الت امل / في مصر: شركة أسيك المنيا وشركة مصر لألسمنت 

تحت اإلنشاء( ومشروعات  –وشركة دجلفا  ،/ في الجزائر: شركة زهانه)تم التخارج منها( أسيك للخرسانة الجاهزة 

اإلنشاءات )شركة أرس و / شركة أسيك للتح م اآللي( ومشروعات اإلدارة الهندسية )شركة أسيك للهندسة / شركة أسنبرو(.
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 %59.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 اسمنت بمصنع اإلنتاج حجم ارتفاع بفضل 2016 عام من األول الربع خالل %43 بن بة سنويًا نمًوا لألسمنت أسيك إيراداتسجلت 

 الت امل

اإليرادات | أسيك لألسمنت
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية | أسيك لألسمنت
 (مليون جنيه)

 

  

 المنيا أسمميك شممركتي نتائج اسممتبعاد تم ال ممابظ، العام من األول الربع بنتائج مقارنتها وتي ممير دقيظ بشمم ل لألسررمنت أسرريك لشممركة والتشمم يلي المالي األداء لقياس

 النصف خالل منهم التخارج عمليات بةتمام القلعة شركة قيام ضوء في ،2015 عام من األول الربع نتائج من قنا – لألسمنت ومصر الجاهزة للخرسانة سيكأو

 في نتلألسممم زهانه وشممركة ال ممودان في الت امل أسمممنت شممركة نتائج تتضمممن لألسمممنت أسمميك لشممركة المالية القوائم أةممبحت وبالتالي. 2015 عام من الثاني

 خصممم بلق التشمم يلية واألرباح القطاع إيرادات أن أي التابعة؛ الشممركات أرباح من القلعة شممركة حصممة في سممتنع   زهانه شممركة نتائج بأن علًما فقط، الجزائر

 ات.االستبعاد تأثير تع   التي الفعلية األرقام هي واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب

 خالل جنيه مليون 227.2 مقابل %36 بمعدل سمممنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 308.8 التكامل أسرررمنت مصرررنع إيرادات بل ت

 63.7 لتبلغ %24 سممنوي بمعدل واالسممتهالك واإلهالك والفوائد الضممرائب خصممم قبل التشمم يلية األرباح ارتفاع ذلك وةمماحب ال ممابظ، العام من األول الربع

 اإلنتاج حجم نمو إلى الملحوظ التح ممن هذا ويرجع. ال ممابظ العام من الفترة نف  خالل جنيه مليون 51.3 مقابل ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون

 ما أحدث توظيف وكذلك الممتازة التشمممم يلية لإلدارة اإليجابي المردود يع   فيما ،2016 عام من األول الربع خالل طن ألف 280 ليبلغ %40 سممممنوي بمعدل

 لتعر  نظًرا العام، نف  بنهاية %33 إلى 2015 عام أغلب خالل %24 من للشممركة ال مموقية الحصممة ارتفعت وقد. األسمممنت ةممناعة ت نولوجيا إليه وةمملت

 .المناف ة لإلنتاج المصانع من عدد   عودة بعد %30 إلى الحالي الوقت في تراجعت ال وقية الحصة بأن علًما ،األعطال لبعض المناف ة األسمنت شركات

الربع األول  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك(

2015 

الربع األول 

2016 

 التغيير

 %36 308.8 227.2 أسمنت الت امل | اإليرادات

 %24 63.7 51.3 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكأسمنت الت امل | األرباح التش يلية قبل خصم 

 %81 105.8 58.5 *| اإليراداتزهانه لألسمنت 

 %228 47.7 14.6 *| األرباح التش يلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكزهانه لألسمنت 

 تقوم الشركة بتجميع حصتها من أرباح / خ ائر شركة زهانه لألسمنت باستخدام أسلوب حقوق المل ية 
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  زهانهإجمالي مبيعات األسمنت | 

(2016الربع األول )

 إجمالي مبيعات األسمنت | التكامل

(2016الربع األول )

 

 

0.24 

 مليون طن

 

سنوي بمعدل نمو 

88% 

 

 

0.28 

 طن مليون

 
سنوي بمعدل نمو 

38% 
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 %99.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 

 واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التش يلية األرباحتضاعفت و %21 سنوي بمعدل للهندسة أسيك شركة إيراداترتفعت ا

 مرات خم  واالستهالك

إيرادات | أسيك للهندسة
 (مليون جنيه)

للهندسة األرباح التشغيلية | أسيك
 (مليون جنيه) 

 

. أشهر ثالثة كل خالل طن مليون 3.4 يعادل وبما المصري ال وق في سنويًا طن مليون 13.5 اإلنتاجية طاقتها تبلغ أسمنت مصانع للهندسة أسيك شركة تدير

 من األول الربع خالل طن مليون 2.7 مقابل %14 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل أسمنت طن مليون 3.1 بةنتاج الشركة قامت وقد

 بفضمممل الجاري، العام من األول الربع خالل جنيه مليون 178.6 لتبلغ %21 سمممنوي بمعدل للهندسمممة أسممميك إيرادات ارتفعت الخلفية هذه وعلى. الماضمممي العام

 18.5 بل ت المصممري ال مموق خارج الفنية اإلدارة مشممروعات م مماهمة أن إلى اإلشممارة وتجدر. الشممركة مشممروعات بأغلب الطن عن المحصمملة الرسمموم زيادة

 المشمممروعات تلك لطبيعة نظًرا ،%35و %32 بين يتراوح المشمممروعات لهذه الربح مجمل هامش متوسمممط بأن علًما الشمممركة، إيرادات إجمالي من جنيه مليون

 المصري وقال  خارج الفنية اإلدارة مشروعات عقود بةبرام تقوم الشركةإلى ذلك  وباإلضافة. ال يار وقطع المعدات من أكثر البشري العنصر على تعتمد التي

 .زيادة ربحيتهاي، مما ساهم في األمري  بالدوالر

 ي طي  توىم إلى اإليرادات وةول بمجرد أنهذلك  عنيومأسيك للهندسة تحظى بميزة تناف ية فريدة، وهي ثبات هي ل الت اليف،  شركةأن  إلى اإلشارة وتجدر

 آلياتعزيز ت على الشممممركة تعمل آخر، ةممممعيد وعلى. الربح هامش نيتح ممممفي  بالتاليينع   ذلك و ،اأرباحً تصممممبح  إضممممافية إيرادات أية فةن المبيعات، ت لفة

 .خالل المرحلة المقبلة ملحوظة بصورة النفقات ترشيدوأيًضا  ال يار قطع استهالك معدالت تقليا عن سيثمر مما الوقائية، الصيانة

 مشروعات إنتاج الكلنكر

(2016الربع األول من عام )
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3.12 

 مليون طن

 

نمو سنوي بمعدل 

14% 
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 %99.9 –أسيك القابضة ملكية 
 

 2016 من األول الربع خالل جنيه مليون 121.5 لتبلغ أرس و إيراداتتضاعفت 

أرسكو| اإليرادات 
 (مليون جنيه)

األرباح التشغيلية | أرسكو
 (مليون جنيه)

 

 نف  خالل جنيه مليون 60.5 مقابل الضممممعف يتجاوز سممممنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 121.5 أرسرررركو شررررركة إيرادات بل ت

 مقابل جنيه، مليون 14.3 لتبلغ واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التش يلية األرباح نمو في اإليرادات ارتفاع وانع  . 2015 عام من الفترة

 من األول الربع خالل جنيه مليون 121 بت جيل إيرادات بقيمة الشركة قامت وقد. ال ابظ العام من األول الربع خالل جنيه مليون 11.2 قدرها تش يلية خ ائر

 ،في نهاية الربع األول جنيه مليون 480لمشمممممممروعات الشمممممممركة  . وبلغ الرةممممممميد القائمجنيه مليون 473 قدرها مأجلة إيرادات إجمالي من وذلك ،2016 عام

 يع   فيما ،2016 عام من الثاني الربع خالل القوي المالي أداءها الشمممركة تواةمممل أن اإلدارة وتتوقع .جنيه مليون 130 بقيمة جديدة عقود توقيعويع   ذلك 

 .الشركة عليها تعاقدت التي المشروعات من كبير عدد تنفيذ جانب إلى الشركة، تتبناها التي تنوع المشروعات الستراتيجية اإليجابي المردود

 

 المشروعات المتعاقد على تنفيذها

 (2016الربع األول من عام ) 
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 مليون جنيه

 

سنوي  انخفاض

 %10بمعدل 
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 األغذيةمشروعات في حيز التخارج: 

 اإلشمارة وتجدر(. الزراعي اإلنتاج) ال مودان وجنوب ال مودان في وفرة وشمركة( واألغذية الزراعة) مصمر في جذور مجموعة األغذية قطاع اسمتثمارات تضمم

 الداخلية ضممماعواألو ال مممياسمممية األزمة نتيجة الشمممركة تواجه التي التشممم يلية للتحديات نظًرا التقرير هذا من وفرة شمممركة نتائج باسمممتبعاد القلعة شمممركة قيام إلى

 ال ودان في الشركة بمشروعات الفنية المش الت جانب إلى ال ودان بجنوب المتدهورة

 قيامها عن 2015 عام من األخير الربع خالل القلعة أعلنت ،في حيز التخارج االسمممممممتثمارات من األغذية قطاع باعتبار القلعة شمممممممركة إدارة قرار ضممممممموء في

 لبيع سمموداني م ممتثمر مع اتفاق بتوقيع 2015 دي مممبر في المت املة للحلول الرشمميدي شممركة قامت حيت جذور، لمجموعة تابعة مشممروعات عدة من بالتخارج

 أكتوبر مصممر شممركة بيع عملية بةتمام جذور مجموعة قامت كما. تقريبًا دوالر مليون 4.25 إجمالية بقيمة ال ممودان في والب مم ويت الطحينية للحالوة مصممنعيها

 مصانع شركة أسهم من حصتها كامل بيعفي دي مبر كذلك  أتمتو جنيه، مليون 50 تبلغ إجمالية بقيمة مصري م تثمر إلى «المصريين» ال ذائية للصناعات

 جنيه مليون 518 بنحو بالشركة المل ية لحقوق اإلجمالية القيمة تقدر عملية في المحدودة، المالية العليان شركة إلى الميزان الرشيدي حلويات

 إنتاج في المتخصممصممة «إنجوي» ال ذائية للصممناعات النيل شممركة أسممهم من %100 البال ة حصممتها كامل لبيع اتفاق جذور مجموعةأبرمت  متصممل سممياق وفي

 كانت «جويإن» شركة أن إلى اإلشارة وتجدر. الزراعية المنتجات تصدير في المتخصصة «للتنمية االقتصادية الدولية العجيزي» وشركة والعصائر، الحليب

 خالل اطالنش عن توقفت التي «الدولية العجيزي» لشركة بالن بة الحال وكذلك بها، استثماراتها قيمة بشطب القلعة وقامت 2013 عام في النشاط عن توقفت قد

 ملياتهاع توقف بعد «المصمممريين» ال ذائية للصمممناعات أكتوبر مصمممر شمممركة في اسمممتثماراتها بشمممطب سمممابظ وقت في قامت القلعة شمممركة بأن علًما ،2015 عام

 وعلى هذه الخلفية تظهر الشركات الثالثة ببند العمليات غير الم تمرة على القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة. 2012 عام التش يلية

 تنوي نهاأ م مممبقا أعلنت القلعة بأن علًما دينا، مزارع من التخارج في المالي هام مممتشمممار بدور للقيام هيرمي  المالية المجموعة بت ليف القلعة شمممركة قامت وقد

.ال وبرماركتبنشاط  االحتفاظ

 

%43.1 –ملكية شركة القلعة 

 

 2016 عام من األول الربع خالل %24 التش يلية األرباح وهامش جنيه مليون 131.7 جذور مجموعة إيرادات بل ت

جذوراإليرادات المجمعة | 
 (مليون جنيه) 

األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 (مليون جنيه)

 

 األرباح تراجع ذلك وةممممممماحب ،%58 بمعدل سمممممممنوي انخفا  وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 131.7 جذور مجموعة إيرادات بل ت

ش يلية ش يلية األرباح هامش أن غير الفترة، نف  خالل جنيه مليون 31.1 لتبلغ %40 سنوي بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل الت  الت

 تأثير التشمممم يلية واألرباح اإليرادات تراجع ويع  . الجاري العام من األول الربع خالل %24 إلى 2015 عام من األول الربع خالل %16 من ارتفاًعا سممممجل

 مزارع سمموبرماركت سممل مملة بةدارة تقوم التي والتجارة للخدمات العربية الشممركة م مماهمة توقف وكذلك 2015 عام خالل الميزان الرشمميدي شممركة من التخارج

 الربع إيرادات من الشممركتين م مماهمة اسممتبعاد حالة في أنه إلى اإلشممارة وتجدر. دينا مزارع شممركة من للتخارج تمهيدًا م ممتقل كيان تحت فصمملها تم حيت دينا،

 .%5 قدره سنويًا نمًوا تمثل 2016 عام من األول الربع إيرادات فةن عادلة، مقارنة توفير ب ر  الماضي العام من األول
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الربع األول  )مليون جنيه بخالف ما يشير إلى غير ذلك(

2015 

الربع األول 

2016 

 التغيير

 %0 104.1 103.6 اإليرادات|  دينا مزارع

 (%15) 26.5 31.3 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

 %20 34.8 29.0 اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 %29 5.9 4.6 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 %2 51.7 50.7 اإليرادات|  والتجارة للخدمات العربية

 - (4.7) 2.0 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  والتجارة للخدمات العربية

 

 األول الربع خالل جنيه مليون 103.6 مقابل ملحوظ ت ير ودون ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 104.1 دينا مزارع إيرادات بل ت 

 وتوجههم لأللبان المصنعة الشركات جانب من الطلب معدالت انخفا  خلفية على %6 بن بة الخام الحليب مبيعات لتراجع نظًرا ال ابظ، العام من

 والفوائد ائبالضر خصم قبل التش يلية األرباح هامش تراجع ذلك إلى وباإلضافة. سعره النخفا  نتيجة الدسم منزوع البودرة الحليب على لالعتماد

عام من الفترة نف  خالل %25 إلى 2015 عام من األول الربع خالل %30 من واالسمممممممتهالك واإلهالك جاري، ال ما ال فاع يع   في  ت اليف ارت

 خالل لخاما الحليب أسممعار نمو على اإلنتاج مدخالت ت اليف زيادة تنع   أن الشممركة إدارة وتتوقع. األجنبية العمالت نقا ب ممبب اإلنتاج مدخالت

 الخام للحليب المنتجة المصرية بالشركات الخاةة الت عير لجنة حددتها التي الت عير ل ياسة وفقًا الجاري، العام من الثاني الربع

 اإليرادات  تبل وقد. المحلي بال وق رواًجا األكثر عالمتها تحت دينا مزارع تنتجه الذي الحليب بت ويظ األلبان لمنتجات االستثمارية الشركة تقوم 

 والفوائد الضرائب خصم قبل التش يلية األرباح كذلك وارتفعت ،%20 بمعدل سنوي نمو وهو ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 34.8

 المنتجات باقة عيبتنو تقوم الشمممممركة أن إلى اإلشمممممارة وتجدر. الفترة نف  خالل جنيه مليون 5.9 لتبلغ %29 سمممممنوي بمعدل واالسمممممتهالك واإلهالك

 اللخ وااليدام األبيض الجبن مبيعات حجم نمو الشمممركة رةمممدت آخر جانب ومن.  الجبن إنتاج في التوسمممع بعد جديدة أسمممواق اختراق بالفعل وبدأت

 وةمممول مع طن 70 إلى األبيض الجبن إنتاج حجم نمو تتوقع الشمممركة بأن علًما التوالي، على طن 5.2وطن  9.8 ليبلغ 2016 عام من األول الربع

 2016 عام من المتبقية الفترة خالل طن 60 إلى االيدام جبن إنتاج حجم

 مليون 51.7 لتبلغ %2 سنوي بمعدل الشركة إيرادات ارتفعت وقد. دينا مزارع سوبرماركت سل لة بةدارة والتجارة للخدمات العربية الشركة تقوم 

 4.7 بقيمة واالسمممتهالك واإلهالك والفوائد الضمممرائب خصمممم قبل تشممم يلية خ مممائر ت بدت الشمممركة أن غير ،2016 عام من األول الربع خالل جنيه

 خالل ديدالج البرنامج إجراءات تطبيظ أثناء البيانات نقل في أخطاء – المخزون إدارة بأنظمة فني عطل لحدوث نظًرا الفترة، نف  خالل جنيه مليون

 غير) اسممممتثنائية مصممممروفات بند تحت الفارق هذا ت ممممجيل إلى أدى مما الفعلي المخزون جرد عند ملحوظة فروقات اكتشمممماي وبالتالي - 2015 عام

 تجاوز الشممممركة وتعتزم. 2016 عام من األول الربع خالل جنيه مليون 3.2و 2015 عام من األخير الربع خالل جنيه مليون 17.8 بقيمة( مت ررة

ة) المرتفع الطلب لتلبية االسمممتعداد مع بالتوازي الفروع شمممب ة بتوسمممعات الخاةمممة الرأسممممالية النفقات تحجيم عبر األزمة هذه  منتجات ىعل وخاةمممً

 .ال ريم رمضان شهر خالل( األلبان

 مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

 (2016الربع األول من عام )

 

 مبيعات مزارع دينا 

 (2016الربع األول من عام )

 

 قطيع مزارع دينا

 (2016الربع األول من عام )

 .حلوببقرة  7646تشمل  * 

 طن 3438
 

سنوي بمعدل نمو 

17% 

طن ألف  17.79

 خام()حليب 

 

سنوي بمعدل انخفاض 

6% 

17.166 
 بقرة

 

نمو سنوي بمعدل 

6% 
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  فروع التجزئة ومساحتها اإلجمالية

 (2016الربع األول من عام )

 

/  فرع 21

 متر مربع 8.265

 

 فرًعا  18 مقابل

 متر مربع  6.615و

 (15 األول الربع)

 

3.818 
 جنيه

 

نمو سنوي بمعدل 

12% 
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)إبراء الذمة القانونية(التطلعية البيانات 
 يراتوالتقد التوقعات على تأسيسها تم حيث تاريخية، حقائق تعد ال الوثيقة هذه في الواردة البيانات

 معروفة، وغير معروفة مخاطر على البيان هذا ينطوي وقد. القلعة شركة ومعتقدات وآراء الحالية،

 إلى اإلشارة ويجب. مفرط بشكل عليه االعتماد ينبغي وال أخرى، وعوامل مؤكدة، وغير مؤكدة ومخاطر

 حديدهات ويمكن" المستقبلية البيانات" أو" األهداف" تشكل الوثيقة هذه في الواردة المعلومات بعض أن

 ،"يتوقع" ،"ينبغي" ،"يلتمس" ،"سوف" ،"ربما" مثل تطلعيه مصطلحات استخدام خالل من

 المصطلحات من غيرها أو منها منفي هو ما أو" يعتقد" أو" يواصل" ،"ينوي" ،"يقدر" ،"يشرع"

 تلك عن جوهريا تختلف قد القلعة لشركة الفعلي األداء أو النتائج أو الفعلية األحداث وكذلك. المشابهة

 اطرالمخ بعض على القلعة شركة أداء ويحتوي. المستقبلية البيانات أو االهداف هذه مثل تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CAكود التداول في البورصة المصرية 

 أرقام عالقات المستثمرين

 القاضي عمرو/  األستاذ

 الم تثمرين عالقات رئي 

akadi@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

 +20 2 2791 4448:   ي

 درويش تامر/  األستاذ

 الم تثمرين عالقات م ئول

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +20 2 2791 4440:   ت

 +20 2 2791 4448:   ي

 

 

هيكل مساهمي شركة القلعة

مارس اعتباًرا من 

 CCAP.CA المصرية البورصة كود

 1.820.000.000 األسهم عدد

 401.738.649 ممتازة أسهم

 1.418.261.351 عادية أسهم

 جنيه مليار 9.1 المدفوع المال رأس
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