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 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 تقرير مجلس اإلدارة

 1122 ديسمبر 12المالية المنتهية في الفترة شركة القلعة تعلن نتائج 

*المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة
 

 5132من عام  األخيرالربع 

 )بعد إعادة التبويب( اإليرادات

 مليار جنيه 1.2

 (5132من عام  األخيرمليار جنيه خالل الربع  3.1)مقابل 

 هامش المساهمة
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 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
 )بعد إعادة التبويب(

 مليون جنيه 2..2
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 مليون جنيه 331
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 مليار جنيه 3.1

 (5132مليار جنيه خالل عام  5.2)مقابل 

 هامش المساهمة
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 كواإلهالك واالستهالاألرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
 (التبويب إعادة بعد)
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 مليار جنيه 1..1

 (5132مليار جنيه نهاية عام  15.2)مقابل 

 ةإجمالي حقوق الملكي

 مليار جنيه 21.1

 (.112مليار جنيه نهاية عام  21.1)مقابل 

 

  المؤشرات المالية والتشغيلية

  بعتد إعادة تبويب القوائ  المالية لعام مليتار جنيته  3.1بلغت  إيرادا  شتتتتتتركتة القلعتة

مليتتار جنيته      1.2. وبلغتت  اريرادا  %.1، وهو نمو ستتتتتتنول بمعتتد  1122

 ..112 مقارنة بنفس الفترة من عام %23، بزيادة منفردًاالربع األ ير 

  1122احتل قطاع األستتتمن  وارناتتتااا  إتتتدارة إيرادا  شتتتركة القلعة     عام 

 .%12، ويليه قطاع الطاقة بنستتتبة %13، حيث بلغ  مستتتاهمته )بعد إعادة التبويب(

                                                      
 شركا  أسيكالناتجة عن أناطة اريرادا  واألرباح التاغيلية إضافة ، قام  اردارة ب.112تسهيل مقارنة األداا المالي مقابل عام ل *

القوائ  المالية المجمعة عكس على ، وذلك حتى نهاية نوفمبروالرشيدل الميزان حتى نهاية أكتوبر المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة 

لتخارج لنظًرا العمليا  غير المستمرة والتي تحتسب نتائج الاركا  المذكورة ضمن بند  1122ديسمبر  12للسنة المالية المنتهية في 

 وفقاً ألسلوب إعداد النتائج المالية باستخدام معايير المحاسبة المصرية.  ، وذلك1122    نوفمبر  هامن

 

 5132عام اإليرادات المجمعة | 
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    المرحلة المقبلة على  لفية إتمام وتتوقع اردارة أن ترتفع مساهمة قطاع الطاقة 

خرستتانة الجاهزة     نوفمبر أستتيك المنيا وأستتيك للعملية التخارج من ماتتروعا  

1122. 

    2...3بلغ  األرباح التاتغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد واره   واسسته 

 %11، وهو نمو ستتتتتتنول بمعد  )بعد إعادة التبويب( 1122مليون جنيته     عام 

 . .112مليون جنيه     عام  221مقابل 

  ا     عتام  2.2بلغ إجمتالي المصتتتتتتروفتا  غير النقتديتة ، 1122مليتار جنيته تقريبتً

 فض الناتج عن ضتتتمح   اسف يلاتكمليون جنيه في إتتتورة  .23ترتتتمن ذلك وي

جيل مخصصا  تس ، فر ً عنالقلعة بعدة ماتروعا  غير رئيستية ا قيمة استتثمار

بقيمة  ستتائر من العمليا  غير المستتتمرة مليون جنيه، وكذلك تستتجيل  ..2.2بقيمة 

 مليون جنيه. 111

  1122مليار جنيه     عام  2.22بلغ إتتتتافي الخستتتتائر بعد  صتتتت  حقو  األقلية 

في حالة استتتتبعاد تر ير المصتتتروفا  . مليون جنيه     العام الستتتاب  322.2مقابل 

مليون  ..المذكورة، فإن إتتتتتتافي الخستتتتتتائر المجمعة ينخفض إلى نحو غير النقدية 

 .1122جنيه فقط     عام 

 عام عمليا  تخارج من ماتتتروعا  غير رئيستتتية  3تنفيذ قام  شتتتركة القلعة ب    

، وهو نمو ملحوظ مقابل تقريبًا مليتار جنيه ..1  حصتتتتتتيلتهتا ارجمتاليتة بلغت 1122

وبلغ  مكاستتتتتتب القلعة  .مليون جنيه 111 حصتتتتتتيلة تخارجا  العام الستتتتتتاب  بقيمة

 . 1122من تخارجا  عام مليون جنيه  223.1

   ديستتتتتتمبر  12 فيمليار جنيه  .2.1اتتتتتركة القلعة إلى المجمعة لديون الانخفرتتتتت

 .ديون الاتتركة المصتترية للتكرير وشتتركة ستتكك حديد ريف  فالي(باستتتثناا ) 1122

 حالة وفي. 1122ستتتتتتبتمبر  نهايةعن مليار جنيه  ..2بواقع  اضتتتتتتً ويمثل ذلك انخفا

 اليإجم فإن فالي، ريف  حديد سكك وشركة للتكرير المصرية الاركة ديون احتساب

 دون ،1122 ديستتمبر بنهاية جنيه مليار 2..2 بلغيستتالمجمعة لاتتركة القلعة  الديون

 المصتتترية الاتتتركة مستتتحوبا  تر ير يعكس فيما ،الستتتاب  الربع عن ملحوظ تغيير

 .عليها المتف  القروض حزمة من للتكرير

 

 

 

 

 

 

  

 تقدًما القلعتة أحرز  "

 ً  طةالخ تنفيذ في ملحوظا

 لعتتتام اسستتتتتتتتراتتيجيتتتة

 حجر باعتبارها 1122

 النمو بمستتتتتيرة الزاوية

 المرحلة     المرتقب

 الاتتتتركة تقومو .القادمة

ا  عمليتتتا  بتنفيتتتذ حتتتاليتتتً

 عتتتدة متتتن التتتتتتتختتتارج

 لزيادة سعيًا ماتروعا 

 تتتنميتتتة عتلتى التتتركتيتز

 الرئيستتتية اسستتتتثمارا 

 قدرتها من واسستتتتتتفادة

 ."النمو على المتزايدة
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انعقتتد مستتتتتتاا اليوم اجتمتتاع مجلس إدارة شتتتتتتركتتة القلعتتة )كود البورإتتتتتتة المصتتتتتتريتتة 

CCAP.CA )–  وهي شتتتتركة رائدة في استتتتتثمارا  الطاقة والبنية األستتتتاستتتتية بمصتتتتر

وأفريقيتا. وقتام المجلس باعتماد القوائ  المالية المجمعة والمستتتتتتتقلة للفترة المالية المنتهية 

مليتار جنيته، مع تستتتتتتجيتل أرباح  3.1، حيتث بلغت  اريرادا  1122ديستتتتتتمبر  12في 

مليون جنيه  2...3   واسستتته   بقيمة تاتتغيلية قبل  صتت  الرتترائب والفوائد واره

 .1122بعد إعادة تبويب النتائج المالية لعام 

مليار جنيه  2.22وستتتجل  النتائج المالية المجمعة لاتتتركة القلعة إتتتافي  ستتتتائر بقيمة 

ف يلاتكتت تتتر ير. ويعكس ذلتتك 1122ديستتتتتتمبر  12    الستتتتتتنتتة المتتاليتتة المنتهيتتة في 

نخفاض نظًرا سمليون جنيه  .23بقيمة     الربع األ ير منفردًا المستجلة ضتمح   اس

  غير رئيستتتتتية في إالار استجا  إلى التركيز على قيمة استتتتتتثمار القلعة بعدة ماتتتتتروعا

الاتتركا  التابعة بقطاعي الطاقة والبنية األستتاستتية. كما تر ر  النتائج المجمعة بتستتجيل 

مليون  111، وكذلك تستتتجيل 1122مليون جنيه     عام  ..2.2مخصتتتصتتتا  بقيمة 

استتتتبعاد تر ير  جنيه في إتتتورة  ستتتائر من العمليا  غير المستتتتمرة، علًما برنه في حالة

 ..، فإن إتتافي الخستتائر المجمعة ينخفض إلى نحو المذكورة المصتتروفا  غير النقدية

 .1122مليون جنيه فقط     عام 

بلغتت  بينمتتا ،     الربع األ ير منفردًا مليتتار جنيتته 1.2وبلغتت  اريرادا  المجمعتتة 

مليون جنيه  2..2األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد واره   واسسته   

نظًرا لعتتدة  .112    نفس الفترة، وهو انخفتتاض ملحوظ عن الربع األ ير من عتتام 

غياب المستتتاهمة اريجابية من الماتتتروعا  التي ت  التخارج منها وكذلك عوامل أبرزها 

مية واردارية غير المتكررة نظير أتعاب الخدما  اسستاارية ارتفاع المصتروفا  العمو

والقانونية لعمليا  التخارج التي ت  تنفيذها     الربع األ ير، وكذلك تكبد  ستتتتتتائر من 

 إتتتافي الاتتتركة حقق  الخلفية هذ  وعلى فرو  أستتتعار الصتتترا     الربع األ ير.

 .منفردًا األ ير الربع     جنيه مليون 311 بقيمة  سائر

على إتمام  طة التحو  إلى شتتركة استتتثمارية، حيث  1122وقد عكف  القلعة     عام 

تتبلور استتراتيجية الاتركة في أربعة محاور أستاسية لتحقي  ذلك المقصد، وهي استخدام 

حصتتتيلة التخارج من الماتتتروعا  غير الرئيستتتية في تخفيض المديونيا  على مستتتتوى 

مع  ،وزيادة حصتتتل القلعة ببعض الاتتتركا  التابعة الرئيستتتية القلعة وشتتتركاتها التابعة،

، وضخ .112استكما  ماروع الاركة المصرية للتكرير تمهيدًا لبدا ارنتاج     عام 

استثمارا  إضافية مختارة في مجموعة من الاركا  التابعة، وأ يًرا دراسة شراا أسه  

القلعة يقل كثيًرا عن قيمته العادلة،   زينة حيث ترى اردارة أن سعر التداو  الحالي لسه 

وأنها باتتترائها أستتته   زينة باستتتتخدام فوائض عائدا  التخارج من بعض الماتتتروعا  

 ستعظ  العائد اسستثمارل للمساهمين.

ً  تقدًما أحرز  الاتتركة أن القلعة إدارة وترى  املع اسستتتراتيجية الخطة تنفيذ في ملحوظا

 تقوم حيث القادمة، المرحلة     المرتقب النمو يرةبمستت الزاوية حجر باعتبارها 1122

 نميةت على التركيز لزيادة سعيًا ماتروعا  عدة من التخارج عمليا  بتنفيذ حاليًا الاتركة

 بدور  أ مر ما وهو النمو، على المتزايدة قدرتها من واسستتتتفادة الرئيستتتية اسستتتتثمارا 

 نتوقع أ رى جهة ومن. التابعة وشتتتتتتركاتها القلعة بمديونيا  الملحوظ اسنخفاض عن

 هوو للتكرير، المصترية بماتروع الميكانيكية األعما  كافة تكتمل أن الجارل العام    

 الاقة شتتتركة اضتتتط ع عن فرتتت ً  مصتتتر، في التنفيذ تح   اص قطاع ماتتتروع أكبر

 (مليار جنيه)المجمعة  اإليرادات
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 21 بقدرة الاتتتتمستتتتية الطاقة توليد ماتتتتروعا  من س نين المالي ارقفا  بتنفيذ عربية

 الجديدة اسستتتتتتثمار فرص ودراستتتتتة المخططة التوستتتتتعا  تنفيذ جانب إلى ميجاوا 

 .االكهربا وتوليد الطبيعي الغاز توزيع بماروعا 

 %.3 تتجاوز بنستتبة إناتتا   اكتمل للتكرير المصتترية الاتتركة ماتتروع أن بالذكر جدير

 3211 من أكثر حاليًا بالموقع يعمل حيث ،.112 عام     التاغيل بدا اردارة وتتوقع

 معدة 211 من أكثر تركيب ارناتتتائية المستتتتجدا  أبرز وتترتتتمن. رافعة 12و عامل

 متر ألف 31 من أكثر إتتب عن فرتت ً  المعدنية المناتت   من الن ألف 1..2 وتاتتييد

 وبلغ(.  وازي ) غائر أستتا  211. من أكثر وتركيب الخرستتانية المناتت   من مكعب

 بما – ستتتاعة مليون 21.2 تاريخه حتى بالماتتتروع العمل ستتتاعا  لعدد العام ارجمالي

 .انقطاع دون العمل من سنة 1.1 نحو يعاد 

 المصتترية بماتتروع حصتتتها زيادة عن 1122 عام     القلعة أعلن  الستتيا  هذا وفي

 زيادة حصيلة من جزا باستخدام وذلك ،%..1 بواقع زيادة وهي ،%23.1 إلى للتكرير

 الصتتفقا  ستتلستتلة ستتتثمر ذلك على وع وة. جنيه مليار 2.2 بقيمة األ يرة الما  رأ 

 ركااالا أحد – انترناشونا  هولدنج فايناناا  شركة مع اتفاقها ضمن القلعة أبرمتها التي

 الاقة شركة في ملحوظة بصتورة حصتتنا زيادة عن – القلعة ماتروعا  في المستتثمرين

 تقليلمع  بالتوازل وذلك ،1122 عام     المختارة الاتتتتتركا  من وغيرها عربية

 ذلك بمقترتتتى الرئيستتتية غير الماتتتروعا  من ا نين من التخارج     من المديونيا 

 .استفا 

 أسيك وماتروعا  الميزان الرشتيدل شتركة من األ يرة التخارجا  أن اردارة وتوضت 

 لها ستتتيكون قريبًا، تنفيذها المرتقب التخارج عمليا  من وغيرها مصتتتر، في لألستتتمن 

 النستتتبي الوزن تعظي      من القلعة لاتتتركة المالية القوائ  على اكبيرً  اإيجابيً  امردودً 

 لنقلة تمهيدًا والتعدين، اللوجستتتتتي والدع  والنقل الطاقة بقطاعا  الحالية للماتتتتروعا 

 .للتكرير المصرية الاركة تاغيل عند مرتقبة أ رى

 بقيمة مكاستتتب إتتتافي تحقي  عن 1122 عام     المنفذة القلعة تخارجا  أ مر  وقد

علًما برن  تقريبًا، جنيه مليار ..1 البالغة ارجمالية الحصتتتتتيلة من جنيه مليون 223.1

مليار جنيه  ..1شتتتركة القلعة قام  باستتتتبعاد وستتتداد مديونيا  تتجاوز قيمتها ارجمالية 

القوائ  المالية بتمليتار جنيته متديونيتا  مجمعتة  ..2، بمتا في ذلتك نحو 1122    عتام 

 عام دايةب منذ القلعة نفذتها التي التخارج عمليا  عن الناتجة الحصيلة بلغ  فيما. للاركة

 .جنيه مليون 1.. من أكثر تاريخه حتى 1122

 الرئيسية، غير الماروعا  من المخططة التخارجا  بعض تنفيذ تر ر أن اردارة وترى

ً  الربحية إلى التحو  لتعط وبالتالي  لعام راأل ي الربع من جعل الستتتابقة، للتقديرا  وفقا

1122  ً  مح  اسضتت بتكاليف المرتبطة النقدية غير المصتروفا  كافة رقرار مثاليًا توقيتا

 مركزها لتعزيز ستتعيًا للاتتركة المالية الهيكلة إعادة عملية رتمام ال زمة والمخصتتصتتا 

 الاتتتتتركة بماتتتتتروع ارنتاجية العمليا  بدا قبل ستتتتتيما وس ،1122 عام     المالي

 تساه  أن وقعنت التي عربية الاقة شركة في المستقبلية التوسعا  وتنفيذ للتكرير المصرية

 .المقبلة الفترا      الرب  وإافي اريرادا  نمو في ملحوظ باكل
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 :5132 المالي العام نتائج عن نبذة

 اإليرادات

 نمو وهو ،1122 لعام المالية النتائج تبويب إعادة بعد جنيه مليار 3.1 اريرادا  بلغ 

 بزيادة منفردًا األ ير الربع     جنيه مليار 1.1) الستتتتاب  العام بنتائج %.1 بمعد 

 المستتتاهمة استتتتبعاد عند جنيه مليار 2.2 المجمعة اريرادا  بلغ  فيما(. %23 ستتتنوية

 العمليا  ضتتمن اواحتستتابه 1122 عام     المباعة واسستتتثمارا  لألإتتو  اريجابية

ً  المستتتتمرة غير  المحاستتتبة معايير باستتتتخدام المجمعة المالية النتائج إعداد ألستتتلوب وفقا

 .المصرية

 األستتمن  إنتاج وماتتروعا ( عربية الاقة شتتركة) الطاقة توزيع ماتتروعا  احتل  وقد

 ارتفع  حيث ،1122 عام     المجمعة اريرادا  إتتدارة( لألستتمن  أستتيك شتتركة)

 1122 عام     جنيه مليار 1.1 لتبلغ %13 ستتتتتتنول بمعد  عربية الاقة إيرادا 

 أستتتيك شتتتركة إيرادا  ارتفع  بينما ،(منفردًا األ ير الربع     جنيه مليون 231.2)

 هيجن مليون 1..1.) جنيه مليار 1.2 لتبلغ 1122 عام     %11 بنستتتبة لألستتتمن 

 الجاهزة للخرسانة وأستيك المنيا ستيكأ ماتروعا  برن علًما ،(منفردًا األ ير الربع    

 تلك ستتتاهم  وبالتالي 1122 نوفمبر     بيعهما ت  لألستتتمن  أستتتيك لاتتتركة التابعتان

 .فقط 1122 أكتوبر نهاية حتى القلعة شركة إيرادا  في الماروعا 

 من اًرااعتب المالية نتائجها ضمن بالكامل للتعدين أسكوم نتائج تجميع القلعة شتركة وبدأ 

 ضتتتتتمن جنيه مليون 112.2 بمبلغ األ يرة ستتتتتاهم  حيث ،1122 لعام الثالث الربع

 التجميع برن علًما ،(منفردًا األ ير الربع     جنيه مليون 221.2) 1122 عام إيرادا 

 مليون 1. بواقع اره   مصتتروفا  ارتفاع إلى كذلك أدى أستتكوم شتتركة لنتائج الكامل

  .1122 عام من الثاني النصف     جنيه

ا المجمعة اريرادا  تاتتهد أن اردارة وتتوقع  ظل في 1122 عام     ملحوًظا انخفاضتتً

 الميزان والرشتتتيدل الجاهزة للخرستتتانة وأستتتيك المنيا أستتتيك من التخارج عمليا  تنفيذ

 متناهي التمويل لخدما  تنمية باتتركة القلعة حصتتة كامل بيع وكذلك ،1122 عام أوا ر

 الاركا  أرباح من القلعة حصتة تتر ر أن اردارة تتوقع كما. الجارل العام مطلع الصتغر

 نأ غير قنا، – لألسمن  مصر باتركة حصتتها كامل بيع ضتوا في ملحوظ باتكل التابعة

 ستتتتيما وس ،.112 عام من الثاني النصتتتتف بحلو  تماًما ستتتتتتعافى المجمعة اريرادا 

 تبلغ الذل للتكرير المصتتترية ماتتتروع تاتتتغيلو الطاقة قطاع مستتتاهمة نمو مع بالتزامن

 .دوسر مليار ..1 اسستثمارية تكلفته

 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباح

 ادةإع بعد) واسستتته   واره   والفوائد الرتترائب  صتت  قبل التاتتغيلية األرباح بلغ 

 عام     جنيه مليون 221 مقابل ،1122 عام     جنيه مليون 2...3( التبويب

 مستتاهمة استتتبعاد جنيه بعد مليون 1....المجمعة  التاتتغيلية فيما بلغ  األرباح. .112

 .1122 عام     القلعة منها تخارج  التي الاركا 

وتجدر ارشتتتتتارة إلى أن الزيادة المحدودة بمستتتتتتوى األرباح التاتتتتتغيلية بعد إعادة تبويب 

ترجع إلى غياب المستتاهمة اريجابية من شتتركا  أستتيك المنيا وأستتيك للخرستتانة الجاهزة 
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زيادة المصتتتروفا  والرشتتتيدل الميزان     ديستتتمبر، فرتتت ً عن نوفمبر      شتتتهر

مليون جنيتته     الربع األ ير  ..32رة، والتي بلغتت  ارداريتتة والعموميتتة غير المتكر

أتعاب     الربع الساب . وترجع هذ  الزيادة إلى مليون جنيه  21مقابل  1122من عام 

 عمليا  التخارج     الربع األ ير أيًرا.لالخدما  اسستاارية والقانونية 

 جنيه مليون .21 ةالتابع الاتتركا  من أرباح القلعة شتتركة حصتتة آ ر بلغ  جانب ومن

 الماتتتروعا  برن علًما الستتتاب ، العام     جنيه مليون 13.2 مقابل 1122 عام    

 نصيب القلعة من جنيه مليون 211بمبلغ  ةستاهم  منفردلألستمن  أستيك اتركة ل التابعة

مليون جنيه(  21قنا ) –، بما في ذلك شتتركة مصتتر لألستتمن  التابعة الاتتركا  في أرباح

 .مليون جنيه( 1.وشركة أسمن  زهانه بالجزائر )

 برنامج التخارج من المشروعات غير الرئيسية

تها ارجمالية لحصتتتي  بلغ 1122عمليا  تخارج     عام  3بتنفيذ قام  شتتتركة القلعة 

الث  ة مرة عن قيمة التخارجا   1.2مليار جنيه تقريبًا، وهو ترتتتتتتاعف بركثر من  ..1

التي تمتت      العتتام الستتتتتتاب ، حيتتث يهتتدا برنتتامج التختتارج من الماتتتتتتروعتتا  غير 

الرئيستتية إلى تحقي  هدفين رئيستتيين وهما التعجيل بستتداد وتقليل الديون على مستتتوى 

القلعتة وشتتتتتتركتاتهتا التتابعتة، ومن نتاحية أ رى زيادة التركيز على تنمية اسستتتتتتتثمارا  

 ها المتزايدة على النمو.الرئيسية واسستفادة من قدرت

وقد أ مر  تخارجا  القلعة المنفذة     الربع األ ير منفردًا عن تحقي  إافي مكاسب 

مليون جنيه، ويترتتتمن ذلك إتتتفقا  التخارج من شتتتركا  أستتتيك المنيا،  213.2بقيمة 

 وأسيك للخرسانة الجاهزة، والرشيدل الميزان.

زمة لتنفيذ مجموعة إضتتتتتتافية من إتتتتتتفقا  كمتا عكفت  اردارة على إتمام الترتيبا  ال 

ويترتتتتتتمن ذلك عددًا من التخارجا  التي تم   – 1122التختارج المخططتة     عام 

، ومن بينها شتتركة تنمية وشتتركة مصتتر للزجاج اللتان حققتا عائدا  1122بالفعل مطلع 

 مليون جنيه تقريبًا لاركة القلعة. 1..تتجاوز 

خارجا  أ رى     الفترة القادمة، بما في ذلك التخارج وتتطلع شركة القلعة إلى تنفيذ ت

من استتتتتثمارا  مجموعة أستتتتتيك القابرتتتتة في الجزائر )شتتتتتركة زهانه ومصتتتتتنع دجلفا 

لألستتتمن (، وكذلك شتتتركة مزارع دينا الرائدة في قطاع الصتتتناعا  الغذائية. كما تعتزم 

رج ونا  والذل يترمن التخاانترناش هولدنج فايناناتا  القلعة إتمام تنفيذ اتفاقها مع شتركة

 من شركة مينا هومز )ديزاينبوليس مو ( ومجموعة جراند فيو.

وفيما يتعل  بالعمليا  غير المستتتمرة، أتم  القلعة اتفا  التخارج من شتتركة المصتتريين 

ً اتفاقمؤ ًرا أبرم  ، بينما 1122أوا ر عام   النيل شتتتركة أستتته  من حصتتتتها آ ر لبيع ا

ع . وتتوق«اسقتصتتتادية للتنمية الدولية العجيزل» وشتتتركة «نجولإ» الغذائية للصتتتناعا 

    عام  القلعة شتتتتتركة الاتتتتتركة أن ينعكس مردود هذ  الصتتتتتفقا  الجديدة على نتائج

 .الاركتين باعتبارهما عمليا  غير مستمرة  سائر تجميع عن التوقف ضوا في 1122

مليار جنيه من  ..1بقيمة وتجدر ارشتتتتارة إلى أن شتتتتركة القلعة حقق  إتتتتافي عائدا  

 .112عمليتا  التختارج التي ت  تنفيتذها منذ انط   برنامج التحو  اسستتتتتتتراتيجي عام 

 .1122وحتى نهاية الربع األو  من عام 
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حتى  .112بتإيجتتاز إتتتتتتفقتتا  التختتارج التي ت  تنفيتذهتتا منتتذ عتتام التتالي يعرض جتدو  

  تاريخه:
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 غير النقدية وتكلفة االضمحالل المصروفات

على  1122قام  شتتتركة القلعة بتستتتجيل  ستتتائر غير نقدية     الربع األ ير من عام 

تكلفة اسضتتتمح   و فض قيمة استتتتثمارا  القلعة في عدة ماتتتروعا  احتستتتاب  لفية 

راتيجي إلى وكذلك تستتتتجيل المخصتتتتصتتتتا  المرتبطة بإتمام عملية التحو  اسستتتتت ،تابعة

شتتركة استتتثمارية رائدة في ماتتروعا  الطاقة والبنية األستتاستتية. وتعرض النقاال التالية 

 :أه  عناإر تلك الخسائر غير النقدية

 1.1بلغ  تكلفة اضتتتمح   ماتتتروعا  استتتتكاتتتاا البترو  والغاز الطبيعي  .2

مليون جنيه، ويرجع ذلك بصتتتتتتورة رئيستتتتتتية إلى شتتتتتتركة وادل النيل للبترو  

المحدودة التي تمتلك امتيازا  استتكاافية في دولتي السودان وجنوب السودان. 

ويعكس ذلك تر ير هبوال أستتعار النفط وحالة اضتتطراب الع قا  بين الستتودان 

وجنوب الستودان. وتجدر ارشتارة إلى أن شركة القلعة كان  قد أقر  في وق  

لزي  والاتتتتركة ستتتتاب  باضتتتتمح   استتتتتثمارها في الاتتتتركة الوالنية رنتاج ا

 من قيمة تلك اسستثمارا . %211الوالنية للبترو  بنسبة 

مليون جنيه تقريبًا على مستتتوى النتائج المالية  22ت  تستتجيل اضتتمح   بقيمة  .1

شتتتركة أستتتكوم ومجموعة أستتتيك القابرتتتة والاتتتركة عدة شتتتركا  تابعة منها ل

لاتتتركا  ا ي من أعما البيعكجزا ذلك اسضتتتمح   رتي وي. المتحدة للمستتتابك

 األشغا  المعدنية.والث  ة في ماروعا  التعدين وإدارة المحاجر 

في ظل حالة أستتعار بيع األستتمن  بصتتورة ملحوظة بتراجع  هامش الرب  تر ر .1

التاتتتبع التي يمر بها الستتتو  مع زيادة فوائض ارنتاج وتحستتتن إمدادا  الطاقة 

ركة بتستتتتجيل لمصتتتتانع األستتتتمن      الفترة الماضتتتتية، وبالتالي قام  الاتتتت

مليون جنيه على الاتتتتتهرة واسستتتتت  التجارل لعدة  121اضتتتتتمح   آ ر بقيمة 

ماتتروعا  ذا  أناتتطة و يقة الصتتلة بصتتناعة األستتمن ، ومن بينها مجموعة 

مليون  213مليون جنيه( والاتتتركة المتحدة للمستتتابك ) .21أستتتيك القابرتتتة )

 جنيه(.

مليون  211تنوير بواقع  قام  شركة القلعة بتخفيض قيمة استثمارها في شركة ..

 جنيه في إالار عملية إعادة الهيكلة المالية.

 

 االضمحالل وتكلفة النقدية غير المصروفات
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 تخفيض المديونيات

شتركة القلعة ستعيها لخفض المديونيا  كمحور رئيستي من محاور اسستراتيجية واإتل ت

حيث عكف  الاتتتتركة  1122كان الحا      عام  التي تتبناها     هذ  المرحلة، مثلما

على  فض الديون باستتتتتخدام عائدا  التخارج من الماتتتتروعا  غير الرئيستتتتية وكذلك 

 تقليل المديونيا  التي يت  تجميعها في ضوا عمليا  التخارج المذكورة.

مليار جنيه ابتداًا من الربع  ..1قدرها عناإتتتتر  فض مديونيا  وتعرض النقاال التالية 

 :1122وحتى نهاية الربع األو  من عام  1122األو  من عام 

مليار جنيه     النصتتتتتف  2.1تخفيض مديونيا  قطاع األستتتتتمن  بركثر من  .2

 .1122الثاني من عام 

مليون جنيتته     الربع  121تخفيض متتديونيتتا  مجموعتتة جتتذور بتتركثر من  .1

 .1122األ ير من عام 

يون جنيه منذ الربع األ ير من عام مل 131سداد قروض دوسرية تعاد  قيمتها  .1

 حتى تاريخه. 1122

 مبادلةال اتفا  إالار في جنيه مليون 121 بقيمة إيزاكو ةشتترك مديونيا  تستتوية ..

 .األ يرة الما  رأ  زيادة عملية ضمن

 المديونيا  برن علًما ،مليون جنيه 2.2ستتتتداد مديونيا  شتتتتركة إنجول بقيمة  .2

تظهر على ميزانية شتركة القلعة ضمن بند اسلتزاما   إنجول ةباترك خاإتةال

 .المحتفظ بها لغرض البيع 
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مليار جنيه عن نهاية  2.11بواقع  القلعة اتتتتتتركةالمجمعة ل ديونالت إجمتالي وقتد تراجع

)باستثناا ديون الاركة المصرية للتكرير وشركة سكك حديد ريف  فالي(  1122سبتمبر 

    مليون جنيه  123.1بواقع مديونيا  مجموعة أستتتيك القابرتتتة   فضويعكس ذلك 

 221الربع األ ير منفردًا. وقتد أ مر هذا اسنخفاض عن تراجع مصتتتتتتروفا  الفائدة إلى 

مليون جنيتته     الربع  .12مقتتابتتل  1122ليون جنيتته     الربع األ ير من عتتام م

 الساب . وتتوقع اردارة أن يستمر اسنخفاض     الفترة المقبلة.

 إنف فالي، ريف  حديد سكك وشتركة للتكرير المصترية الاتركة ديون احتستاب حالة وفي

، دون تغيير 1122اية ديستتتمبر بنه جنيه مليار 2..2 بلغيستتت المصتتترفية الديون إجمالي

فيما يعكس تر ير مستتتحوبا  الاتتتركة المصتتترية للتكرير من  ،ملحوظ عن الربع الستتتاب 

 .حزمة القروض المتف  عليها

لاروال انترناشونا  بعد تلبية ا هولدنج فايناناا  وتتطلع القلعة إلى تنفيذ اتفاقها مع شتركة

المزيد من المديونيا  الخاإة بالماروعا  والمتطلبا  التنظيمية ليثمر ذلك عن استبعاد 

 المقرر التخارج منها ضمن هذا استفا .

 

 ******  

 في المنتهيتتتتة المتتتتاليتتتتة الفترة عن المجمعتتتتة والنتتتتتائج القلعتتتتة شتتتتتتتركتتتتة ألداا إضتتتتتتتتتتافي استتتتتتتتعراض يلي وفيمتتتا

من عام  األ يرالربع  ومستتتتجدا  لنتائج اردارة وتحلي   المتممة اريرتتتاحا  إلى بارضتتتافة 1122 ديستتتمبر 12

  ir.qalaaholdings.com ارلكتروني الموقع زيارة عبر القلعة لاركة الكاملة المالية القوائ  تحميل يمكن. 1122

٧.٠٥ ٦.٨١ ٦.٧٣

٦.٤٦ ٦.٧٣ ٦.٧٩

٦.٦٣

٥.٢٤

٣.٤١ ٣.٥١ ٣.٥٢ ٥.٤٩ ٥.٨٧

٦.٧٦

٨.٨٣

١٠.٢

٠.٨٥ ١.٢٦ ١.٤٢ ١.٥٥ ١.٦٥ ١.٦٤ ١.٦٦ ١.٦٧

٢٠١٤مارس  ٢٠١٤يونيو  ٢٠١٤سبتمبر  ٢٠١٤ديسمبر  ٢٠١٥مارس  ٢٠١٥يونيو  ٢٠١٥سبتمبر  ٢٠١٥ديسمبر 

أخرى المصرية للتكرير أفريكا ريل وايز
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 أسلوب تجميع نتائج استثمارات شركة القلعة

 

 

 

  



2015 2014
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 1,460.7  382.5  413.8  426.3  238.1  1,883.5  469.2  444.1  495.7  474.5 مجمل الربح 

 9.9  )4.0( 6.0  3.6   4.4   13.6  3.6  3.6  3.2  3.2  أتعاب االستشارات 
 98.5  28.7  11.5  38.2   20.1   106.9  8.9  18.5  44.8  34.8  احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 

 1,569.1  407.2  431.2  468.1  262.6  2,004.0  481.7  466.2  543.7  512.4 إجمالي األرباح التشغيلية

 )875.0( )230.7( )215.4( )210.0(  )219.0(  )1,046.2( )289.3( )266.3( )249.4( )241.2( مصروفات عمومية وإدارية  
 13.6  21.1  50.1  )72.6(  15.0   )18.6( )43.2( 24.7  )2.7( 2.7  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 707.7  197.6  266.0  185.5  58.6  939.2  149.2  224.5  291.6  273.8 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )55.7( 8.3  )30.1( )4.3(  )29.6(  )92.0( )81.7( )10.0( )2.3( 2.0  مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة(
 651.9  205.9  235.9  181.2  29.0  847.1  67.5  214.5  289.3  275.8 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )388.9( )74.4( )91.7( )119.3(  )103.5(  )436.9( )120.0( )120.8( )90.6( )105.5( اإلهالك واالستهالك 
 263.0  131.5  144.1  61.9  )74.5( 410.2  )52.5( 93.7  198.7  170.3 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )728.9( )215.1( )164.3( )178.3(  )171.1(  )729.6( )163.5( )214.4( )185.9( )165.8( فائدة مصرفية مدينة
 )96.0( )24.0( )24.0( )24.0(  )24.0(  )103.4( )28.6( )23.5( )26.2( )25.0( أعباء مصرفية مؤجلة

 )80.0( )80.0( -    -     -     )41.1( )10.5( )10.4( )9.6( )10.6( رسوم بنكية غير متكررة 
 )78.4( )27.0( )18.1( )19.6(  )13.6(  )5.2( )0.6( )1.0( )1.8( )1.9( أعباء مؤجلة لصالح املساهمني

 76.3  17.5  17.9  19.7   21.2   87.9  18.9  31.2  16.4  21.4  دخل الفائدة
 )22.0( )22.0( -    -    -    )13.6( )2.8( )3.7( )3.8( )3.4(مصروفات التأجير التمويلي

 )665.9( )219.1( )44.3( )140.5( )262.0( )394.8( )239.6( )128.0( )12.1( )15.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

 70.0  )15.0( 85.0  -     -     618.3  528.1  33.1  67.5  )10.5( أرباح )خسائر( من بيع استثمارات
 -    -    -    -     -     )687.0( )678.5( )2.3( )2.0( )4.1( اضمحالالت

 )27.3( )17.7( -    )9.6(  -     )21.5( )9.5( )2.1( )0.5( )9.4( مصروفات إعادة هيكلة ومكافآت نهاية اخلدمة
 )23.5( -    )23.5( -    -    )16.3( 0.5  )4.2( )6.2( )6.4(مبادرات املسئولية االجتماعية

 )85.9( )75.2( )10.7( -     -     )171.4( )97.0( )37.7( )22.9( )13.8( مخصصات
 )204.0( )60.2( )9.3( )37.3(  )97.2(  )220.0( )99.5( )18.0( )43.9( )58.6( عمليات غير مستمرة *

 )199.0( )107.8( )68.8( )35.8(  13.4   )175.9( )83.2( )29.5( )10.1( )53.1( عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف
 )1,228.4( )587.7( )71.7( )223.2( )345.8( )1,068.5( )678.7( )188.8( )30.2( )170.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )117.6( )63.5( )25.7( )19.3(  )9.2(  )157.0( )39.3( )17.4( )59.1( )41.2( الضرائب 
 )1,345.9( )651.1( )97.4( )242.4( )355.0( )1,225.5( )718.0( )206.2( )89.3( )212.0(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )490.4( )273.6( )39.6( )54.1(  )123.1(  )70.1( 115.0  )80.6( )4.6( )99.9( حقوق األقلية
 )855.6( )377.5( )57.8( )188.3( )231.9( )1,155.4( )833.0( )125.5( )84.7( )112.2(صافي أرباح )خسائر( الفترة

* العمليات غير املستمرة تتضمن شركتي إيزاكو ودجلفا )أسيك لألسمنت( | وشركات العجيزي واملصريني وإجنوي ومامز فودز )جذور( | ديزاينبوليس مول )مينا هومز(

قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2015 )مليون جنيه مصري(



Non Core   شركات تابعة رئيسية   
 النقل والدعم األسمنتالطاقة 

التمويل متناهي األغذيةالتعديناللوجيستي 
أخرىالصغر

  QH SPVsاملصرية توازن طاقة عربية
 أسيك مشرق للتكرير 

القابضة 1 
 نايل لوجيستيكس 

وأفريكا ريل وايز
 عام 2014 عام 2015 خصومات  متفرقات ^   تنمية  وفرة جذور 3 أسكوم 2 

6,452.7 8,214.6  -161.0 132.5 0.9 1251.1 325.5 689.2 3,135.9  -   -215.7 2,302.9 --اإليرادات 
)4,992.0()6,331.1( -)122.4(-)5.5()869.4()232.7()610.9()2,365.9( -   -)171.5()1,952.7(--تكلفة املبيعات 

1,460.7 1,883.5 - 38.6 132.5 )4.7(381.7 92.7 78.3 770.0  -   - 44.2 350.1 - - مجمل الربح
9.9 13.6  )90.2(------ -  -   ---15.0 88.8 أتعاب االستشارات 

98.5 106.9  9.9 -----3.6 93.5  -   ---- -احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
1,569.1 2,004.0 )80.3(38.6 132.5 )4.7(381.7 92.7 81.9 863.5  -   - 44.2 350.1 15.0 88.8 إجمالي األرباح التشغيلية

)875.0()1,046.2( 79.1 )19.1()79.2(0.6 )243.2()43.0()92.2()267.0( )17.2()24.1()11.4()93.0()58.9()177.6(مصروفات عمومية وإدارية 
13.6 )18.6( -0.2 2.8 )0.7()10.4(2.1 -3.5  )2.4(0.5 0.4 )7.6()7.0(0.1 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)قبل خصم التكاليف االستثنائية(
)88.7()50.9( 249.5 33.2)23.6()19.6(  600.0)10.4( 51.8 128.2)4.7( 56.0 19.6)1.2( 939.2 707.7

-  31.1--- -  -- -----)31.1(- -
�مصروفات عمومية وإدارية 

)مصروفات استثنائية غير متكررة(
)74.5()3.0(---   - - --)14.5(---- )92.0()55.7(

  األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)163.3()22.8( 249.5 33.2)23.6()19.6(  600.0)10.4( 51.8 113.7)4.7( 56.0 19.6)32.3( 847.1 651.9

)388.9()436.9( )8.8()12.6()4.2()11.4()58.1()40.8()105.3()139.2( )0.1()0.5()10.5()43.4(-)2.1(اإلهالك واالستهالك 
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

والفوائد
)165.3()22.8( 206.1 22.7)24.1()19.7(  460.8)115.7( 11.0 55.5)16.1( 51.8 7.1)41.1( 410.2 263.0

)728.9()729.6( -)7.9()0.2()0.6()59.7()17.8()213.2()207.1( -   -)2.2()31.8()59.3()129.8(فائدة مصرفية مدينة 
)96.0()103.4( ------- )79.4( -   ---)24.0(- أعباء مصرفية مؤجلة 

)80.0()41.1( ----- -- -  -   )41.1(--- - رسوم بنكية غير متكررة
)78.4()5.2( 230.9 )18.7(--)18.4()2.1()14.0()9.9( -   )4.1(--)168.9(- أعباء مؤجلة لصالح املساهمني

76.3 87.9  )247.1(0.1 4.6 -4.5 -0.1 14.3  0.2 1.3 - 93.8 126.0 90.1 دخل الفائدة 
)22.0()13.6( ----)5.1(-)8.4(-  -   ---- - مصروفات التأجير التمويلي 

األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل 
)665.9()394.8()57.3()19.5(56.3 )16.7()23.2()8.8()351.2(178.7  )19.6()68.1(20.6 268.2 )149.1()205.0(البنود االستثنائية

70.0 618.3  )39.8(---246.4 -- 508.1  )23.1(---)68.1()5.3(أرباح )خسائر( من بيع استثمارات  
)24.0()687.0( )32.7()9.5(--)0.5()11.4(- )12.8( -   -)1.0(-)553.9()65.2(اضمحالالت

مصروفات إعادة الهيكلة ومكافآت نهاية 
اخلدمة 

 - -)2.6(--)8.4(  -)9.9(-)0.6(---- )21.5()27.3(

)23.5()16.3( --)1.0(-- -- )5.5( -   --)4.3(- )5.5(مبادرات املسئولية االجتماعية  
)85.9()171.4( 64.3 )0.6(0.7 -)6.6()2.0()3.6()19.1( -   -)2.3()44.4()117.2()40.5(مخصصات 

)204.0()220.0( )49.2()54.5(--)98.3(-- )17.9( -   ---- - عمليات غير مستمرة **
)199.0()175.9( 28.8 )27.0(-1.1 17.1 )23.0()40.1()158.7( 1.4 )1.5(2.5 )2.4(3.6 22.4 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف  
)1,252.4()1,068.5()85.9()111.1(55.9 )15.6(134.2 )45.3()404.8(472.9  )49.7()69.6(19.8 214.4 )884.6()299.1(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)117.6()157.0( 73.3 2.4 )14.2(-)27.6(1.5 - )130.8( -   -)1.7()67.7(8.0 )0.2(الضرائب 
)1,369.9()1,225.5()12.7()108.6(41.7 )15.6(106.6 )43.8()404.8(342.0  )49.7()69.6(18.2 146.7 )876.6()299.3(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)490.4()70.1( )260.6()0.3(- )0.6(- )3.2()43.1(215.9  )10.7()12.6(8.0 36.9 --حقوق األقلية 
)879.6()1,155.4(247.9 )108.3(41.7 )15.1(106.6 )40.6()361.7(126.1  )39.0()57.1(10.1 109.8 )876.6()299.3(صافي أرباح )خسائر( الفترة

1( قامت أسيك لألسمنت ببيع حصتها في شركتي أسيك املنيا وأسيك للخرسانة اجلاهزة في نوفمبر 2015.
2( تعكس نتائج النصف الثاني فقط ألن شرك القلعة بدأت جتمميع نتائج أسكوم اعتبارًا من يونيو 2015.

3( قامت شركة فالكون ببيع حصتها في شركة الرشيدي امليزان في ديسمبر 2015.
** تتضمن العمليات غير املستمرة كل من شركة إيزاكو ومشروع جلفا )أسيك القابضة(، وشركات العجيزي واملصريني وإجنوي ومامز فودز )جذور( وديزاينبوليس مول )مينا هومز( وكذلك شركة كروندال )متفرقات(

^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك ومشروع ديزاينبوليس مول )مينا هومز( وشركة كروندال.

قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2015 )مليون جنيه مصري( 



مشروعات غير رئيسيةشركات تابعة رئيسية   
الطاقة 

األغذيةالتعدين النقل والدعم اللوجيستي األسمنت 

 QH املصرية   
أسيك  مشرق  توازن  طاقة عربية للتكرير   

القابضة 
 نايل 

لوجيستيكس 
 أفريكا ريل 

العام املالي  خصومات / SPVs  متفرقات *  تنمية وفرة جذور أسكوموايز 
2015

العام املالي 
2014

األصول املتداولة
 3,163.5   3,131.6   )1,558.3(  245.4  40.2  12.3  95.5  212.0  238.2  49.6  1,260.8  150.3  108.2  934.6  169.1   1,173.7  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 1,047.2   1,016.8   0.0   29.4  -    6.2  79.1  45.3  109.6  13.0  565.8  -    47.5  120.8  -     -   مخزون 
 1,382.9   2,473.5   687.0   556.6  -    -    254.8  -    -    -    975.2  -    -    -    -     -   أصول محتفظ بها لغرض البيع

 2,182.1   3,353.0   87.8   0.9  81.8  5.0  8.6  9.6  60.4  5.7  381.2  18.9  8.2  686.6  1,775.1   223.29 النقدية وما في حكمها
 207.8   76.6   1.1   -    -    1.1  24.0  -    -    -    17.8  0.8  -    31.8  -     -   أصول أخرى 

 7,983.5  10,051.5  )782.4(  832.2  122.0  24.6  462.0  266.9  408.2  68.3  3,200.8  170.0  163.9  1,773.8  1,944.3   1,397.0  إجمالي األصول املتداولة

األصول غير املتداولة
 17,866.9   22,053.2   503.3   58.1  13.0  237.2  790.7  624.0  251.0  591.3  1,132.7  0.2  92.9  510.5  17,221.9   26.5  أصول ثابتة

 2,517.5   1,035.3   )8,383.9(  0.0  -    -    -    0.1  -    9.7  414.9  -    -    2.3  -     8,992.2  استثمارات عقارية 
 2,986.9   2,514.9   1,035.5   -    -    -    -    246.5  792.4  -    2.9  -    32.6  405.0  -     -    الشهرة / أصول غير ملموسة

 1,060.5   1,521.7   )710.4(  114.7  -    -    247.8  -    239.0  -    30.9  -    -    34.8  846.3   718.6  أصول أخرى 
 24,431.8  27,125.1  )7,555.5(  172.7  13.0  237.2  1,038.6  870.5  1,282.4  601.0  1,581.5  0.2  125.5  952.6  18,068.2   9,737.2  إجمالي األصول غير املتداولة

 32,415.2  37,176.7  )8,337.8(  1,004.9  135.0  261.9  1,500.6  1,137.4  1,690.6  669.2  4,782.2  170.2  289.3  2,726.4  20,012.4   11,134.2  إجمالي األصول

حقوق امللكية
 3,421.4  2,797.9  )9,913.1(  )0.2( 64.7  )331.9( 478.4  328.0  )556.9( )129.8( )751.1( 112.7  102.9  1,011.4  3,999.5   8,383.3  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 8,804.8   8,152.5   2,616.8   -    -    )9.4( 0.0  )34.7( -    12.1  1,347.9  16.4  56.3  281.3  3,865.7   -    حقوق األقلية
 12,226.2  10,950.4  )7,296.3(  )0.2( 64.7  )341.4( 478.4  293.3  )556.9( )117.7( 596.9  129.2  159.2  1,292.8  7,865.2   8,383.3  إجمالي حقوق امللكية

االلتزامات املتداولة
 2,753.3   3,441.8   351.5   58.7  -    19.5  42.9  436.5  284.5  457.7  260.2  -    16.3  103.6  -     1,410.4  افتراض

 3,987.7   6,396.1   )711.8(  169.0  70.0  570.7  350.7  273.6  376.8  244.9  1,847.5  28.3  67.5  863.3  1,678.1   567.6  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 489.6   620.5   59.0   6.0  -    2.0  9.1  18.4  -    7.9  176.3  12.8  33.4  64.3  -     231.2  مخصصات

 937.9   1,013.4   )513.7(  541.2  -    -    460.4  -    -    -    525.6  -    -    -    -     -    التزامات محتفظ بها لغرض البيع
 8,168.5  11,471.8  )815.0(  774.8  70.0  592.3  863.1  728.5  661.3  710.5  2,809.6  41.0  117.1  1,031.2  1,678.1   2,209.2  إجمالي االلتزامات املتداولة

     االلتزامات غير املتداولة
 10,828.9   13,671.8   512.4   -    -    10.9  128.7  40.0  1,387.5  -    629.8  -    -    220.0  10,200.7   541.7  اقتراض 

 792.8   24.5   )1,053.1(  224.8  -    -    -    65.6  -    76.4  710.7  -    -    -    -     -    قروض املساهمني
 399.0   1,058.2   314.1   5.5  0.3  -    30.4  10.0  198.8  -    35.3  -    13.0  182.5  268.5   -    التزامات طويلة األجل

 12,020.6  14,754.5  )226.6(  230.3  0.3  10.9  159.1  115.6  1,586.3  76.4  1,375.8  -    13.0  402.5  10,469.1   541.7  إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 20,189.0  26,226.3  )1,041.6(  1,005.2  70.3  603.2  1,022.2  844.1  2,247.6  787.0  4,185.4  41.0  130.1  1,433.7  12,147.2   2,750.9  إجمالي االلتزامات

 32,415.2  37,176.7  )8,337.9(  1,004.9  135.0  261.9  1,500.6  1,137.4  1,690.7  669.2  4,782.2  170.2  289.3  2,726.4  20,012.4   11,134.2  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

* تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك وشركة مينا هومز وشركة كروندال وسفنكس إيجيبت.

امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2015 )مليون جنيه مصري( 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

 األداا المالي والتاغيلي

 األرباح وبلغ . .112 عام     جنيه مليار 2.1 مقابل %12 بمعد  ستتنول نمو وهو ،1122 عام     تقريبًا جنيه مليار 1.2 الطاقة قطاع إيرادا  بلغ 

 شركتي أداا تحسن يعكس فيما ،%21 قدرها سنوية بزيادة 1122 عام     جنيه مليون 131.3 واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل التاتغيلية

  .وتوازن عربية الاقة

 *اإليرادات
 جنيهمليار  1.2

 (1122 عام)

 *التشغيلية األرباح
 جنيه مليون 131.3

 (1122عام )

  
 

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

5132 

 األخير الربع

5132 

 التغيير 5132 عام 5132 عام التغيير

 %13 1111.1 2.13.1 %21 231.2 212.1 طاقة عربية | إيرادات

 %.. 1.1.2 2.1.3 %12 21.2 1... طاقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %22 ..122 211.1 %21 1.1. 2... توازن | إيرادات

 %211 11.1 22.1 %122 22.1 1.2 توازن | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 

  

                                                      
 ي قطاع الطاقة.تمثل اريرادا  واألرباح التاغيلية لقطاع الطاقة ارجمالي العام لنتائج شركتي الاقة عربية وتوازن، وهي الماروعا  العاملة الوحيدة ف * 

 

 

١
٩
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٨

.٣

٢
٥

١
٨

.٦

2014 2015

١
٨

٨
.٨

٢
٨

٢
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 قطاع الطاقة
 

 وتوزيع الغاز الطبيعي وتستتتتتوي  المنتجا  البترولية االكهرباتوليد وتوزيع ماتتتتتروعا  ترتتتتت  استتتتتتثمارا  قطاع الطاقة 

ى جانب إل (،)شركة توازن المخلفا وإنتاج الوقود المات  من تدوير المخلفا  الزراعية والمنزلية و (،شتركة الاقة عربية)

 مصرية للتكرير )تكرير البترو (.ماروعا  ستزا  في حيز التطوير مثل الاركة ال
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

  %55.2 –ملكية شركة القلعة 
 

 

 1122 عام     %13 سنول بمعد  عربية الاقةإيرادا  نمو 

وبلغ  . %13 بمعد  ستتتنول نمو وهو جنيه، مليار 1.1الاتتتركة  إيرادا  بلغ ، حيث 1122نتائج مالية وتاتتتغيلية قوية     عام  عربية الاقة شتتتركة حقق 

     جنيه مليون 2.1.3 مقابل %.. بنستتبة ستتنوية زيادة وهي جنيه، مليون 1.1.2األرباح التاتتغيلية قبل  صتت  الرتترائب والفوائد واره   واسستتته   

 %22و %11 ستتنول بمعد  إيراداته  ارتفع  حيث البترولية، المنتجا  وتوزيع الطبيعي ازوالغ الكهرباا لقطاعا  المالي األدااقوة ذلك  ويعكس. .112 عام

 .التوالي على %11و

 

 اإليرادات
 جنيهمليار  1.1

 (1122 عام) 

 األرباح التشغيلية
 مليون جنيه 1.1.2

 (1122 عام)

 
 

 

 ارتفع  وقد. 1122 عام     اريرادا  إجمالي من %22 حصتتة على مستتتحوذًا الاتتركة، إيرادا  إتتدارة البترولية المنتجا  وتوزيع تستتوي  ناتتاال احتل

 ًرامؤ  بإضافتها الاركة قام  التي الجديدة الوقود محطا  لتاغيل اريجابي المردود يعكس ما وهو جنيه، مليار 2.1 لتبلغ %11 سنول بمعد  النااال إيرادا 

 مع ،1122 عام     لتر مليون 222 لتبلغ %21 ستتنول بمعد  الوقود مبيعا  بارتفاع مصتتحوبًا ،1122محطة في نهاية عام  1.ليرتفع عدد المحطا  إلى 

 .%23 قدرها بزيادة الن، 1.21 إلى التاحي  زيو  مبيعا  وإو 

، وإتتاحب ذلك نمو األرباح التاتتغيلية قبل  صتت  الرتترائب 1122ه     عام مليون جني 221.1لتبلغ  %11بمعد  ستتنول  اارتفع  إيرادا  قطاع الكهرباو

لتبلغ  %.1بنستتتتتبة  الكهرباامليون جنيه     نفس الفترة. ويعكس ذلك نمو معدس  توليد وتوزيع  222.1لتبلغ  %1.والفوائد واره   واسستتتتتته   بمعد  

، نظًرا لزيادة معدس  اسستتته   بماتتروعا  كايرو فيستتتيفا  ستتيتي ونخيل وأستتيك ومستتابك. وبارضتتافة إلى 1122    عام  كيلو وا  / ستتاعةمليون  12.

ومن المتوقع أن تستتتتاه   ..112عام أوا ر  اعلى أن يت  تاتتتتغيلهممنهما، ميجا وا  لكل  21لطاقة الاتتتتمستتتتية بقدرة محطتين لذلك تعمل الاتتتتركة على إناتتتتاا 

 بالتوازل مع تنمية إيرادا  القطاع.الكهرباا طاقة ارنتاجية لتوليد المحطا  الجديدة في زيادة ال

 قبل التاتتغيلية األرباح بارتفاع مصتتحوبًا ،1122 عام     جنيه مليون ..222 لتبلغ %22 ستتنول بمعد  الطبيعي الغاز قطاع إيرادا  نمو الاتتركة وشتتهد 

انخفرتت   التوزيع معدس . وتجدر ارشتتارة إلى أن الفترة نفس     جنيه مليون 1..21 لتبلغ %12 بمعد  واسستتته   واره   والفوائد الرتترائب  صتت 

، غير أن الاتتتتركة نجح  في تعويض هذا التراجع من     زيادة .112 عام     مكعب متر مليار 1.1 مقابل مكعب متر مليار 1.2 لتبلغ %11 بنستتتتبة

    عام  %12تتقاضتتتتتاها الاتتتتتركة، وبالتالي ارتفع  إيرادا  توزيع الغاز الطبيعي بمعد  ستتتتتنول  أستتتتتعار الغاز الطبيعي وكذلك زيادة رستتتتتوم التوزيع التي

 إجمالي عدد ارتفع وقد. 1123 عام بنهاية ظهر حقل تاتتتغيل حينى لعند المستتتتوى الحالي إ الطبيعي الغاز توزيع معدس  تستتتتقر أن الاتتتركة وتتوقع .1122

 .1122 عام     سكنية منارة ألف 11. لتبلغ %22 بمعد  الطبيعي الغاز بابكة ربطها ت  التي السكنية المنا  

١
٧

٩
٨

.٠

٢
٣

٠
٢

.٩

2014 2015

١
٧

٢
.٨

٢
٤

٩
.٥

2014 2015



    

14 

 

 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

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

5132 

 الربع األخير

5132 

 التغيير 5132 عام 5132 عام التغيير

 %11 221.1 131.1 %.2 3..21 ..222 | إيراداتباور طاقة 

 %1. 222.1 31.2 %2 ...1 2..1 تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك| أرباح باور طاقة 

 %22 ..222 ..11. %11 211.2 13.1 | إيراداتطاقة غاز 

 %12 1..21 31.1 %23 13.2 ..22 | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكطاقة غاز 

 %11 21.2.1 ...12 %21 122.1 112.1 | إيراداتطاقة تسويق 

 %21 2.1. 2..1 %13 ..22 1.2 | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكطاقة تسويق 

 

 

 *توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

 5132 عام
 

 

 توزيع الغاز الطبيعي

 5132 عام
 

 

 

 توزيع المنتجات البترولية

 5132 عام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنشاءات الغاز الطبيعي

 5132 عام
 

 

 محطات الوقود

 5132ديسمبر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 .سبة المتبقية ألناطة التوليدمن ارجمالي ألناطة التوزيع والن 2%..2 * 

 مليون 711.2
 ات / ساعةو كيلو

 

نمو سنوي بمعدل 

52% 

1.3 
 مليار متر مكعب

 

انخفاض سنوي 

 %51بمعدل 

 

522.1 
 لترمليون 

 

نمو سنوي بمعدل 

31% 

 

 ألف عميل 22
 

دون تغيير عن عام 

5132 

 محطة 25
 

محطة في  17مقابل 

 5132ديسمبر 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

  %51.3 –ملكية شركة القلعة 
 

 11.1 لتبلغ %211 سنول بمعد  واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل التاغيلية األرباح نمواهد ت توازن شركة

 1122 عام     جنيه مليون

 األرباحتراعف  ذلك وإاحب جنيه، مليون ..122 لتبلغ %22 سنول بمعد  اريرادا  ارتفع  حيث ،1122 عام     قوية نتائج توازن شركة حقق 

 بالررائ  ص  قبل التاغيلية األرباح بلغ  منفردًا األ ير الربع و   . جنيه مليون 11.1 لتبلغ واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل التاغيلية

 يعكس بما ،.112 عام من الفترة نفس     جنيه مليون 1.2 مقابل %122 بمعد  ملحوظ سنول نمو وهو جنيه، مليون 22.1 واسسته   واره   والفوائد

 .اريرادا  بإجمالي ‹‹إنتاج›› شركة مساهمة وارتفاع ‹‹إيكارو›› لاركة القول األداا

 اإليرادات
 جنيه مليون ..122

 (1122 عام)

 التشغيلية األرباح
 جنيه مليون 11.1

 (1122 عام)

  
 لتركيب األسمن عم ئها من مصانع نااال  توقف رغ  %1. بمعد  سنول نمو وهو ،1122 عام     جنيه مليون 221.2 ‹‹إيكارو›› شركة إيرادا  بلغ 

 الربع     جنيه مليون 2.2. مقابل %12 بزيادة جنيه مليون 21.2 اريرادا  بلغ  منفردًا األ ير الربع و   . العام من ساب  وق  في بالفح  التغذية أنظمة

 %111 بنسبة الزراعية المخلفا  استه   معدس  نمو الزيادة تلك تعكسو ،.112 عام من األ ير بالربع مقارنًة %223 سنوية بنسبة زيادة أيًرا وهي الثالث،

 . الدوسر مقابل الجنيه قيمة انخفاض نتيجة البيع أسعار زيادة وكذلك الساب  العام من الفترة بنفس مقارنًة

 الرسوم متر را  على رجعي بر ر زيادة بإقرار الحكومة قيام ضوا في جنيه مليون 21.3 بقيمة استثنائية مكاسب تحصيل األ ير الربع شهد ذلك على وع وة

 جنيه مليون 22.2 واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل التاغيلية األرباح بلغ  ذلك ضوا وفي. المخلفا  ومعالجة جمع عن للاركة المستحقة

 211 بتوريد ‹‹إيكارو›› شركة قام  وقد. الساب  العام من الفترة بنفس مقارنًة أضعاا  مانية من بركثر سنول نمو وهو ،1122 عام من األ ير الربع    

 ةالارك برن علًما ،كما هو موض  أع   األسمن  مصانع لتوقف نتيجة الساب  العام عن ملحوظ تغيير وبدون ،1122 عام     الزراعية المخلفا  من الن ألف

 .%21 سنوية بزيادة منفردًا األ ير الربع     الزراعية المخلفا  من الن ألف 13.1 بتوريد قام 

 عام     جنيه مليون ..1. مقابل %11 بمعد  سنول نمو وهو ،1122 عام     جنيه مليون 21.1 ‹‹إنتاج›› مجموعة إيرادا  بلغ  أ رى ناحية ومن

 الخاإة التكاليف سرتفاع نظًرا جنيه مليون ..1 بقيمة واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل تاغيلية  سائر تكبد  الاركة أن غير ،.112

 عام     جنيه مليون 1.. بقيمة  سائر إافي تسجيل عن بدور  أ مر ما وهو عمان، بسلطنة إ لة مدينة في للمخلفا  إحي مدفن وإنااا تصمي  بماروع

1122. 

 

 
  الزراعية المخلفاتتوريدات  إجمالي

 (5132 عام)
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315.7 
 طنألف 

 

سنوي بمعدل نمو 

3% 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

  %31.2ملكية شركة القلعة 
 

 1122في مار   %.3الماروع بنسبة  اكتما  علنت للتكرير المصرية الاركة

 

 

 التاغيل بدا إلى الاركة وتهدا. أمريكي دوسر مليار ..1 استثمارية بتكلفة الكبرى القاهرة في متطورة تكرير منارة إقامة على للتكرير المصرية الاركة تعمل

 األوروبية الجودة لمواإفا  المطاب  السوسر من سنويًا الن مليون 1.1 منها الوقود، منتجا  من سنويًا الن مليون . تتجاوز إنتاجية بطاقة .112 عام    

Euro-V.  

 األعما  تنفيذ معد  وبلغ ،GS Engineering & Construction Corp شركة العام المقاو  إلى .112 مطلع في بالكامل الماروع أرض تسلي  ت  وقد

  ص  قبل تاغيلية أرباح إورة في دوسر مليون 221 من يقرب ما للتكرير المصرية ماروع يحق  أن القلعة شركة وتتوقع. 1122 مار  في %.3 ارناائية

 لتكريرل المصرية الاركة في حصتها بزيادة قام  القلعة شركة أن إلى ارشارة وتجدر. التاغيل من األو  عامه     واسسته   واره   والفوائد الررائب

 .1122في عام  األ يرة الما  رأ  زيادة عملية إالار في %23.1 إلى %22.1 من
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

 

 التي لمعدنيةا المنا   وعدد المصبوبة الخرسانة حج كبيًرا في  انموً شهد   حيث الماروع، بموقع الثقيلة المعدا  تركيب للتكرير المصرية الاركة وتواإل

 القروض إجمالي بذلك ليبلغ 1122 ومار  1122 أكتوبر بين دوسر مليون 111 قدرها مبالغ بسحب الاركة قام  وقد. األ يرة الاهور     تركيبها ت 

 المصرية الاركة بماروع ارناائية المستجدا  أبرز وتترمن(. جنيه مليار 1.2) عليها المتف  القروض حزمة إجمالي من دوسر مليار 2.23 حوالي المسحوبة

 :اآلتي للتكرير

 أبرز المستجدات اإلنشائية بمشروع الشركة المصرية للتكرير

1355  

  العاملين بالموقععدد 

32.255.221 

 العدد ارجمالي لساعا  العمل
 رافعة  25

 تعمل بالموقع

 معدة 511

 ت  تركيبها بالموقع
7.321 

 أساسا  غائرة ) وازي (
 متر مكعب ألف 11

  رسانا  مصبوبة

 طن ألف 32.1

 منا   معدنية
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

 النقل النهرل والدع  اللوجيستتي في مصتر والستودان وجنوب السودانماتروعا  ترت  استتثمارا  النقل والدع  اللوجيستتي 

 (.شركة سكك حديد ريف  فالي) في كينيا وأوغندا يةالسكك الحديد، وشبكة ()شركة نايل لوجيستيكس

 

 والتاغيلي المالي األداا

 العام     جنيه مليون ...22 مقابل %21 بمعد  ستتتتنول نمو وهو ،1122 عام     جنيه مليون ..2.2 اللوجيستتتتتي والدع  النقل قطاع إيرادا  بلغ 

 بقيمة تاتغيلية  ستتائر مقابل ملحوظ تحستن وهو جنيه، مليون ..1 واسستته   واره   والفوائد الرترائب  صتت  قبل التاتغيلية الخستتائر إجمالي وبلغ. الستاب 

  ..112 عام     جنيه مليون 12

 

 *اإليرادات
 مليون جنيه ..2.2

 (1122 عام)

 *التشغيلية الخسائر
 مليون جنيه ..1

 (1122 عام)

 

  

 

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

5132 

 الربع األخير

5132 

 التغيير 5132 عام 5132 عام التغيير

 %1 22.2 ..21 %. 22.2 2..2 نايل لوجيستيكس | اريرادا 

نايل لوجيستيكس | األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد واره   

 واسسته  
(1.3) (3.1) 112% (1.2) (..3) - 

  

                                                      
 تمثل اريرادا  واألرباح التاغيلية لقطاع النقل ارجمالي العام لنتائج شركتي نايل لوجيستيكس وأفريكا ريل وايز * 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

  %57.5 –ملكية شركة القلعة 
 

 جنيه مليون 22.2 لتبلغ 1122 عام     %1 سنول بمعد  لوجيستيكس نايل إيرادا نمو 

 اإليرادات
 جنيه مليون 22.2

 (1122 عام)

 التشغيلية الخسائر
 جنيه مليون 3..

 (1122 عام)

  

. ويعكس .112 عام     جنيه مليون ..21 مقابل %1 بمعد  سنول نمو وهو ،1122 عام     جنيه مليون 22.2 لوجيستيكس نايل شركة إيرادا  بلغ 

عدد من عم ا الاركة من مصانع لجوا مع  الواردا  حركة تباالؤ إلى أدى األجنبية العملة نقل أن غير ،الاركة تنتهجها التي التسعير سياسة تحسنذلك 

 العام     الن ألف 123 مقابل 1122 عام     الن ألف 12. إلى والتفريغ التحميل أناطة حج  انخفض وبالتالي والفح  الكلنكر اللبيا  إلغاا إلى األسمن 

 تراجع نتيجة جنيه، مليون 3.. بقيمة واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل تاغيلية  سائر الاركة تكبد  وقد. %.2، وهو انخفاض بنسبة الساب 

 .  اريجارية والمصروفا  العاملين وأجور برواتب المتعلقة التكاليف بزيادة مصحوبًا األ ير الربع     اريرادا 

 11مقابل  1122 عام     حاوية ألف 13.2 المنقولة الحاويا  عدد بلغ حيث بورسعيد، ميناا في الحاويا  نقل أناطة نمو الاركة شهد أ ر  جانب ومن

أن هيئة ميناا بورسعيد تفرض قيودًا على المدة الزمنية الخاإة برعما  التحميل والتفريغ بالميناا،  إلى ارشارة تجدرلكن و. ألف حاوية تقريبًا     العام الساب 

مقابل رسوم  ابتة مقابل كل رحلة، وهو ما أدى إلى زيادة من وإلى الميناا وبالتالي قام  الاركة بزيادة عدد الحاويا  المنقولة عبر زيادة عدد الرح   

 ستثنائي وبالتالي الرغط على األرباح التاغيلية وهامش الرب .مصروفا  الاركة باكل ا

 الحاويا ، تخزين ومنا   الحبوب إوامع تركيب أجل من مربع، متر ألف 211 مساحتها والبالغ بالنوبارية لها المملوكة األرض قطعة بإ  ا الاركة قام  وقد

 جديدة شحن طوال  وإضافة العم ا قاعدة تنويع إلى الرامية استراتيجيتها تنفيذ على الاركة تعمل كما. نااال التحميل والتفريغ إيرادا  مصادر لتنويع سعيًا

 .لمحليا بالسو  الاركة تخدمها التي الصناعا  من برل المحتملة اسضطرابا  من التحوال وكذلك التاغيلية األناطة استقرار وضمان المخاالر لتقليل

 

 نشاط التحميل والتفريغ

  الحمولة بالطنإجمالي 

 (5132 عام)

 

 

 

  المنقولة الحاويات عدد

 

 (5132 عام)

 

 

  

٦
٠

.٤

٦
٥

.٦

2014 2015

-٠
.٦

-٧
.٨

2014 2015

722 
 ألف طن

 

سنوي بمعدل انخفاض 

37% 

 

 ألف 51.2
 حاوية 

 

نمو سنوي بمعدل 

21% 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

  %52.7 القلعة شركة ملكية
 

 الجديدة GEتتسل  الدفعة األ يرة من قاالرا  سكك حديد ريف  فالي 

 برن علًما القاالرا ، أستتتطو  مرتتتاعفة  طة ضتتتمن 1122    عام  GE األمريكية الاتتتركة من جديدة قاالرة 11 فالي ريف  حديد ستتتكك شتتتركة استتتتلم 

 مليون 2.12 لتبلغ %21 بنسبة الاحن قدرا  نمو الاركةشتهد   وقد. .213 عام منذ أفريقيا شتر  أستوا  تد ل التي نوعها من األولى تعد الجديدة القاالرا 

 ،سكك حديد جديدة عربة 1.1 شراا على بالتعاقد الاركة قام  كما. الجديدة القاالرا  تاتغيل بعد النقل قدرة تترتاعف أن المتوقع ومن ،1122 عام    الن 

 .1122 عام من األو  الربع     اآل ر لنصفا وتسلم  1122 عام من األ ير الربع    الكمية المتعاقد عليها  نصف استلم  حيث

 عن ر ً ف النقل، عمليا  سرعة وكذلك المنقولة، البرائع حج  نمو في ذلك ويتجلى مراحل،   ث من المكون الترهيل إعادة برنامج  مار جني الاركة وتواإتل

 كفااة حستتتينت مع الحديدية للستتتكك األستتتاستتتية البنية في اسستتتتثمار نتيجة الرح   مدة تقليل في الاتتتركة نجح  قد. الحديد الستتتكك عربا  عدد زيادةتطوير و

 .الحالية القطارا  وتجديد جديدة قاالرا  شراا     من المنقولة الاحنا  حج  زيادة جانب إلى األإو ، استخدام

 متوستتط تقليل في الاتتركة نجح  كما. ك /  الن مليار 2.1 قرابة لتبلغ 1122 عام     %21 ستتنول بمعد ( ك /  الن) الاتتحن قدرة نمو الاتتركة رإتد  وقد

  ط على الرحلة مدة متوستتط ارتفع حين في يوًما، 1.1 ليبلغ %. ستتنوية بنستتبة( مومباستتا – نيروبي – مومباستتا)  ط على رحلةال تستتتغرقها التي الزمنية المدة

 .وعودة ذهابًا البرائع لنقل المستغر  الوق  تمثل الرحلة مدة برن علًما ،1122 عام     يوم ..1 لتبلغ %2 بنسبة( مومباسا – كامباس – مومباسا)

 

 

 (كم/  طن) بالصافيقدرة الشحن 

 (5132 عام)

 

 

 

 

  

3.1 
 / كم طن مليار

 

نمو سنوي بمعدل 

35% 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 التعدين قطاع 
 

 أسكوم ركةش ماروعا  مظلتها تح  تر  والتي الجيولوجية، والخدما  للتعدين أسيك شركة التعدين قطاع استثمارا  تر 

   ج وشركة ميتالز، بريايو  أسكوم وشركة والكيماويا ، الكربونا  لتصنيع أسكوم وشركة ،(المحاجر إدارة نااال)

 اعتباًرا ةالمالي نتائجها ضمن بالكامل أسكوم ميزانية تجميع القلعة شركة وبدأ  .السودان أسكوم وشركة العازلة، للمواد رو 

 .نفسهالربع الثالث من العام  ابتداًا منتجميع قائمة الد ل أيًرا   بدأ بينما ،1122 عام من الثاني الربع من

 

 

 والتاغيلي المالي األداا

 والفوائد الرتترائب  صتت  قبل التاتتتغيلية األرباح وبلغ  ،%22 بمعد  ستتتنول نمو وهو ،1122 عام     جنيه مليون 11.1. أستتكوم شتتركة إيرادا  بلغ 

 اريجابي المردود التاتتتغيلية األرباح نمو ويعكس. .112 عام     جنيه مليون 2.1. مقابل %11 ستتتنوية بزيادة ،جنيه مليون 22.2 واسستتتته   واره  

   .الاركة تنتهجها التي المصروفا   فض سياسة وكفااة التسعير لسياسة

 

 

 

 

  %22.7 –ملكية شركة القلعة 
 

 1122 عام     %22 سنول بمعد  أسكومنمو إيرادا  

 اإليرادات
 جنيه مليون 11.1.

 (1122 عام)

 التشغيلية األرباح
 جنيه مليون 22.2

 (1122 عام)
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

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

5132 

 الربع األخير

5132 

 التغيير 5132 عام 5132 عام التغيير

 (%2) 23.2 21.2 %2 ... ... أمريكي(أسكوم لتصنيع الكربونا  والكيماويا  | اريرادا  )مليون دوسر 

أسكوم لتصنيع الكربونا  والكيماويا  | األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب 

 والفوائد واره   واسسته   )مليون دوسر أمريكي(
1.. (1.1) - 1.. 1.1 (.2%) 

 %12 1.. 1.. %1. 2.3 2.1 ج   رو  | اريرادا  )مليون دوسر أمريكي(

رو  | األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد واره   ج   

 واسسته   )مليون دوسر أمريكي(
(1..) (1.2) 21% (2.1) (2.2) 12% 

 %22 113.2 1.1.1 %.2 ..11 32.2 نااال إدارة المحاجر في مصر | اريرادا  

وائد والفنااال إدارة المحاجر في مصر | األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب 

 واره   واسسته  
... ..2 (21%) 12.3 12.1 (1%) 

 %11 2...2 211.1 (%.) 21.2 2..2 نااال إدارة المحاجر  ارج مصر | اريرادا  

نااال إدارة المحاجر  ارج مصر | األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب 

 والفوائد واره   واسسته  
..2 23.2 311% ..1 13.2 .32% 

 

 دوسر مليون 21.2 مقابل %2 بمعد  سنول انخفاض وهو ،1122 عام     دوسر مليون 23.2 والكيماويا  الكربونا  لتصنيع أسكوم شركة إيرادا  بلغ 

 – أفريقيا جنوب عملة تراجع وسستتتيما األفريقية، األستتتوا  على هيمن  التي التحديا  نتيجة التصتتتديرية األناتتتطة تباالؤ تر ير ذلك ويعكس. .112 عام    

. الستتتاب  العام عن تغيير ودون 1122 عام     الن ألف 2...1 الاتتتركة مبيعا  بلغ  حيث ونيجيريا، غانا أستتتوا  في األمريكي الدوسر ونقل الراند،

 .الرب  هوامش على سلبي تر ير لها هنا  المنافسة احتدام أن رغ  الهند في أعمالها تنمية الاركة وتواإل

بينما انخفرتتتتتت  األرباح  ،%22، وهو نمو ستتتتتنول بمعد  1122    عام  مليون جنيه 113.2إيرادا  أناتتتتتطة و دما  إدارة المحاجر في مصتتتتتتر بلغ  و

 مليون جنيه     العام 12.3مقابل  1122مليون جنيه     عام  12.1لتبلغ  %1التاتغيلية قبل  صت  الررائب والفوائد واره   واسسته   بمعد  سنول 

 11.1مليون الن مقابل  11.1ليبلغ  1122    عام  %2حج  المبيعا  بنستتتتبة  عتراج رغ  –تحستتتتن األستتتتعار     العام نمو اريرادا  الستتتتاب . ويعكس 

 مليون الن     العام الساب . 

    الفترة من أغستتطس إلى ستو  الستوداني في البتعطل الطاحونة الرئيستتية  المصترلالستو   ارج ومن ناحية أ رى تر ر  أناتطة و دما  إدارة المحاجر 

تعويض  ستتائر الفترة الماضتتية، وهو ما أ مر عن ترتتاعف وبدأ   رتتع  ألعما  الصتتيانة ود ل  الخدمة مجددًا في منتصتتف أكتوبر ولكنها ، 1122 أكتوبر

وتجدر ارشارة إلى نمو األرباح التاغيلية  مليون جنيه. 2...2إلى  1122مع وإتو  إجمالي إيرادا  عام مقارنة بالربع الستاب  اريرادا      الربع األ ير 

الستتودان، بفرو  ستتعر الصتترا الناتجة عن رباح األتغير أستتلوب احتستتاب  ، حيث يعكس ذلك.112    عام مليون جنيه  1..مقابل  مليون جنيه 13.2 إلى

 احتسابها ضمن األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد واره   واسسته  .والتي يعتبرها مراقب الحسابا  جزًاا من أرباح النااال وبالتالي يت  

 في ااواسستتتتكاتتت الحفر أعما  أ مر  وقد. والنحا  والفرتتتة الذهب عن للتنقيب وأ يوبيا الستتتودان في امتيازا  عدة أستتتكوم شتتتركة تمتلك ،التعدين مجا  في

 على يربو الذهب من اكتاتتتاا تحقي  إمكانية يبرز والذل المعدنية الثروة تقرير بإإتتدار الاتتركة قام  حيث جدًا، واعدة نتائج تحقي  عن أ يوبيا غرب امتياز

 على الحصو  أجل من الوافية الجدوى دراسا  إعداد وكذلك اسستتكاافية األناتطة مواإتلة على كذلك أستكوم وتعمل. للطن جرام 2.2 بواقع أوقية مليون 2.2

 .الذهب رنتاج ماروعها وإال   التنقيب ترا يل

 

  والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم مبيعات

 (5132 عام)

 

 

 

  مصر في المحاجر إدارة نشاط مبيعات

 (5132 عام)

 

 

 

 

  

527.2 

 طنألف 

 

دون تغيير عن 

 5132عام 

 

11.1 
 مليون طن

 

سنوي انخفاض 

 %5بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

 والتاغيلي المالي األداا

 يرادا إ بلغ  وقد. الهندسية اردارة وماروعا  ارناااا  وماروعا  األسمن  إنتاج ماروعا  وهي رئيسية، قطاعا     ة األسمن  قطاع استثمارا  تر 

 .%11 سنول بمعد  نمو وهو ،1122 عام     جنيهمليار  1.2 القابرة أسيك مجموعة

 بيعب القابرة أسيك مجموعة قام  حيث ،1122 عام من أشهر 1 أو  مدار على األسمن  قطاع في استثماراتها بتقليل قام  القلعة شركة أنجدير بالذكر 

 «ةالجاهز للخرسانة أسيك»و «المنيا أسيك» شركتيذلك بيع  أعقبو ،مليون جنيه تقريبًا 11.في إفقة بلغ  قيمتها  «قنا – لألسمن  مصر»حصتها في شركة 

 شركا  أناطة عن اتجةالن التاغيلية واألرباح اريرادا  بإضافةاردارة قام   ، ولتيسير المقارنة مع نتائج العام الساب ،الخلفية هذ  وعلى. تقريبًا جنيه مليار مقابل

 مصر شركة أرباح من حصتها يعكسبما  الد ل بقائمة التاغيلية األرباح بإضافة قام  كما ،1122 أكتوبر نهاية حتى الجاهزة للخرسانة وأسيك المنيا أسيك

 المنتهية المالية للسنة المجمعة المالية القوائ  عكس على وذلك، 1122 عام من األو  النصف نهاية في الاركة تلك من التخارج عملية إتمام حتى قنا – لألسمن 

ً  وذلك ،1122 نوفمبر     منها للتخارج نظًرا المستمرة غير العمليا  بند ضمن المذكورة الاركا  نتائج تحتسب والتي 1122 ديسمبر 12 في  ألسلوب وفقا

 .المصرية المحاسبة معايير باستخدام المالية النتائج إعداد

 

  %52.5 –ملكية شركة القلعة 
 

 اإليرادات | أسيك القابضة
 جنيهمليار  .1.2

 (1122 عام)

 

 األرباح التشغيلية | أسيك القابضة
 مليون جنيه 211

 (1122 عام)
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 قطاع األسمنت واإلنشاءات 
 

األسمن  من      إنتاجتر  استثمارا  قطاع األسمن  وارناااا  مجموعة أسيك القابرة، والتي تامل ماروعا  

ركة قنا وش –شركة أسيك لألسمن  )في السودان: شركة التكامل / في مصر: شركة أسيك المنيا وشركة مصر لألسمن  

تح  ارنااا( وماروعا   –/ في الجزائر: شركة زهانه وشركة دجلفا ) ت  التخارج منها( أسيك للخرسانة الجاهزة 

 ارناااا  )شركة أرسكو / شركة أسيك للتحك  اآللي( وماروعا  اردارة الهندسية )شركة أسيك للهندسة / شركة أسنبرو(.
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

  

 

 

  %22.2 –أسيك القابضة ملكية 
 

 

 

 امنه التخارجالتي ت   المصرية أإولها مساهمةغياب  رغ  1122 عام     %21 سنول بمعد  ترتفع لألسمن  أسيك إيرادا 

 اإليرادات | أسيك لألسمنت
 جنيهمليار  2.1

 (1122 عام)

 األرباح التشغيلية | أسيك لألسمنت
 مليون جنيه 113.2  

 (1122 عام)

  
  

األإو   مساهمةغياب  رغ  ،%21 قدرها سنوية بزيادة جنيه مليار 2.1 اريرادا  بلغ  حيث ،1122 عام     قوية نتائج لألسمن  أسيك شركة حقق 

 تعكس كما. (الجاهزة للخرسانة وأسيك المنيا أسيك)إيرادا   1122( وأكتوبر قنا – لألسمن  مصر)حصة القلعة من أرباح  1122المصرية اعتباًرا من يونيو 

 مقابل جنيه مليون 312.1 لتبلغ 1122 عام     %31 سنول بمعد  إيراداته ارتفع  والذل بالسودان، التكامل أسمن  لمصنع القوية المساهمة النتائج هذ 

 .الساب  العام     جنيه مليون 21.2.

و بنح واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل التاغيلية األرباحوتراعف  كذلك ، 1122 عام     التكامل أسمن  مصنع إيرادا وقد تراعف  

 إليه وإل  ما أحدث توظيفكذلك و اردارةالتي تتبناها  التاغيلية لسياسةل اريجابي المردود يعكسبما  الفترة، نفس     جنيه مليون 212.2 لتبلغأربع مرا  

 تعرض رغ  1122 عام الن     ألف 21. ليبلغ %1. سنول بمعد  ارنتاج حج قد ارتفع و. العالمية FLS شركة مع بالتعاون األسمن  إناعة تكنولوجيا

 والتي رنتاجيةا الطاقة بتنمية المتعلقة الفنية التحديا  من بالعديد تر ر  األسمن  مصانع ، علًما برنالعام من الثالث الربع     الوقود نقل ألزمة المصنع

 حصته وتنمية التحديا تلك  تجاوز في نج  التكامل أسمن  مصنع أن غير ،في السودان األسعار وارتفاع المعروض نقل عنسفر  وأ 1122 عام إلى امتد 

 على والحفاظ السوقية الحصةوتنمية  ه التنافسية من أجل مواإلة النمومقوماتمع ترسيخ  ،1122 عام     %11 إلى .112 عام     %.1 من السوقية

 .    المرحلة المقبلة المتميزاألداا 

 وبالتالي المحلي  السو في العاملة األسمن  مصانع جميعفي  التاغيل معدس  بارتفاع القلعة شركة منها تخارج  التي المصرية األإو  تتر ر أن اردارة وتتوقع

 مازو ال مدادا ا استقرار ضوا في ارنتاجية الطاقة تنمية على بالقدرة األسمن  مصانع جميع حاليًا تحظى حيث البيع، أسعار وانخفاض المعروض زيادة

 %2..1وعلى هذ  الخلفية ترى اردارة أن التخارج من شركة مصر لألسمن  قنا )حصة . الفح  باستخدامأنظمة التغذية  إلى المصانع بعض وتحو  والسوسر

يبًا( جاا في التوقي  المناسب على التوالي مقابل مليار جنيه تقر %22و %2.2.مليون جنيه( وشركتي أسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة )حصة  11.مقابل 

ن شركة دا  التخارج مومقابل العائد األمثل نظًرا لتراجع هامش األرباح التاغيلية في السو  منذ ذلك الحين. وتجدر ارشارة إلى أن شركة القلعة استخدم  عائ

 حصيلة من المتبقية ةالنسب توزيع إلى بارضافة والاقيقة، التابعة الاركا  مديونيا  وكذلك لألسمن  أسيك شركة مديونيا  كامل تسوية في قنا – لألسمن  مصر

، بينما قام  باستخدام عائدا  التخارج من شركتي أسيك المنيا وأسيك للخرسانة الجاهزة لتخفيض جزا كبير من مديونيا  القلعة الاركة مساهمي على البيع

 وشركاتها التابعة.

     جنيه مليون 113.2 لتبلغ %11انخفاًضا سنويًا بمعد   واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل يةالتاغيل األرباحعلى هذ  الخلفية شهد  و

 .1122التي ت  بيعها     عام  المصرية األإو اريجابية من  مساهمةالموضحة أع   إلى جانب غياب ال السوقية األوضاعنتيجة  1122 عام
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

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

5132 

 الربع األخير

5132 

 التغيير 5132 عام 5132 عام التغيير

 (%11) 111.1 22.2.2 (%..) 1.1. 1.2.3 أسيك المنيا | اريرادا 

أسيك المنيا | األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد واره   

 واسسته  
1..1 22.. (33%) 122.1 211.1 (.2%) 

 %31 312.1 21.2. %12 122.2 221.1 أسمن  التكامل | اريرادا 

أسمن  التكامل | األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد واره   

 واسسته  
21.. .1.. 1.2% 2..1 212.2 11.% 

 %21 ..222 2.2.2 (%.2) 22.1 1.1. أسيك للخرسانة الجاهزة | اريرادا 

أسيك للخرسانة الجاهزة | األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد 

 واره   واسسته  
..2 1.2 (2.%) 21.. 12.. 21% 

 %11 112.1 111.2 %13 1..21 11.3 *| اريرادا زهانه لألسمن  

| األرباح التاغيلية قبل  ص  الررائب والفوائد واره   زهانه لألسمن  

 *واسسته  
.1.3 23.2 (..%) 21..1 231.2 .2% 

 تقوم الاركة بتجميع حصتها من أرباح /  سائر شركة زهانه لألسمن  باستخدام أسلوب حقو  الملكية * 

  

 إجمالي مبيعات األسمنت | أسيك المنيا 

 (5132أكتوبر  –يناير )

 

 

 

 األسمنت | التكامل إجمالي مبيعات

 (5132عام )

 

 

 

 

  

3.5 

 مليون طن

 

سنوي انخفاض 

 %2بمعدل 

 

 

1.75 

 طن مليون

 
سنوي بمعدل نمو 

71% 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

  %22.2 –أسيك القابضة ملكية 
 

 

 مةبقي واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل تاغيلية أرباحتحقي  مع  %12 سنول بمعد  للهندسة أسيكإيرادا   نمو

 1122 عام     جنيه مليون ..22

 إيرادات | أسيك للهندسة
 مليون جنيه ..221

 (1122 عام)

 األرباح التشغيلية | أسيك للهندسة
 مليون جنيه ..22  

 (1122 عام)

 
 

 

 الن مليون 22.1 بإنتاج اركةوقد قام  ال. المصرل السو  في ستنويًا الن مليون 21.2 ارنتاجية الاقتها تبلغ أستمن  مصتانع بإدارة للهندستة أستيك شتركة تقوم

التي تتولى  ماتتروعا ال جميعإلى  الطاقة إمدادا  واستتتقرار التاتتغيلية التحستتينا  مردود يعكس ماب %22 بمعد  ستتنول نمو وهو ،1122 عام     أستتمن 

وأ مر . .112جنيه     عام مليون  1...2مقابل  %11 ستتنوية بزيادة جنيه مليون ..221 للهندستتة أستتيك إيرادا  بلغ على هذ  الخلفية و. الاتتركة إدارتها

  ستتائر مقابل ،جنيه مليون ..22 واسستتته   واره   والفوائد الرتترائب  صتت  قبل التاتتغيلية األرباح بلغ  حيث حيةبالر حيز إلىالاتتركة  تحو ذلك عن 

 نع المحصتتلة الرستتوم زيادة جانب إلى الثابتة المصتتروفا  و فض التاتتغيلية الكفااة تحستتن يعكسهو ما و ،.112 عام     جنيه مليون 1.3 بقيمة تاتتغيلية

 .المصرل السو   ارج ماروعا عدة  من اريجابية المساهمةوارتفاع  الطن

 

 مشروعات إنتاج الكلنكر 

 (5132 عام)
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

  %22.2 –أسيك القابضة ملكية 
 

 1122 عام     جنيه مليون 22.1. لتبلغ تتراعف أرسكو إيرادا 

 أرسكو| اإليرادات 
 مليون جنيه 22.1.

 (1122 عام)

 األرباح التشغيلية | أرسكو
 مليون جنيه 11.1

 (1122 عام)

 

 
 

 وإتتاحب. .112 عام     جنيه مليون 212.2 مقابل %211 بمعد  ستتنول نمو وهو ،1122 عام     جنيه مليون 22.1. أرستتكو شتتركة إيرادا  بلغ 

 عام     جنيه مليون 12.2بقيمة  تاغيلية  سائر مقابل جنيه مليون 11.1 بقيمة واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل تاتغيلية أرباح تحقي  ذلك

 جنيه مليون 11.1. مقابل %22 ستتنوية بزيادة ،1122 عام     جنيه مليون 1.2.. ليبلغ الاتتركة تعاقدا  إجمالي نمو القول المالي األداا ويعكس. .112

 .الساب  العام     تقريبًا

 

 المشروعات المتعاقد على تنفيذها 

  (5132 عام) 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 األغذيةمشروعات في حيز التخارج: 

 ارشتتارة وتجدر(. الزراعي ارنتاج) الستودان وجنوب الستودان في وفرة وشتركة( واألغذية الزراعة) مصتر في جذور مجموعة األغذية قطاع استتتثمارا  ترت 

 الدا لية ضتتتاعواألو الستتتياستتتية األزمة نتيجة الاتتتركة تواجه التي التاتتتغيلية للتحديا  نظًرا التقرير هذا من وفرة شتتتركة نتائج باستتتتبعاد القلعة شتتتركة قيام إلى

 .السودان في الاركة بماروعا  الفنية الماك   جانب إلى السودان بجنوب المتدهورة

 قيامها عن 1122 عام من األ ير الربع     القلعة أعلن  ،في حيز التخارج اسستتتتتثمارا  من األغذية قطاع باعتبار القلعة شتتتتركة إدارة قرار ضتتتتوا في

 لبيع ستتوداني مستتتثمر مع اتفا  بتوقيع 1122 ديستتمبر في المتكاملة للحلو  الرشتتيدل شتتركة قام  حيث جذور، لمجموعة تابعة ماتتروعا  عدة من بالتخارج

 أكتوبر مصتتر شتتركة بيع عملية بإتمام جذور مجموعة قام  كما. تقريبًا دوسر مليون 1.. إجمالية بقيمة الستتودان في والبستتكوي  الطحينية للح وة مصتتنعيها

 مصتتانع شتركة أسته  من حصتتتها كامل بيعفي ديستمبر كذلك  أتم و جنيه، مليون 21 تبلغ إجمالية بقيمة مصتترل مستتثمر إلى «المصتريين» الغذائية للصتناعا 

 .جنيه مليون 223 بنحو بالاركة الملكية لحقو  ارجمالية القيمة تقدر عملية في المحدودة، المالية العليان شركة إلى الميزان الرشيدل حلويا 

 في المتخصتصتة «إنجول» الغذائية للصتناعا  النيل شتتركة أسته  من %211 البالغة حصتتها كامل لبيع اتفا مؤ ًرا  جذور مجموعةأبرم   متصتتل ستيا  وفي

 شتتتركة نأ إلى ارشتتتارة وتجدر. الزراعية األغذية وتصتتتدير إنتاج في المتخصتتتصتتتة «للتنمية اسقتصتتتادية الدولية العجيزل» وشتتتركة والعصتتتائر، الحليب إنتاج

 وقف ت التي «الدولية العجيزل» لاتتركة بالنستتبة الحا  وكذلك بها، استتتثماراتها قيمة باتتطب القلعة وقام  1121 عام في الناتتاال عن توقف  قد كان  «إنجول»

 بعد «المصتتريين» الغذائية للصتتناعا  أكتوبر مصتتر شتتركة في استتتثماراتها باتتطب ستتاب  وق  في قام  القلعة شتتركة برن علًما ،1122 عام     الناتتاال عن

 وعلى هذ  الخلفية تظهر الاركا  الث  ة ببند العمليا  غير المستمرة على القوائ  المالية المجمعة لاركة القلعة. .1121 عام التاغيلية عملياتها توقف

 تنول نهاأ مستتبقا أعلن  القلعة برن علًما دينا، مزارع من التخارج في المالي هامستتتاتتار بدور للقيام هيرميس المالية المجموعة بتكليف القلعة شتتركة قام  وقد

 .السوبرمارك بنااال  اسحتفاظ

 

  %21.3 –ملكية شركة القلعة 

 

 1122 عام     %.1 سنول بمعد  ترتفع جذور مجموعة إيرادا 

 

 اإليرادات المجمعة | جذور
 جنيهمليار  2.12

 (1122 عام)

 األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 مليون جنيه ..221

 (1122 عام)

  

 إلى ارشتتارة وتجدر. .112 عام     تقريبًا جنيه مليار مقابل %.1 قدرها ستتنوية بزيادة ،1122 عام     جنيه مليار 2.12 جذور مجموعة إيرادا  بلغ 

 تقوم التي والتجارة للخدما  العربية الاركة مساهمة تترمن س أنها كما فقط، 1122نوفمبر  حتى الميزان الرشتيدل شتركة مستاهمة تعكس 1122 عام نتائج أن

 األرباح جعترافي  التطورا  هذ  انعكس  وقد. دينا مزارع شركة من للتخارج تمهيدًا مستقل كيان تح  فصلها ت  حيث دينا، مزارع سوبرمارك  سلسلة بإدارة

 .جنيه مليون ..221 لتبلغ 1122 عام     %11 سنول بمعد  واسسته   واره   والفوائد الررائب  ص  قبل التاغيلية
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

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

5132 

 الربع األخير

5132 

 التغيير 5132 عام 5132 عام التغيير

 (%1.2) ..... 31.1. (%22) 3... ...21 الرشيدي الميزان | اإليرادات

 (%2) 21.3 2..2 (%23) 1.1 12.1 الرشيدي الميزان | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 %2 131.2 122.2 %3 ..1. 1.2. مزارع دينا | اإليرادات

 %1 ..221 ..211 (%1) 12.1 1..1 مزارع دينا | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %11 212.3 ..221 %12 3..1 ..13 االستثمارية لمنتجات األلبان | اإليرادات

االستثمارية لمنتجات األلبان | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 
 واالستهالك

..2 2.1 22% 12.1 11.1 - 

 %.21 ..121 ...21 %21 21.2 1.3. والتجارة | اإليرادات للخدمات العربية

 - (3..2) 2.2 - (11.1) (1.2) ستهالكواإلهالك واالوالتجارة | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد  للخدمات العربية

 

  كذلكوتراجع ،%1.2 بمعد  سنول انخفاض وهو ،باستثناا شهر ديسمبر 1122 عام     جنيه مليون ..... الميزان الرشتيدل إيرادا  بلغ   

 ..22مقابل  الفترة نفس     جنيه مليون 21.3 لتبلغ %2 ستتنول بمعد  واسستتته   واره   والفوائد الرتترائب  صتت  قبل التاتتغيلية األرباح

 ..112مليون جنيه     عام 

  األرباح التاتتغيلية قبل  صتت  ، وإتتاحب ذلك ارتفاع %2، وهو نمو ستتنول بمعد  1122مليون جنيه     عام  131.2بلغ  إيرادا  مزارع دينا

 مليون جنيه     نفس الفترة. ..221لتبلغ  %1الررائب والفوائد واره   واسسته   بمعد  سنول 

  ريرادا  ا تقوم الاتتركة اسستتتثمارية لمنتجا  األلبان بتستتوي  الحليب الذل تنتجه مزارع دينا تح  ع متها األكثر رواًجا بالستتو  المحلي. وقد بلغ

األرباح التاتتتتغيلية قبل   من نمو نا ارتفاع المصتتتتروفا  التاتتتتغيلية، غير أن %11، وهو نمو بمعد  ستتتتنول 1122مليون جنيه     عام  212.3

وتجدر ارشتتتارة إلى أن الاتتتركة . .112مليون جنيه دون تغيير ملحوظ عن عام  11 ، والتي بلغ  صتت  الرتتترائب والفوائد واره   واسستتته  

 التوسع في إنتاج الجبن.بعد تقووم بتنوع باقة المنتجا  وبدأ  بالفعل ا ترا  أسوا  جديدة 

 ارتفع  حيث ،1122 عام     قويًا أدااً  الاتتتركة حقق  وقد. دينا مزارع ستتتوبرمارك  ستتتلستتتلة بإدارة والتجارة للخدما  بيةالعر الاتتتركة تقوم 

 تاغيلية  سائر الاركة تكبد وقد . فرًعا 11 لتبلغ %21 بنسبة الفروع عدد زيادة بفرل جنيه مليون ..121 لتبلغ %.21 سنول بمعد  اريرادا 

 المخزون إدارة برنظمةفني  عطل حدوثنظًرا ل ،1122 عام     جنيه مليون 3..2 بقيمة واسستتتته   واره   والفوائد الرتتترائب  صتتت  قبل

 (.متكررة غير) استثنائية مصروفا  بند تح  الفار  هذا تسجيل إلى أدى مما الفعلي المخزون جرد عند ملحوظة فروقا  اكتااا وبالتالي

 األلبانمبيعات االستثمارية لمنتجات 

 (5132 عام)

  

 

 

 مبيعات مزارع دينا 

 (5132 عام)

  

 

 

 *قطيع مزارع دينا

 (5132 عام)

 

 

 

 

 

 

 

 

  فروع التجزئة ومساحتها اإلجمالية

 (5132 عام)

 

 

 

 

                                                      
 بقرة ُعار. 213.تامل  * 

 طنألف  31.5
 

سنوي بمعدل نمو 

55% 

طن ألف  52.7

 )حليب خام(

 

سنوي بمعدل نمو 

2% 

37.537 
 بقرة

 

نمو سنوي بمعدل 

5% 

 

/  فرع 51

 متر مربع 2.712

 

 فرًعا  32 مقابل

 متر مربع  2.532و

 (5132)عام 

 

1.131 
 جنيه

 

نمو سنوي بمعدل 

35% 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 التمويل متناهي الصغر: مشروعات في حيز التخارج

في الستتو   الصتتغر متناهية للماتتروعا  جنيه ألف 11ألف و بين يتراوح فيما وحلو  التمويل القروض توفير بغرض 1111 مار  في تنمية شتتركة ترستتستت 

 .المصرفي القطاع بتغطية يحظون س الذينالماروعا  واألفراد  من واسعة شريحة احتياجا  تلبية وكذلك ،المصرل

 

 

  %71 –ملكية شركة القلعة 
 

 1122 عام     %.. سنول بمعد  ترتفع تنمية شركة إيرادا 

 الاتتركة قروض محفظة نمو بفرتتل جنيه مليون 211.2 لتبلغ %.. ستتنول بمعد  اريرادا  ارتفع  حيث ،1122 عام     قوية نتائج تنمية شتتركة حقق 

 .للعم ا المصدرة القروض وقيمة

 

 الربح صافي
 جنيه مليون ..2.

 (1122 عام)

 
 ..2. ليبلغ %13 ستتتنول بمعد  الرب  إتتتافي ارتفاع ذلك وإتتتاحب ،%21 قدرها ستتتنوية بزيادة ،1122 عام     جنيه مليون 21.1 الناتتتاال أرباح بلغ 

 .الساب  العام     جنيه مليون 11.2 مقابل الفترة، نفس     جنيه مليون

. .112 عام     جنيه مليون 211.1 مقابل %11 بمعد  سنول نمو وهو ،1122 عام     جنيه مليون 323.1 بقيمة قروض بتوفير تنمية شركة قام  وقد

 عميل ألف 221 حوالي إلى الناتتطة العم ا قاعدة نمو جانب إلى الجمهورية، أنحاا جميع في فرًعا .22 لتبلغ الفروع باتتبكة األ يرة التوستتعا  ذلك ويعكس

 قدرها سنوية بزيادة 1122 ديستمبر نهاية في جنيه مليون 11.1. للاتركة القائ  الرإتيد وبلغ. .112 عام بنهاية تقريبًا عميل ألف .3 مقابل 1122 عام بنهاية

 ..112في نهاية عام  %2.1مقابل  %2..انخفر  إلى  المتعثرة القروض نسبة برن علًما ،11%

 

 الحالي الرصيد

 (5132عام )

 

 

 

 الفترة خالل المقدمة القروض

 (5132عام )

 

 

 

 نشطون عمالء

 (5132عام )

 

 

 

   
 

  

٣
٢

.٦

٤
١

.٧

2014 2015

331.112 

 عميل

 

نمو سنوي بمعدل 

55% 

 

151.5 
 مليون جنيه

 

نمو سنوي بمعدل 

12% 

 

221.2 
 مليون جنيه

 

نمو سنوي بمعدل 

11% 
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 تقرير نتائج األعمال

 5132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 1122أبريل  12القاهرة في 

  

 

 

 

  

 )إبراء الذمة القانونية(التطلعية البيانات 
 الحالية، ديرا والتق التوقعا  على ترسيسها ت  حيث تاريخية، حقائ  تعد س الو يقة هذ  في الواردة البيانا 

 مؤكدة ومخاالر معروفة، وغير معروفة مخاالر على البيان هذا ينطول وقد. القلعة شركة ومعتقدا  وآراا

 بعض أن إلى ارشارة ويجب. مفرال باكل عليه اسعتماد ينبغي وس أ رى، وعوامل مؤكدة، وغير

     من تحديدها ويمكن" المستقبلية البيانا " أو" األهداا" تاكل الو يقة هذ  في الواردة المعلوما 

 ،"ريقد" ،"يارع" ،"يتوقع" ،"ينبغي" ،"يلتمس" ،"سوا" ،"ربما" مثل تطلعيه مصطلحا  استخدام

 األحداث وكذلك. الماابهة المصطلحا  من غيرها أو منها منفي هو ما أو" يعتقد" أو" يواإل" ،"ينول"

 اسهداا هذ  مثل تعكسها التي تلك عن جوهريا تختلف قد القلعة لاركة الفعلي األداا أو النتائج أو الفعلية

 .والاكو  المخاالر بعض على القلعة شركة أداا ويحتول. المستقبلية البيانا  أو

 

 

 CCAP.CAكود التداول في البورصة المصرية 

 أرقام عالقات المستثمرين

 القاضي عمرو/  األستاذ

 المستثمرين ع قا  رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

    :...1 1.12 1 11+ 

 +11 1 1.12 3...:   ا

 درويش تامر/  األستاذ

 المستثمرين ع قا  مسئو 

tdarwish@qalaaholdings.com 

    :...1 1.12 1 11+ 

 +11 1 1.12 3...:   ا

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة

 (6132مار   13اعتباًرا من )

 

%٢٤.٤

%٧.٦ %٥.
%٤.١

%٣.٨

%٣.٧

%٣.٣

%٢.٢

%٤٥.٩

CCP EIIC

Caravel Coronation

DH Investors LTD CIB

Fidelity Olayan

Others



 

 المرفق بالقوائم المالية نموذج تقرير مجلس االدارة السنوي

 من قواعد القيد ( 04)معد وفقا الحكام المادة 

 1بالبيانات الواردة بالملحق رقم   تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة

 باالضافة الى ماورد بالنموذج التالي: 1191 لسنة  151المرفق بالالئحة التنفيذية للقانون 

 قلعة لالستشارات المالية ش.م.مشركة ال اســـم الشركـــة

 

 االساسية :البيانات 

 غرض الشــركـة

 ختالفإ على والمشروعات للشركات التمويلية و المالية المجاالت في االستشارات تقديم 

 . انواعها

 و التسويقية و التكنولوجية و الهندسية و اإلقتصادية الجدوي دراسات وتقديم إعداد 

 .عامة بصفة التمويل دراسات و االقتراض عقود ترتيبات و المالية و اإلدارية

 نيالف الدعم تقديم و للمشروعات الترويج بشأن واالستشارات الدراسات وتقديم إعداد 

 .القانونية االستشارات عدة فيما الشأن هذا في الالزم

 و انواعها بمختلف التعاقد و التفاوض عمليات في المشروعات و الشركات عن الوكاله 

 .الفنية المعونة و المشاركة و االدارة عقود مفاوضات خاص بوجه و مراحلها

 المشروعات هيكلة و تأهيل إعادة و تنفيذ و إدارة . 

  

      5002 / 25/  5        تاريخ القيد بالبورصة عاما 52 المدة المحددة للشركة

القانون الخاضع له 
 الشركة

 القيمة االسمية للسهم 2292 لسنة 222رقم 
 جم للسهم 2

اخر رأس مال مرخص 
 به

 جم 20000000000000
 س مال مصدرأاخر ر

 جم  2020000000000

 اخر رأس مال مدفوع
 

 جم 2020000000000
رقم وتاريخ القيد 
 بالسجل التجارى

 في 22252

 21 / 4 / 5004 

 

 

 عالقات المستثمرين :

                         القاضي محمد عمرو اسم مسئول االتصال

 سيتي جاردن-كورنيش النيل 2092 عنوان المركز الرئيسى

 ارقام التليفونات
 

54224440 
 م الفاكسارقا

54224449 

 www.qalaaholdings.com الموقع االلكترونى

 akadi@qalaaholdings.com البريد االلكترونى

 

 

 

http://www.qalaaholdings.com/
mailto:akadi@qalaaholdings.com


 

 مراقب الحسابات :

 حسن بسيوني البشة اسم مراقب الحسابات

  52/2/5022     تاريخ التعيين

 رقم القيد بالهيئة
 29 

 تاريخ قيده بالهيئة
   55  /9 / 5002 

 

 

 و نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة  : ساهمينهيكل الم

من اسهم  %5حملة 
 الشركة فأكثر

في تاريخ عدد االسهم 
 الماليةالقوائم 

 النسبة %

Citadel Capital Partners 

Ltd. 
443,295,671 24.36% 

 الدوليه مارات اال شركه
 م م ذ لالستثمار

138,767,960 7.62% 

THE CARAVEL FUND 
INTERNATIONAL LTD 

010,576,111 5.70% 

 االجمالى
685,738,631 

37.68% 

 

ملكية اعضاء مجلس االدارة 
 في اسهم الشركة

في تاريخ عدد االسهم 
 القوائم المالية

 النسبة %

 

 د / احمد محمد حسنين هيكل

 

2,200,000 

 
0.12% 

اجمالي ملكية اعضاء 
 مجلس االدارة

 
2,200,000 

 
0.12% 

 

اسهم الخزينة لدي الشركة 
 وفقا لتاريخ الشراء

عدد االسهم وفقا الخر 
 بيان افصاحي سابق

 النسبة %

 
 
 

 ال يوجد يوجد ال

 اجمالي اسهم الخزينة
 

 ال يوجد ال يوجد

 

 

 

 

 



 

 مجلس االدارة : 

 اخر تشكيل لمجلس االدارة :

 جهة التمثيل الوظيفة االسم

 الصفة 

 –غير تنفيذي  –) تنفيذي 
 مستقل ( 

 د / احمد محمد حسنين هيكل
 مجلس رئيس

 االدارة

 لشركة ممثال

Citadel Capital Partners 
LTD تنفيذى 

 الخازندار حسين هشام
 مجلس عضو

 المنتدب اإلدارة

 لشركة ممثال

Citadel Capital Partners 
LTD تنفيذى 

 صادق حسن كريم
 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال

Citadel Capital Partners 
LTD تنفيذى 

 عياد فاروق معتز
 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال

Citadel Capital Partners 
LTD تنفيذى 

 إسكندر جوزيف
 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال

Citadel Capital Partners 
LTD تنفيذى غير 

عضو مجلس إدارة ممثال لشركة 

Citadel Capital Partners 

LTD يحدد إسمه الحقا 
 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال

Citadel Capital Partners 
LTD - 

عضو مجلس إدارة ممثال لشركة 

Citadel Capital Partners 

LTD يحدد إسمه الحقا 
 مجلس عضو

 إدارة

 لشركة ممثال

Citadel Capital Partners 
LTD - 

 شنطي رغيد

قد قدم استقالته من مجلس اإلدارة و )

سيتم البت فيها في أقرب جمعية عامة 

 (للشركة

 مجلس عضو

 إدارة

 

ممثل لشركة االمارات الدولية 

 لالستثمار ذ م م
 تنفيذى غير

 السيد/ روبرت ويدجز

قد قدم استقالته من مجلس اإلدارة و )

سيتم البت فيها في أقرب جمعية عامة 

 (للشركة

 مجلس عضو

 إدارة

 

 

ممثل لشركة االمارات الدولية 

 لالستثمار ذ م م

 تنفيذى غير

 مجلس عضو حافظ حسن اسامة

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 السيد/ مجدى كمال ابراهيم الدسوقى

 

 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيد / فيليب بلير داندس

 

 مجلس عضو

 إدارة

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عامت علي تشكيل المجلس خالل الأ* يذكر التغيرات التي طر

 

 
 التغييرات فى مجلس ادارة الشركة :

     

 البيان الحالى البيان السابق 
 اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة 

 
 مجلس عضو

 *خليفة محمد شعيب محمد إدارة
 مجلس عضو

 إدارة
 Citadelعضو مجلس إدارة ممثال لشركة

Capital Partners LTD يحدد إسمه الحقا 

 
 مجلس عضو

 *الجارحى على عمرو إدارة
 مجلس عضو

 إدارة
 Citadelمجلس إدارة ممثال لشركةعضو 

Capital Partners LTD يحدد إسمه الحقا 

 
 مجلس عضو

 إدارة
 Citadelعضو مجلس إدارة ممثال لشركة

Capital Partners LTD يحدد إسمه الحقا 

 مجلس عضو

 جوزيف إسكندر إدارة
 

 6105 من األول الربع في التغييرات هذه * تمت

 

  مجلس االدارة  : اجتماعات

 مرات 5إنعقد مجلس اإلدارة خالل العام 

 تاريخ االنعقاد نوع االجنماع م

 11/2/2115 مجلس إدارة 1

 29/4/2115 مجلس إدارة 2

 11/6/2115 إدارة مجلس 3

 11/1/2115 مجلس إدارة 4

 1/12/2115 مجلس إدارة 5

 

 

 

 



 

  :  لجنة المراجعة 

 : للجنة المراجعةاخر تشكيل 

 جهة التمثيل االسم
 

 فيليب بليير داندس
 
 

 مستقل  -رئيس اللجنة

 

 مجدى كمال ابراهيم الدسوقى
 

 مستقل

 اسامة حسن حافظ
 

 مستقل

 

 لها :  الموكلة والمهام اختصاصات اللجنة بيان

 داخليةال المالية بالرقابة المتعلقة واألمور المالية والتقارير والمراجعة الحسابات على الرقابة 

 .الشركة في

 تقديم وممارسات القانوني والتزامها وسياساتها بالشركة العليا اإلدارة نزاهة على الرقابة 

 .والحسابات بالمالية يتعلق فيما الداخلية الرقابة ونظم التقارير

 األزمات وإدارة الداخلية الرقابة ونظم الداخلية والرقابة الداخلية المراجعة فاعلية مراجعة 

 .بالشركة

 واستبقائهم أتعابهم وتحديد الخارجيين المراجعين بتعيين التوصية. 

 للشركة والداخليين الخارجيين المراجعين وأداء ومؤهالت استقاللية على الرقابة. 

 (.اإلنذار صافرة) عنه واإلبالغ االحتيال معالجة إجراءات على والمحافظة إنشاء 

 بالقانون االلتزام أو األخالقي السلوك أو المصالح بتضارب تتعلق موضوعات أي مراجعة. 

 لعلياا واإلدارة الداخليين والمراجعين الخارجيين المراجعين بين للتواصل موحدة قناة توفير 

 .والرقابة المالية والتقارير والمراجعة بالحسابات يتعلق فيما والمجلس

 اإلدارة مجلس إليها يسنده قد أومسئوليات مالئمة واجبات بأي القيام. 

 بالبورصة اإلدراج قواعد تحددها أخرى مهام بأي القيام. 

. 

 اعمال اللجنة خالل العام : 

 أربعة مرات في العام  عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة

هل تم عرض تقارير اللجنة علي 
 مجلس ادارة الشركة 

 نعم

هل تضمنت تقارير اللجنة 
 مالحظات جوهرية وجب معالجتها 

 ال

هل قام مجلس االدارة بمعالجة 
 المالحظات الجوهرية

 ال يوجد

 

 



 

 

  : العاملين بالشركةبيانات 

متوسط عدد العاملين بالشركة 
 خالل السنة

220421 

متوسط دخل العامل خالل 
 السنة

 جم 45,270

 

 

  :  نظام االثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ) ان وجد ( 

اجمالي األسهم المتاحة وفقا نظام 
التحفيز للعاملين و االثابة و 

 المديرين

تحفيز للعاملين و لم يتم اصدار او تخصيص اي اسهم لصالح نظام االثابة و ال

 المديرين حتى تاريخه.

اجمالي ما تم منحه من 

أسهم االثابة و التحفيز 

خالل  للعاملين و المديرين
 العام

 ال يوجد

عدد المستفيدين من نظام 

االثابة و التحفيز للعاملين 

 المديرينو 

 ال يوجد

اجمالي ما تم منحه من 

أسهم االثابة و التحفيز 

منذ  للعاملين و المديرين
 تطبيق النظام

 ال يوجد

أسماء وصفات كل من 

أو أكثر  %5حصل على 

من إجمالى األسهم المتاحة 

من رأسمال  %1)أو 

 الشركة( وفقاً للنظام

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :  المخالفات و االجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد 

)عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو 

ن اسبابها و امع بي البورصة والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال والئحته التنفيذية وقواعد القيد خالل العام

 ( . كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبال " ان وجدت " 

 

 و لتابعةا الشركات تعددت إفريقيا ، و إقليميا   منتشرة متنوعة قطاعات في االستثماري الشركة نشاط لتنوع نظرا  

 دادإع في استخدمها يتم بدورها والتي لها قوائم مالية إعداد بجيو بما مباشرة وغير مباشرة بصورة الشقيقة

 لهيئها موافاة في التأخر تم جغرافيا   تباعدها و الشركات هذه لكثرة ونظرا  . القلعة لشركة المجمعة المالية القوائم

 .5022 سبتمبر 10 و 5022 يونيو 10 و 5022 مارس 12 الفترات عن المالية بالقوام

 قانون من مكرر 22 الماده تطبيق تم راتتالف تلك عن المالية بالقوام الهيئة موافاة في الشركة خرأت على وبناء  

 ليمتس في التأخير أيام من يوم كل على جنيه األف قدرها بغرامة يعاقب إنه على تنص والتي - المال راس سوق

 .االفصاح لقواعد وفقا   المالية القوائم

 تطلب إن الزمال الدعم ولتقديم التأخير أسباب لتدارك والشقيقة التابعة الشركات مع بالتواصل الشركة إدارة وتقوم

 القوامب الهيئة موافاة في تدريجي تحسن في سينعكس الصدد هذا في ملحوظا   تقدما   الشركة وتلمس لذلك، االمر

 .المستقبلية الفترة عن المالية

 كفاءة توظيف لتعزيز سعيا   (ERP)الموارد  تخطيط نظام تطبيق على حاليا   تعمل القلعة شركة أن بالذكر جدير

ا المستويات، جميع على الموارد  (MIS)المعلومات اإلدارية  نظم من اإلدارة عليها حصلت التي البيانات بأن علم 

 .الهيئة قبل من ةررقالم المالية القوائم نشر بمواعيد االلتزام ستثمر مستقبال عن

 

 

 

 

  العالقة ذات األطراف مع تمت التي التعامالت بتفاصيل بيان

) يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و 

المجموعات المرتبطة بهم خالل العام السابق و قيمة كل عقد و شروطة و تفاصيلة و تاريخ موافقة الجمعية العامة 

 المسبقة لكل عقد من العقود ( 
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 البيئة على والحفاظ المجتمع تنمية في العام خالل الشركة مساهمة

  وبيئي اجتماعي مردود ذات استثمارات

 التنمية مبادرات لتمويل أمريكي دوالر مليون 04 تتجاوز مالية تبرعات برصد القلعة شركة قامت •

 4440 عام في نشأتها منذ المجتمعية

 4442 عام نشأتها منذ منحة 144 بتوفير قامت الدراسية للمنح القلعة مؤسسة •

 القلعة مركز مصروفات لتغطية سنوياً  أمريكي دوالر ألف 04 بتخصيص القلعة شركة تلتزم •

 بالقاهرة األمريكية بالجامعة المالية للخدمات

 األبيض النيل والية في االجتماعية البنية تطوير بغرض دوالر مليون 1551 بقيمة صندوق إنشاء •

 السودانية

 كارياالبت العمل مبادرات تشجيع في الفعالة المشاركة على – التابعة شركاتها وجميع – القلعة شركة تحرص

 إذ لقلعةا وشركة. باستثماراتها المحيطة بالمجتمعات المستدامة التنمية قواعد إرساء وكذلك القيمة وتعظيم وخلق

ا الحرص دائمة فهي المحتملة، المخاطر وطبيعة حجم مع تتناسب التي النقدية العائدات تحقيق إلى تتطلع  أيض 

 األسواقو بالبلدان المحلي المجتمع أبناء على المباشر اإليجابي بالمردود ترجع محددة تنموية أهداف تحقيق على

 .بها تستثمر التي

ا القلعة، شركة عقيدة في والبيئي االجتماعي المردود ذات االستثمارية المشروعات إقامة ويترسخ  التزام 

 مصر يف الواعد الشباب لجيل أفضل مستقبل بناء في الخاص القطاع ومنظمات لمؤسسات األصيلة بالمسئولية

 التي المجتمعات تطوير في الفعالة والمساهمة المجتمعية التنمية ومبادرات مشروعات رعاية عبر والمنطقة

 .عليه كانت مما أفضل حال في وتركها بها نستثمر

 من أمريكي دوالر مليون 20 تتجاوز مالية وتبرعات منح بتوفير القلعة شركة قامت 5004 عام في نشأتها منذ

 الموارد تنمية مشروعات وكذلك المهني التدريب وبرامج التعليمية المنظومة تطوير مبادرات تمويل أجل

 .البشرية

 التنمية مجال في المتنوعة مشروعاتها واقع من التعليمية المبادرات دعم على القلعة شركة حرص وينعكس

 إلى مصر، في البشري المال رأس وتنمية العالي التعليم استكمال مبادرات من تمتد والتي االجتماعية والمسئولية

 عاتالمجتم ومساعدة والجزائرية، المصرية للعمالة المهني التدريب فرص وتوفير المجتمعية المشاركة برامج

 .بالسودان المهني والتدريب األساسي التعليم خدمات على الحصول في الريفية

 بلدان شتى يف البشرية بالبنية االرتقاء في سيساهم التعليمية المنظومة بتطوير االهتمام أن القلعة شركة وتؤمن

 .األجنبية والكوادر الخبرات استقطاب إلى الحاجة يتطلب ال جديد تنموي إطار استحداث ثم ومن المنطقة

 تطوعية مبادرة أكبر وهي( UNGC) المتحدة لألمم العالمي االتفاق مبادرة الى 5024 فى القلعة شركة انضمت

 غير والمنظمات الشركات من عضو ألف 25 من أكثر وتضم للشركات االجتماعية المسئولية تعزيز إلى تهدف

 .العالم حول دولة 242 من للربح الهادفة



 

 العشرة مبادئال بتنفيذ المتحدة لألمم العالمي االتفاق بمبادرة الناشطين األعضاء من باعتبارها القلعة شركة وتعمل

 ليوميا التعامل آليات إلى وصوال   واستراتيجيتها الشركة أعمال ضمن المبادئ تلك ودمج المبادرة تعتمدها التي

 .التابعة استثماراتها وجميع القلعة شركة مستوى على

 

 بيان بالتبرعات

 من أمريكي دوالر مليون 20 تتجاوز مالية وتبرعات منح بتوفير القلعة شركة قامت 5004 عام في نشأتها منذ

 الموارد تنمية مشروعات وكذلك المهني التدريب وبرامج التعليمية المنظومة تطوير مبادرات تمويل أجل

 .5022 في مصري جنيه مليون 52 حوالي بلغ التبرعات حجم أن بالذكر جدير  .البشرية

 

 االسهم والسندات التى تم اصدارها خالل السنةبيان 

 منقسمين إلى: ٠٠٢٬٢٢٢٬٢٢٢إجمالي عدد االسهم 

 . أسهم عادية ٥٩٣٠٧٩٣٠٩٨،أسهم ممتازة و  ٩٣٦،٨٣٧،١ 

 

 

 


