
    

1 

 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

 تقرير مجلس اإلدارة

 9102 يونيو 01شركة القلعة تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 

 (8302المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )الربع الثاني 

 اإليرادات

 مليار جنيه 0.0

 8307مليار جم خالل الربع الثاني من عام  8.0

 كواإلهالك واالستهال األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 مليون جنيه 874.2

 8307مليون جم خالل الربع الثاني من عام  020.0

 بعد خصم حقوق األقلية الربحصافي 
 جنيه ونملي 92682

 8307جم خالل الربع الثاني من عام مليون ( 8765.8)

 (8302المؤشرات الرئيسية | قائمة الدخل المجمعة )النصف األول 

 اإليرادات

 ليار جنيهم 5.8

 8307مليار جم خالل النصف األول من عام  4.0

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 655

 8307مليون جم خالل النصف األول من عام  067

 بعد خصم حقوق األقلية الربحصافي 
 جنيه مليون 01189

 8307من عام  جم خالل النصف األول مليون( 0062.5)

 (8302يونيو  03المؤشرات الرئيسية | الميزانية المجمعة )

 إجمالي األصول

 مليار جنيه 2989

 8307مليار جم نهاية عام  70.0

 إجمالي حقوق الملكية

 مليار جنيه 00

 8307مليار جم نهاية عام  03.0مقابل 

 

 

وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية. وقام  –( CCAP.CAلمصرية انعقد اليوم اجتماع مجلس إدارة شرركة القلعة ككود البورةة ا

مليار جنيه خالل الربع  080، حيث بلغت اإليرادات 9102يونيو  01مجلس اإلدارة باعتماد القوائم المالية المجمعة والمسرررتقلة للفترة المالية المنتهية في 

 9.982لتبلغ  %29بمعدل سرررنو   تشرررغيلية قبص خصرررم الوررررائ  والفوائد واإلهالك وا سرررتهالكالباح راأل نموذلك  وةررراح  ،9102الثاني من عام 

في ضرروت تسررجيص  9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  92682ونجحت الشررركة في تسررجيص ةررافي ربة بقيمة  مليون جنيه خالل نفس الفترة.

 التزاماتهاعن اسررررررتبعاد ناتجة خالل نفس الفترة احتياطي العمالت األجنبية وحصررررررة األقلية(  صررررررمبعد خكمليون جنيه  20286غير نقدية بقيمة  أرباح

ا بلن الشررركة تتوقع تسررجيص  خالل األشررهر المقبلة  تقريبأا مليار جنيه 982 إضررافية بقيمةغير نقدية  أرباحالتشررغيلية المتعلقة بشررركة أفرييا ريص وايز، علمأ

 .910قرار القلعة خالل عام عل  خلفية ذلك  يلتيوأو تصررررررفيتها. أفرييرا ريرص وايز لتوةررررررص إل  قرار بيع شررررررركرة كمتعلقرة بحزمرة القرو ( فور ا

بتلييد إنهات حق امتياز الشررررررركة في كينيا، و نقص مليية  .910يوليو  00أةررررررول ريفت فالي في كينيا بعد قرار المحيمة اليينية العليا في  باضررررررمحالل

 .مليار جنيه( تظهر عل  القوائم المجمعة للقلعة 286بينما بقت التزامات الشركة كبإجمالي  ،يةإل  الحيومة اليين هاأةول

مليون  01189. ونتج عن ذلك تسرررجيص ةرررافي ربة بقيمة %90مليار جنيه بزيادة سرررنوية  689بلغت اإليرادات  9102وخالل النصرررأل األول من عام 

   جنيه خالل نفس الفترة.

، ثم عر  إضافي 9102 يونيو 01مؤشررات المالية والتشغيلية وتعليق اإلدارة عل  النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية في وفيما يلي عر  أبرز ال

. ويمين تحميص القوائم المالية الياملة لشرررررركة القلعة عبر زيارة 9102من عام  الثانيلإليوررررراحات المتممة وتحليالت اإلدارة لنتائج ومسرررررتجدات الربع 

 ir.qalaaholdings.comقع اإلليتروني: المو
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 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

  المؤشرات المالية والتشغيلية

  وهو نمو ستتتتتتنو  8302من عتتام  الثتتانيمليتتار جنيتته خالل الربع  0.0بلغتتا اإليرادات ،

 .8307من عام  الثانيمليار جنيه خالل الربع  8.0مقابل  %05بمعدل 

الربع الثاني من عام  وقرد احترص قطراع الطراقة ةرررررردارة إيرادات شررررررركة القلعة خالل

من  %22من إجمالي اإليرادات، وسرررراهم بنحو  %.9، حيث بلغت مسرررراهمته 9102

ا بلن إيرادات 9102معدل نمو إيرادات شررركة القلعة خالل الربع الثاني من عام  ، علمأ

بفوررررص األدات التشررررغيلي القو  لشررررركتي طاقة  %29القطاع ارتفعت بمعدل سررررنو  

 عربية وتوازن.

األسرررمنت الم  مثص ثاني أكبر مسررراهم بإجمالي إيرادات القلعة خالل الربع وفي قطاع 

 الثاني من العام الجار ، تراجعت إيرادات مجموعة أسررررريك القابورررررة بمعدل سرررررنو 

ا 02% لتراجع أنشررررررطة اإلنشرررررراتات واإلدارة، وهو ما سرررررراهم في تقلي  األثر  نظرأ

 خالل نفس الفترة. %00و  اإليجابي لنمو إيرادات مصرنع أسرمنت التيامص بمعدل سرن

الربع إيرادات القلعة خالل إجمالي الحد من نمو  إل  انخفا  إيرادات القطاع وقد أدى

 .9102الثاني من عام 

ومن جرانر  رخر تعيس القوائم المراليرة لشررررررركة القلعة المردود اإليجابي لتجميع نتائج 

اهمت الشركة بمبلغ ، حيث س%92والمملوكة للقلعة بحصرة الشرركة الوطنية للطباعة 

من معدل  %22مليون جنيه بإجمالي إيرادات الربع الثاني، وهو ما يمثص حوالي  202

  نمو إيرادات القلعة خالل نفس الفترة.

 األرباح التشتتتتغيلية قبل خصتتتتتم الضتتتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتتتتهالك بمعدل  ارتفعا

، في ضتتتتتو  8302ن عام خالل الربع الثاني ممليون جنيه  874.2لتبلغ  %68ستتتتتنو 

بدً ا من  الشتتتتتروة الولنية لللباعةاألدا  القو  الستتتتتتثمارات قلاا اللاقة وتجميع نتائج 

 .8302الربع األول من عام 

وقد احتص قطاع الطاقة نصررري  األسرررد من األرباح االتشرررغيلية قبص خصرررم الوررررائ  

ر  بنسرررربة مسرررراهمة والفوائد واإلهالك وا سررررتهالك خالل الربع الثاني من العام الجا

معدل نمو األرباح التشرررررغيلية خالل نفس  في %61 بلكثر منتقريبأا، وسررررراهم  99%

األرباح التشررررغيلية خالل  إجمالي تقريبأا من %91مركز الثاني بحصررررة الفترة. وفي ال

مليون جنيه.  2082، والتي بلغت مساهمتها الشركة الوطنية للطباعةالربع الثاني تلتي 

إل  أن األرباح التشررررغيلية قبص خصررررم الورررررائ  والفوائد واإلهالك وتجدر اإلشررررارة 

ا من عام وا سرررتهالك  العام  ووةرررو أ إل  9106واةرررلت مسرررارها التصرررعاد  بدتأ

ا بلن اإلدارة تتوقع نمو األرباح التشررررررغيلية ، الجرار   %21تراوح بين ت بنسرررررربةعلمرأ

مة الشرررررركة المصررررررية تقريبأا عل  مدار العامين المقبلين وباسرررررتثنات مسررررراه %61و

 للتيرير.

  مليون جنيه خالل  037.4لتبلغ  %06مصتتتروفات الفوائد البنكية بمعدل ستتتنو  ارتفعا

مليون جنيتته خالل الربع الثتتاني من عتتام  882.0، مقتتابتتل 8302الربع الثتتاني من عتتام 

8307.  

ضرررمن القوائم  الشرررركة الوطنية للطباعةويرجع ذلك بشررريص رئيسررري إل  تجميع نتائج 

 مالية لشركة القلعة.ال

 مليون جنية خالل الربع الثاني من  505.5غير نقدية بقيمة  أرباحشتتتتروة القلعة  ستتتتجلا

االلتزامات التشغيلية المتعلقة بشروة أفريكا ريل وايز جز  من ، نتيجة استبعاد 8302عام 

 في وينيا واوغندا.

 اإليرادات
 مليون جنيه(ك
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في كينيا ضمن  بتسجيص أةول ريفت فالي .910ويعيس ذلك قرار القلعة خالل عام 

بند تياليأل ا ضرررمحالل وفقأا لمتطلبات معايير المحاسررربة المصررررية، وذلك بعد قرار 

امتياز الشرررررركة في كينيا، بتلييد إنهات حق  .910يوليو  00المحيمة اليينية العليا في 

ا بمقتوررال نقص مليية أةررول ريفت فالي إل  الحيومة اليينية. وقد أدى والم   تم أيوررأ

مليار جنيه عن التزامات شررركة ريفت  089جيص تياليأل اضررمحالل بقيمة ذلك إل  تسرر

غير نقدية بقيمة  أرباح. وعل  همل الخلفية سجلت شركة القلعة .910خالل عام  فالي

احتياطي العمالت األجنبية وحصة  بعد خصرممليون جنيه خالل نفس الفترة ك 20286

المتعلقة بشرررررركة أفرييا ريص وايز.  التشرررررغيلية التزاماتهاعن اسرررررتبعاد ناتجة األقلية( 

 مليار جنيه 982بقيمة إضافية  اأرباحأ تتوقع أن تسجص الشرركة وتجدر اإلشرارة إل  أن 

مع خروج أفرييا ريص وايز من  األشهر القادمة كمتعلقة بحزمة القرو ( خالل تقريبأا

 .سوات بالبيع أو التصفية تحت سيطرة شركة القلعة

  8302مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  046.4بقيمة  أرباحسجلا شروة القلعة ،

 متعلقة بأنشلة االستحواذ وإعادة الهيكلة. أرباحوهي 

مليون جنية بين  90289شرررركة القلعة بشررريص رئيسررري من الفر  البالغ  أرباحوترجع 

 شارالمستوالقيمة السوقية العادلة التي حددها  للشرركة الوطنية للطباعةالقيمة الدفترية 

بعد بدت تجميع نتائج الشرررركة عل  القوائم المالية لشرررركة القلعة خالل  المالي المسرررتقص

أ . ومن جرانر  رخر سررررررجلرت شررررررركة القلعة 9102الربع األول من عرام  بقيمة  أرباحا

ع م ، و تسررويتهمليون جنية عن شررات قر  متعثر بشرركة نايص لوجيسرتييس 01682

 .بخصمالبنك 

 مليون جنيه فقط خالل الربع الثاني  3.7لعمليات غير المستتتتمرة بلغا خستتتائر القلعة من ا

، في ضتتتو  قيام الشتتتروة ببيع جميع األصتتتول المملووة لها بالمشتتتروعات 8302من عام 

 غير المستمرة.

ويعيس ذلك مسرراعي شررركة القلعة للعودة إل  حيز الربحية خالل فترة زمنية وجيزة، 

أحد أكبر العوامص المؤثرة سلبأا عل  ربحية حيث مثلت خسائر العمليات غير المستمرة 

 الشركة، إضافة إل  مصروفات الفوائد البنيية.

  فيما 8302مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام  032.7بلغا خستتتائر فروق العملة ،

القابل قرض مجموعة أستتتتي  تراجع قيمة الجنيه المصتتتتر  أمام الدوالر عل   يعكس تاثير

بعتد انففتاض قيمة الجنيه ديون مصتتتتتتنع أستتتتتتمنتا التكتامتل  ارتفتاا ، إل  جتانتبللتحويتل

 .السوداني

  مليون جنية خالل الربع الثاني من عام  425.5ستتجلا شتتروة القلعة صتتافي أرباح بقيمة

 جنية خالل نفس الفترة من العام السابق. مليار 8.2، مقابل صافي خسائر قدرها 8302

مليون جنية  20286غير نقدية بقيمة  اأرباحأ ويعيس ذلك المردود اإليجابي لتسررررررجيص 

، نتيجرة اسررررررتبعراد ا لتزامرات التشررررررغيلية المتعلقة 9102خالل الربع الثراني من عرام 

من أنشررطة ا سررتحواذ وإعادة  اأرباحأ بشررركة أفرييا ريص وايز، باإلضررافة إل  تسررجيص 

 الهييلة.

   باستتتتتتثنا   8302 يونيو 03مليار جنيه في  03.78ارتفع إجمالي الديون المجمعة إل(

. 8302مليار جنيه في نهاية مارس  03.65ديون الشتتتتتتروة المصتتتتتترية للتكرير( مقابل 

مقابل  8302مليار جنيه بنهاية يونيو  48.60وبلغا ديون الشتتتتتروة المصتتتتترية للتكرير 

في مليار جنيه  60.84. وبلغ إجمالي الديون 8302مليار جنيه في نهاية مارس  02.54

من  %23الشتتتتتتروة المصتتتتتترية للتكرير مثلا حوالي  ديونًما بأن ، عل8302يونيو  03

 .8302إجمالي التزامات شروة القلعة في نهاية يونيو 

 

 صافي الخسائر
 مليون جنيه(ك
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 ديون شروة القلعة                
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 8302 يونيو 03تعليق اإلدارة عل  نتائج الفترة المالية المنتهية في 

، بفوص قدرة 9102فترتي الربع الثاني والنصرأل األول من عام نجحت شرركة القلعة في تحقيق أدات  متميز خالل 

اسرتثماراتها التابعة و سيما مشروعات الطاقة والبنية األساسية عل  توييأل المعطيات ا قتصادية الراهنة وتنمية 

عام ال مؤشرررررررات األدات التشررررررغيلي. وقرد انعيس ذلرك في النترائج المراليرة التي حققتهرا القلعة خالل الربع الثاني من

ا ملحويأا باإليرادات مصحوبأا بارتفاع األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ   الجار ، حيث رةردت الشرركة نموأ

خالل نفس الفترة، فوررالأ عن نجاح االشرررركة في العودة إل   %29والفوائد واإلهالك وا سررتهالك بمعدل سررنو  

، والتي ساهمت بدورها في الحد هييلةالنشطة إعادة اإلدارة عن أ أرباحارتفاع حيز الربحية مرة أخرى في ضروت 

 عل  مستوى القلعة وشركاتها التابعة. من األثر السلبي  رتفاع مصروفات الفائدة البنيية

 حة جديدة ةف لبدتوقد واةلت القلعة جهودها لومان تعزيز ربحيتها بصفة مستدامة مع تهيئة استثماراتها التابعة 

مليار جنيه  2تم تخصي  سيقطاع الطاقة، حيث ذلك في خطة الشركة للتوسع بلعمال وينعيس مسريرة النمو. في 

لتمويص توسرعات شرركة طاقة عربية خالل السنوات الثالا المقبلة، ويشمص ذلك زيادة عدد محطات الخدمة التابعة 

ي مشروعات وكملك إنشرات محطة طاقة شرمسرية في مجمع بنبان بمحافظة أسوان في إطار خطة الشركة للدخول ف

الطاقة المتجددة، فورالأ عن التوسرع بمشروعات الطاقة التقليدية مثص محطات توليد اليهربات من الفحم. كما تعيأل 

والمتوقع  %22معدل اكتماله  الم  بلغ القلعة عل  دراسة فرص زيادة حصتها بمشروع الشركة المصرية للتيرير

تنمية الطاقة  ومن جرانر  رخر تعمرص القلعة عل  .9102عرام  بردت التشررررررغيرص التجريبي لوحرداتره اإلنتراجيرة بنهرايرة

اإلنتاجية لشررركة توازن من الوقود البديص المشررتق من المخلفات، حيث تم شرررات المعدات واألجهزة الجديدة تمهيدأا 

الممكورة بالتواز  مع خططها للتوسرررع بلعمال قطاعي  التوسرررعات. وترى اإلدارة أن 9102لتشرررغيلها خالل عام 

عدين والنقص سرروت تسرراهم بشرريص ملحوي في تنمية النتائج المالية والتشررغيلية للقلعة مع ترسرريب ميانتها باعتبارها الت

 .الشركة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا

ي بدأت التابعة، والتوتعيس النترائج المرالية لفترة الربع الثاني جهود اإلدارة لتعزيز وتنويع محفظة ا سررررررتثمارات 

القوائم  عل  الشررررررركة الوطنية للطباعةالقلعرة جني ثمرارها بالفعص. ويتجل  ذلك في قرار اإلدارة ببدت تجميع نتائج 

المالية المجمعة لشررركة القلعة، حيث أةرربحت تسرراهم بشرريص ملحوي في نمو اإليرادات وةررافي األرباح. وعالوة 

من تمكر ارج من المشرروعات غير الرئيسرية عن عدم تسجيص أ  خسائر عل  ذلك، فقد أثمرت خطط اإلدارة للتخ

 .العمليات غير المستمرة خالل الربع الثاني من العام الجار 

عن استبعاد جزت من التزامات شركة أفرييا ريص ناتجة غير نقدية  اأرباحأ وكما أشرنا سابقأا إل  قيام القلعة بتسجيص 

المتوقع و ،أو تصفية تلك الشركة، تعيأل القلعة عل  إتمام تلك العملية عبر بيع وايز في إطار خطتها للتخارج منها

الحد من التالي ب، وخالل األشرررهر المقبلةتقريبأا مليار جنيه  982بقيمة  إضرررافية اأرباحأ عن تسررجيص إتمامها  ثمريأن 

، .910يص وايز خالل عام األثر السرررلبي لتياليأل ا ضرررمحالل التي سرررجلتها الشرررركة عن التزاماتها في أفرييا ر

 تعزيز الوضع المالي لشركة القلعة. فوالأ عن

****** 

 9102 يونيو 01 فيما يلي استعرا  إضافي ألدات شركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في
. يمين تحميص القوائم 9102م من عا الثانيباإلضافة إل  اإليواحات المتممة وتحليالت اإلدارة لنتائج ومستجدات الربع 

 ir.qalaaholdings.comالمالية الياملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع اإلليتروني 
 

 

 

 

 

 

 التتربع نتتتتتائتجتتعتكتس  "

 ارةاإلد جتتتهتتتود التتتثتتتانتتتي

 محفظتتتة وتنويع لتتتعتزيز

 التتتابعتتة، االستتتتتتتثمتتارات

 جني القلعتتة بتتدأت والتي

 ". بالفعل ثمارها
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كما مت استعراضه سابًقابعد إعادة التبويب)1(
النصف األول 2017الربع الثاني 2017الربع األول 2017النصف األول 2017الربع الثاني 2017الربع األول 2017النصف األول 2018الربع الثاني 2018الربع األول 2018

 4,396.7  2,282.0  2,114.6  4,345.2  2,254.8  2,090.4  6,216.6  3,133.1  3,083.5 اإليرادات 
 )3,601.1( )1,893.2( )1,707.9( )3,555.0( )1,867.6( )1,687.4( )5,089.2( )2,616.0( )2,473.2(تكلفة املبيعات 

 795.6  388.9  406.7  790.2  387.2  403.1  1,127.3  517.1  610.3 مجمل الربح 
 7.5  2.9  4.7  7.5  2.9  4.7  -    -    -   أتعاب االستشارات

 2.0  15.4  )13.4( 2.0  15.4  )13.4( 1.9  5.4  )3.5(احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة
 805.1  407.1  398.0  799.7  405.4  394.3  1,129.3  522.5  606.8 إجمالي أرباح النشاط

 )506.6( )249.5( )257.1( )477.3( )234.5( )242.8( )567.3( )273.5( )293.8(مصروفات عمومية وإدارية 
 41.2  11.6  29.6  41.0  12.0  29.1  35.1  22.6  12.6 صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى   

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 339.7  169.3  170.4  363.5  182.9  180.6  597.1  271.6  325.5 )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 )6.5( )1.8( )4.7( )6.5( )1.8( )4.7( 1.9  3.2  )1.3(مصروفات عمومية وإدارية - )مصروفات استثنائية غير متكررة(
 333.2  167.4  165.7  357.0  181.1  175.9  599.0  274.8  324.2 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 )247.5( )125.5( )122.0( )243.5( )123.5( )119.9( )228.5( )112.3( )116.2(اإلهالك واالستهالك 
 85.7  42.0  43.8  113.5  57.5  56.0  370.5  162.5  208.0 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )435.4( )228.3( )207.1( )435.4( )228.3( )207.1( )618.4( )307.4( )311.0(فائدة مصرفية مدينة 
 )121.2( )49.7( )71.5( )121.2( )49.7( )71.5( )108.5( )80.2( )28.3(أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )109.4( )54.3( )55.1( )109.4( )54.3( )55.1( )106.3( )55.5( )50.8(فوائد قروض من املساهمني  
 60.2  34.9  25.3  60.2  34.9  25.3  115.8  69.9  45.9 دخل الفائدة 

 )2.2( )1.1( )1.1( )2.2( )1.1( )1.1( )2.2( )1.1( )1.1(مصروفات التأجير التمويلي 
 )522.4( )256.5( )265.8( )494.6( )240.9( )253.6( )349.1( )211.9( )137.2(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود االستثنائية

 404.4  404.4  -    404.4  404.4  -    919.6  919.6  -   أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )3,170.6( )3,153.5( )17.2( )3,220.1( )3,153.5( )66.6( 84.8  )8.3( 93.1 اضمحالالت 

 -    -    -    -    -    -    345.3  345.3  -   مصروفات إعادة هيكلة 
 )23.3( )14.7( )8.5( )23.3( )14.7( )8.5( )16.9( )6.3( )10.6(مكافآت نهاية اخلدمة 

 )5.4( )3.0( )2.4( )5.4( )3.0( )2.4( )2.8( )1.1( )1.7(مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )57.0( )17.5( )39.5( )57.0( )17.5( )39.5( )577.8( )498.9( )78.9(مخصصات 

 )237.3( )11.7( )225.6( )265.1( )27.3( )237.8( )26.3( )0.7( )25.6(عمليات غير مستمرة * 
 39.1  )22.0( 61.1  39.0  )22.1( 61.1  )65.4( )108.7( 43.3 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 

 )3,572.5( )3,074.5( )498.0( )3,622.0( )3,074.6( )547.3( 311.4  429.0  )117.6(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
 )52.0( )3.4( )48.6( )52.0( )3.4( )48.6( )78.2( )11.8( )66.4(الضرائب 

 )3,624.5( )3,078.0( )546.6( )3,674.0( )3,078.1( )595.9( 233.3  417.2  )184.0(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 )484.9( )321.9( )163.0( )515.4( )321.9( )193.5( )67.0( )69.7( 2.7 حقوق األقلية 

 )3,139.6( )2,756.1( )383.5( )3,158.6( )2,756.2( )402.4( 300.2  486.9  )186.7(صافي أرباح )خسائر( الفترة
)1(  مت تعديل أرقام املقارنة الحتساب االضمحالل اخلاص باستثمارت شركة أسكوم في اجلزائر )الزيرج(، ومت إعادة تبويب نتائج الشركة العربية للخدمات والتجارة باعتبارها من العمليات غير املستمرة. 

* تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2017 و2018: أفريكا ريل وايز،، وديزاينبوليس )مينا هومز(  

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2018: إجنوي، مامز فودز )جذور(  
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النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير
 نايل 

الوطنية  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 
  الربع الثاني خصومات للطباعة*

 2018

 3,133.1    -  518.9  84.2 0.04  246.3  213.4  36.1  563.9  117.0  1,353.2    -    -    - اإليرادات 
)2,616.0(    - )444.4( )65.7(  0.1 )192.2( )148.7( )27.7( )444.9( )74.0( )1,218.5(    -    -    - تكلفة املبيعات 

 517.1    -  74.6 18.5  0.1  54.0  64.7  8.3  119.0  43.0  134.7    -    -    - مجمل الربح 
   - )26.3(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  26.3 أتعاب االستشارات 

 5.4    -    -    -    -    -    -    -  5.4    -    -    -    -    - احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 522.5 )26.3(  74.6 18.5  0.1  54.0  64.7  8.3  124.4  43.0  134.7    -    -  26.3 إجمالي أرباح النشاط

)273.5(  27.0 )29.6( )9.9( )1.0( )33.7( )53.0( )11.6( )50.4( )9.4( )45.2( )8.9( )0.3( )47.3( مصروفات عمومية وإدارية 
 22.6    -  4.1  1.8 )0.01(  1.0  9.3  0.3  3.4  0.4  2.0    -  0.3    - صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - 
 271.6  0.6  49.1 10.4 )0.9(  21.3  21.1 )3.0(  77.4  34.0  91.5 )8.9( )0.0( )21.0( )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

   - )91.1(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  91.1    - توزيعات األرباح
 3.2    -  4.4    -    -  31.6    -    -    -    -    -    - )31.6( )1.2( مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 

 274.8 )90.5(  53.5 10.4 )0.9(  52.9  21.1 )3.0(  77.4  34.0  91.5 )8.9(  59.5 )22.2( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)112.3( )16.2( )13.7( )2.2( )0.01( )11.4( )27.3( )9.3( )11.4( )3.4( )14.8( )2.1( )0.0( )0.5( اإلهالك واالستهالك 
 162.5 )106.7(  39.9 8.3 )0.9(  41.5 )6.2( )12.3(  66.0  30.6  76.7 )11.0(  59.5 )22.8( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

)307.4(    - )41.8(  0.1    - )6.3( )13.2( )26.5( )47.7( )1.6( )22.3(    - )44.9( )103.3( فائدة مصرفية مدينة 
)80.2(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - )28.4( )51.8(    - أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

)55.5(  135.3    - )13.6(    -    - )2.3( )11.9( )113.8(    -    -    - )49.3(    - فوائد قروض من املساهمني
 69.9 )135.3(  0.4  0.4    -  0.3    -  0.1  3.2    -  67.7  11.9  54.7  66.6 دخل الفائدة 

)1.1(    -    -    -    -    -    - )1.1(    -    -    -    -    -    - مصروفات التأجير التمويلي 
)211.9( )106.7( )1.5( )4.8( )0.9(  35.5 )21.8( )51.7( )92.4(  29.1  122.0 )27.6( )31.8( )59.4( األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(

 919.6  1,301.0    - )381.5(    -    -    -    -    -    -    -    -  0.1    - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
)8.3( )100.5(    - )0.7(    - )5.2(  3.9    - )4.3( )0.0(    -    -  101.5 )3.0( اضمحالالت 

 345.3  238.4    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  106.9 مصروفات إعادة هيكلة
)6.3(    -    -    -    -    -    -    - )2.9(    -    -    -    - )3.4( مكافآت نهاية اخلدمة

)1.1(    -    -    -    -    -    -    -    -    - )1.1(    -    -    - مبادرات املسئولية االجتماعية 
)498.9(    - )1.0( )1.6(    - )0.1( )11.0(    - )23.7( )9.1( )50.4(    - )401.9(    - مخصصات 

)0.7(  0.0    - )0.7(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - عمليات غير مستمرة ** 
)108.7(    -  0.8 )13.2( )0.6( )47.6(  34.4 )0.1( )99.7( )0.2(  0.8 )0.3( )3.1(  20.1 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
 429.0  1,332.2 )1.8( )402.5( )1.4( )17.5(  5.5 )51.8( )222.9(  19.8  71.4 )27.8( )335.2(  61.1 األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)11.8(  3.6 )9.1(  0.6    - )2.4(  0.3    -  25.6 )4.0( )26.3(    -    - )0.1( الضرائب 
 417.2  1,335.8 )10.9( )401.9( )1.4( )19.9(  5.7 )51.8( )197.4(  15.8  45.1 )27.8( )335.2(  61.0 األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)69.7( )101.0( )6.5(  0.0 )0.1(  0.0 )1.8( )21.2(  35.8  9.5  14.8  0.9    -    - حقوق األقلية 
 486.9  1,436.8 )4.3( )401.9( )1.3( )19.9(  7.5 )30.6( )233.2(  6.3  30.3 )28.8( )335.2(  61.0 صافي أرباح )خسائر( الفترة

*بدأت القلعة جتميع نتائج الشركة الوطنية للطباعة اعتبارًا من الربع األول 2018

** ** تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2017 و2018: أفريكا ريل وايز،، وديزاينبوليس )مينا هومز(  

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2018: إجنوي، مامز فودز )جذور(((   
^^  تتضمن املتفرقات كل من الشركة املتحدة للمسابك، ومشروع ديزاينبوليس مول )مينا هومز(، وشركة كروندال، وشركة سفنكس إيجيبت، ومشرق، وأفريكا ريل وايز
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قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( لفترة ستة أشهر منتهية في 30 يونيو 2018 )مليون جنيه مصري(

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير
 نايل 

الوطنية  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 
  النصف األول خصومات للطباعة*

 2018

 6,216.6    -  1,039.5  176.2  0.8  445.0  443.8  61.8  1,290.4  214.1  2,545.0    -    -    - اإليرادات 
)5,089.2(    - )855.9( )134.6( )0.3( )331.0( )311.7( )53.0( )975.6( )150.2( )2,276.9(    -    -    - تكلفة املبيعات 

 1,127.3    - 183.6 41.6  0.6  114.0  132.2  8.8  314.8  63.9  268.1    -    -    - مجمل الربح 
   - )53.2(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  53.2 أتعاب االستشارات 

 1.9 )0.6(    -    -    -    -    -    -  2.5    -    -    -    -    - احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 1,129.3 )53.8(  183.6 41.6  0.6  114.0  132.2  8.8  317.3  63.9  268.1    -    -  53.2 إجمالي أرباح النشاط

)567.3(  50.1 )66.3( )20.0( )2.1( )74.5( )101.6( )22.8( )112.3( )14.8( )85.8( )26.4( )2.1( )88.8( مصروفات عمومية وإدارية 
 35.1    -  3.6 )0.7( )0.0( )0.8(  15.4  0.7  7.2  0.9  2.9    -  6.0    - صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك - 
 597.1 )3.7(  120.8 20.9 )1.5(  38.7  45.9 )13.3(  212.2  50.0  185.2 )26.4(  3.8 )35.5( )قبل خصم التكاليف االستثنائية(

   - )136.5(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  136.5    - توزيعات األرباح
 1.9    -  4.4    -    -  31.6    -    -    -    -    -    - )31.6( )2.5( مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية غير متكررة( 

 599.0 )140.3(  125.2  20.9 )1.5(  70.3  45.9 )13.3(  212.2  50.0  185.2 )26.4(  108.8 )38.1( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

)228.5( )32.5( )23.2( )4.2( )0.0( )23.0( )57.0( )19.3( )26.8( )6.7( )30.6( )4.1( )0.1( )1.1( اإلهالك واالستهالك 
 370.5 )172.7(  102.1 16.8 )1.6(  47.3 )11.0( )32.6(  185.4  43.3  154.6 )30.5(  108.7 )39.2( األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

)618.4(    - )81.3( )4.5(    - )13.9( )29.9( )56.8( )97.4( )3.1( )45.2(    - )76.6( )209.8( فائدة مصرفية مدينة 
)108.5(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - )56.7( )51.8(    - أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

)106.3(  282.4    - )23.0(    -    - )4.6( )23.4( )225.4(    -    -    - )112.4(    - فوائد قروض من املساهمني
 115.8 )290.0(  0.4  0.8    -  0.8    -  0.1  7.4    -  119.5  14.0  122.9  140.0 دخل الفائدة 

)2.2(    -    -    -    -    -    - )2.2(    -    -    -    -    -    - مصروفات التأجير التمويلي 
)349.1( )180.3(  21.2 )10.0( )1.6(  34.2 )45.5( )114.9( )130.0(  40.2  228.9 )73.2( )9.1( )109.0( األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - )قبل البنود االستثنائية(

 919.6  1,301.0    - )381.5(    -    -    -    -    -    -    -    -  0.1    - أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 84.8 )207.0(    - )0.7(    - )5.5(  3.4    - )4.3( )0.0(    -    -  301.8 )3.0( اضمحالالت 

 345.3  238.4    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  106.9 مصروفات إعادة هيكلة
)16.9(    -    -    -    -    -    -    - )10.0(    -    -    -    - )6.9( مكافآت نهاية اخلدمة

)2.8(    -    -    -    -    -    -    -    -    - )2.3(    -    - )0.5( مبادرات املسئولية االجتماعية 
)577.8(    - )1.0( )1.6(    - )0.3( )11.3(    - )33.6( )9.1( )69.0(    - )451.9(    - مخصصات 

)26.3(  11.4    - )37.7(    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - عمليات غير مستمرة ** 
)65.4(    -  0.8 )9.5( )2.8(  0.3  44.0 )0.0( )101.7( )0.8( )0.3( )1.8( )3.7(  10.2 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
 311.4  1,163.5  20.9 )440.9( )4.4(  28.8 )9.4( )114.9( )279.5(  30.2  157.3 )75.1( )162.7( )2.2( األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

)78.2(  7.3 )16.1(  1.0    - )6.6(  0.0    -  6.7 )6.7( )63.8(    -    - )0.1( الضرائب 
 233.3  1,170.8  4.8 )439.9( )4.4(  22.2 )9.4( )114.9( )272.8(  23.5  93.5 )75.1( )162.7( )2.4( األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

)67.0( )185.5(  1.6    - )0.3(  0.0 )5.5( )38.4(  128.3  13.5  28.7 )9.3(    -    - حقوق األقلية 
 300.2  1,356.4  3.2 )439.9( )4.1(  22.2 )3.9( )76.6( )401.0(  9.9  64.9 )65.7( )162.7( )2.4( صافي أرباح )خسائر( الفترة

*بدأت القلعة جتميع نتائج الشركة الوطنية للطباعة اعتبارًا من الربع األول 2018

** تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2017 و2018: أفريكا ريل وايز،، وديزاينبوليس )مينا هومز(  

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2018: إجنوي، مامز فودز )جذور(((   
^^  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 30 يونيو 2018 )مليون جنيه مصري(

QalaaHoldings.com

 النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH املصرية  
أسيك  توازن  طاقة عربية للتكرير  

القابضة 
 نايل 

الوطنية  متفرقات^^ وفرةجذور أسكوملوجيستيكس 
للطباعة*

النصف األول 2018
اإلجمالي العام

خصومات / 
SPVs

النصف األول 
2018

العام املالي 
2017

األصول املتداولة
 3,909.9  4,621.6 )3,224.6(  7,846.2  499.9  440.0    -  82.6  410.3  100.0  2,293.0  199.2  1,620.1  74.6  2,126.6  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 1,218.2  1,450.4    -  1,450.4  358.1  40.4    -  93.2  102.3  15.7  521.7  76.1  243.0    -    - مخزون 
 617.2  98.7 )116.2(  214.9    -  128.3    -  86.6    -    -    -    -    -    -    - أصول محتفظ بها لغرض البيع 

 2,353.5  6,421.5  33.7  6,387.8  116.2  13.3 0.03  12.4  11.4  20.1  130.2  34.2  1,207.9  4,665.5  176.5 النقدية وما في حكمها 
 92.6  60.9  4.7  56.2    - -   -  7.9    -    -  0.0    -  48.2    -    - أصول أخرى 

 8,191.4  12,653.2 )3,302.4(  15,955.6  974.2 621.9  0.03  282.7  524.0  135.8  2,945.0  309.5  3,119.3  4,740.1  2,303.2  إجمالي األصول املتداولة

       األصول غير املتداولة
 60,345.2  66,487.1  652.9  65,834.1  774.5  36.6    -  701.1  986.4  681.9  582.1  88.7  778.6  61,168.4  36.0  أصول ثابتة 

 1,210.4  988.7 )8,034.6(  9,023.3  307.4 -   -  143.7    -  451.5    -  0.8    -  8,119.9  استثمارات عقارية 
 1,028.8  1,403.2  956.9  446.3    - -   -    -    -    -  5.1  32.6  408.6    -    -  الشهرة / أصول غير ملموسة 

 2,316.4  2,831.1 )1,758.5(  4,589.7  100.6  0.02   -  276.4    -    -  32.8    -  48.4  2,309.9  1,821.6  أصول أخرى 
 64,900.8  71,710.0 )8,183.4(  79,893.4 1,182.6 36.7   -  977.5  1,130.0  681.9  1,071.5  121.3  1,236.3  63,478.3  9,977.5  إجمالي األصول غير املتداولة

 73,092.2  84,363.2 )11,485.8(  95,849.0 2,156.7 658.6  0.03  1,260.2  1,654.0  817.6  4,016.5  430.8  4,355.6  68,218.4  12,280.7  إجمالي األصول

   -    حقوق امللكية
)6,451.7( )6,002.5( )16,567.4(  10,564.9 352.3)6,737.1( )1,248.4(  32.4  125.8 )559.1( )3,835.3(  105.6  1,036.5  15,189.9  5,738.4  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 16,709.4  19,002.2  8,369.4  10,632.9  211.7 11.4)12.8( )0.01( )68.4( )234.4(  699.0  75.3  465.8  9,485.3    -  حقوق األقلية 
 10,257.7  12,999.8 )8,198.0(  21,197.8 564.0)6,361.7( )1,261.2(  32.3  57.4 )793.5( )3,136.3(  181.0  1,502.3  24,675.1  5,738.4  إجمالي حقوق امللكية 

   االلتزامات املتداولة
 12,567.6  9,245.6  1,827.6  11,503.5  588.6  55.3    -  55.2  900.7  170.9  933.4  64.0  250.8    -  4,300.8  افتراض 

 12,117.0  11,667.4 )2,508.0(  14,175.3  535.7  1,811.5  1,260.0  926.8  507.7  962.7  3,266.2  121.4  1,670.3  925.1  2,188.0  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 883.0  1,258.1  217.1  1,041.1  109.5  14.7  1.3  18.1  27.9  16.6  383.1  57.1  359.5    -  53.5  مخصصات                                                             

 942.8  4,221.3 )650.0(  785.8    -  4,580.2    -  134.5    -    -  255.0    -    -    -    -  التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
 26,510.4  26,392.4 )1,113.3(  27,505.7 1,233.7 6,461.7  1,261.2  1,134.5  1,436.2  1,150.2  4,837.7  242.4  2,280.7  925.1  6,542.2  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
 35,603.5  44,151.4  558.5  43,592.9  257.3 -   -  56.3    -  356.1  36.8    -  359.1  42,527.5    -  اقتراض 

 36.9  129.6 )3,014.9(  3,144.4  101.7  557.4    -    -  154.8  104.8  2,225.6    -    -    -    -  قروض املساهمني 
 683.6  690.1  282.0  408.1    -  1.2    -  37.0  5.5    -  52.7  7.4  213.6  90.7    -  التزامات طويلة األجل 

 36,324.1  44,971.1 )2,174.4(  47,145.5 359.0 558.6   -  93.3  160.4  460.9  2,315.1  7.4  572.7  42,618.2    -  إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 62,834.5  71,363.4 )3,287.7(  74,651.2 1,592.7 7,020.3  1,261.2  1,227.8  1,596.6  1,611.1  7,152.8  249.8  2,853.4  43,543.2  6,542.2  إجمالي االلتزامات

 73,092.2  84,363.2 )11,485.8(  95,849.0 2,156.7 658.6  0.03  1,260.2  1,654.0  817.6  4,016.5  430.8  4,355.6  68,218.4  12,280.7  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

* بدأت القلعة جتميع نتائج الشركة الوطنية للطباعة اعتبارًا من الربع األول 2018
^^ تتضمن املتفرقات كل من شركة مشرق وشركة أفريكا ريل وايز الشركة املتحدة للمسابك ومشروع ديزينابوليس )شركة مينا هومز( وشركة كروندال وسفنكس إيجيبت..
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 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 
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 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

 

 

 األدات المالي والتشغيلي

 

، وةاح  ذلك نمو األرباح التشغيلية قبص %92، حيث ارتفعت اإليرادات بمعدل سنو  9102عام  قويأا خالل النصأل األول من حقق قطاع الطاقة أداتأ 

مليون جنية خالل نفس الفترة بفوص األدات المالي والتشغيلي القو   90289لتبلغ  %29خصرم الوررائ  والفوائد واإلهالك وا سرتهالك بمعدل سرنو  

مليون جنيه خالل  26982مقابص  %29مليار جنيه بزيادة سررررررنوية  .089ني منفردأا، بلغت اإليرادات لشررررررركتي طاقة عربية وتوازن. وخالل الربع الثا

 09282لتبلغ  %21. ونتج عن ذلك نمو األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بمعدل سنو  .910نفس الفترة من عام 

 ..910مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  66مقابص  9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 

 *اإليرادات
 كمليون جنيه( 

 *األرباح التشغيلية
 كمليون جنيه(

    
 

الربع الثاني  )مليون جنيه بفالف ما يشير إل  غير ذل (

8307 

الربع الثاني 

8302 

التغيير 
)%( 

أشهر  5

8307 

أشهر  5

8302 

التغيير 
)%( 

 %92 9292 0.0182 %26 002089 26289 إيرادات لاقة عربية |

لاقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك

2082 2082 .6% 09980 02289 29% 

 %00 909 02286 %90 .00 2689 توازن | إيرادات

 %22 21 0989 %091 09 0989 توازن | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 

 

                                                             
 لطاقة.تمثص اإليرادات واألرباح التشغيلية لقطاع الطاقة اإلجمالي العام لنتائج شركتي طاقة عربية وتوازن، وهي المشروعات العاملة في قطاع ا * 

 

 

٩
٦

٤
.٨

١
٤

٧
1

.٢

17الربع الثاني  18الربع الثاني 

٦
٦

.1

١
٢

٥
.٥

17الربع الثاني  18الربع الثاني 

 قلاا اللاقة
شركة طبيعي وتسويق المنتجات البترولية كتوم استثمارات الطاقة مشروعات توليد وتوزيع اليهربات وتوزيع الغاز ال

 في مجال قيد اإلطال طاقة عربية(، وتدوير المخلفات الزراعية والمنزلية كشرررركة توازن(، إل  جان  المشرررروعات 

 تيرير البترول كالشركة المصرية للتيرير(.
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 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

 
  %53.5 –ملكية شروة القلعة 

 

مليون جنية  2082لتبلغ  %6.قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بمعدل سنو  طاقة عربية لنمو األرباح التشغيلية 

 9102في الربع الثاني من عام 

. وبلغت األرباح التشررغيلية قبص %92، وهو نمو سررنو  بمعدل 9102نصررأل األول من عام مليار جنيه خالل ال 982بلغت إيرادات شررركة طاقة عربية 

. وخالل الربع الثاني منفردأا بلغت %29مليون جنية خالل نفس الفترة بزيادة سرررنوية قدرها  02289والفوائد واإلهالك وا سرررتهالك خصرررم الوررررائ  

ضرروت األدات القو  لجميع القطاعات التشررغيلية وخاةررة نشرراط تسررويق وتوزيع المنتجات  في %26مليار جنية، وهو نمو سررنو  بمعدل  080اإليرادات 

أ في اإليرادات بنسبة  . وعل  همل الخلفية ارتفعت األرباح التشغيلية قبص خصم 9102خالل نفس الفترة من عام  % 69البترولية الم  شرهد نمواأ ملحويا

مليون جنيه  2082مليون جنيه مقابص  2082خالل الربع الثاني من العام الجار  لتبلغ  %6.نو  الورررررائ  والفوائد واإلهالك وا سررررتهالك بمعدل سرررر

  خالل نفس الفترة من العام السابق.

 اإليرادات
 كمليون جنيه(

 األرباح التشغيلية
 كمليون جنيه(

  

، %69، وهو نمو سنو  قو  بمعدل 9102ع الثاني من عام مليون جنية خالل الرب 26280 نشال تسويق وتوزيع المنتجات البتروليةبلغت إيرادات 

. ويعيس نمو اإليرادات ارتفاع حجم المبيعات مع زيادة نفس الفترةمن إجمالي إيرادات شركة طاقة عربية خالل  %69النشاط هما حيث مثلت إيرادات 

أ للخطة التي تتبناها الحيومة المصرية لتحرير قطاع الطاقة ت . وقد بلغت مبيعات 9102دريجيأا، حيث تم تمرير رخر زيادة خالل يونيو أسعار الوقود وفقا

، في حين زادت مبيعات زيوت التشحيم بمعدل %2، وهو انخفا  سنو  بمعدل 9102مليون لتر خالل الربع الثاني من عام  09280البنزين والسو ر 

محطات خالل  6من أةص جديدة الشركة في تشغيص ثالا محطات خدمة  طن خالل نفس الفترة. وعل  الصعيد التشغيلي نجحت 299لتبلغ  %9سنو  

، وذلك عل  أن يتم تشغيص المحطات الثالا المتبقية خالل النصأل الثاني من العام الجار  بعد الحصول عل  الموافقات الحيومية. ويبلغ 9102يونيو 

وتجدر اإلشارة إل  دخول شركة طاقة في شراكة  محطات للغاز الطبيعي. .ا ، منه9102محطة في نهاية يونيو  20بملك إجمالي عدد المحطات التابعة 

مليون جنيه. وبموج  همل الشراكة سوت تمتلك  91استراتيجية مع شركة "كاسترول" التابعة لشركة "بريتش بتروليم"، وذلك برأسمال مدفوع قدرل 

، عل  أن تقوم شركة طاقة بتصنيع Castrol Egypt Lubricants.A.Aمن المشروع الم  من المقرر تلسيسه تحت اسم  %92شركة طاقة حصة 

لجديدة عن اوتوزيع العديد من منتجات زيوت كاسترول للسيارات العادية واألوتوماتيك، وكملك زيوت التشحيم والفرامص. ومن المتوقع أن تثمر الشراكة 

 مهورية مصر العربية.ترسيب ميانة الشركة باعتبارها الموزع الحصر  لمنتجات "كاسترول" بج

، في ضوت إقرار الحيومة لزيادة %00، وهو نمو سنو  بمعدل 9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  99082قلاا الغاز اللبيعي بلغت إيرادات 

آت التي قامت الشركة ، فوال عن نمو عدد المنش.910جنيه علي كص عميص خالل الربع األخير من عام  0211جنيه إل   9211رسوم التوةيص من 

منشلة خالل الربع الثاني من العام الجار  مقابص  28026بتوةيلها بلسعار السو  المفتوحة كفي المناطق التي تم ربطها سابقأا بشبية الغاز الطبيعي( إل  

ك الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالمنشلة خالل نفس الفترة من العام السابق. وعل  همل الخلفية تواعفت األرباح التشغيلية قبص خصم  98221

لغاز بشبية ا وقد بلغ عدد المنشآت السينية التي قامت الشركة بربطها مليون جنية خالل الربع الثاني من العام الجار . 2.82 بمعدل أربع مرات لتبلغ

مليار متر ميع  خالل الربع الثاني من العام الجار  بزيادة  980، فيما بلغ معدل توزيع الغاز الطبيعي 9102نهاية يونيو  حت ألأل منشلة  229الطبيعي 

 .%01سنوية 
 

، حيث يعيس ذلك مردود زيادة %69 ، وهو نمو سنو  بمعدل9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  99989 قلاا الكهربا بلغت إيرادات 

. وبلغت األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك %96سبة سنوية أسعار الطاقة اليهربائية مصحوبأا بارتفاع معد ت توزيع اليهربات بن
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  0289مقابص  %02، وهو ارتفاع سنو  بنسبة 9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  9982وا ستهالك 

انتهات عقد الشركة مع أحد مصانع األسمنت، حيث تم خالل نفس الفترة بعد  %92 ائية بنسبةعل  الرغم من تراجع معد ت توليد الطاقة اليهرب السابق
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 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

خرى خالل العام أربط المصنع بشبية اليهربات العمومية وبالتالي تفييك معدات التوليد المستخدمة سابقأا ونقلها إل  موقع جديد عل  أن يتم تشغيلها مرة 

 الجار .
 

دراسررة فرص تنويع مصررادر الدخص من خالل التوسررع بقطاعات تشررغيلية جديدة، و  سررريما خدمات زيادة كفاتة الطاقة عبر وتعيأل الشررركة حاليأا عل  

ا التوسررع في إنتاج "الطاقة الم تقة من شررتصررميم وتنفيم حلول ومشررروعات ترشرريد اسررتهالك الطاقة، إل  جان  توليد اليهربات من الطاقة الشررمسررية وأيوررأ

 21اليهربات من المخلفات الزراعية والمنزلية. وتعمص شرركة طاقة عربية عل  إنجاز مشروعها إلنشات محطة طاقة شمسية بقدرة  المخلفات" مثص توليد

ا بلن الشرررركة نجحت في تلمين التمويص  0802 حوالي ميجا وات في جمع بنبان بمحافظة أسررروان. وتبلغ التيلفة ا سرررتثمارية للمشرررروع مليار جنيه، علمأ

، وأن يحقق إيرادات 9102خمس مؤسررسررات تمويص تنموية وعل  رأسررها مؤسررسررة التمويص الدولية. ومن المتوقع تشررغيص المشررروع مطلع عام  الالزم من

 مليون دو ر تقريبأا. 00سنوية بقيمة 

الربع  (ذل  غير إل  يشير ما بفالف جنيه مليون)

األول 

8307 

البع 

األول 

8302 

التغيير 
)%( 

الربع 

الثاني 

8307 

الربع 

 الثاني

8302 

التغيير 
)%( 

أشهر  5

8307 
أشهر  5

8302 
التغيير 
)%( 

 %22 90280 9.0 %69 99989 092 %29 02982 092 لاقة باور | إيرادات

لاقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 (%2ك 90 90 %02 9982 0289 (%90ك 0289 9086

 %.9 96289 06282 %00 99082 .0668 %99 99682 91980 لاقة غاز | إيرادات

لاقة غاز | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
0282 2.80 022% 008. 2.82 099% 0089 002 999% 

 %29 069182 .01628 %69 26280 20689 %90 2989. 20989 لاقة تسويق | إيرادات

لاقة تسويق | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 %09 2086 .9.8 %92 0182 9082 (%9ك 9982 9082

 

 *توليد وتوزيع اللاقة الكهربائية

 8302الثاني الربع 
 

 

 توزيع الغاز اللبيعي

 8302الثاني الربع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع المنتجات البترولية

 8302الثاني الربع 
 

 

  **عدد محلات الوقود

 8302الثاني الربع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .وليدمن اإلجمالي ألنشطة التوزيع والنسبة المتبقية ألنشطة الت 982%. *
 محطات غاز طبيعي .من بينها  **

 محلة 60
 

ة في محل 45مقابل 

 8307 المالي العام

 مليون 054

 لتر

 

سنو   انففاض

 %6بمعدل 

 

 مليون 063.0
 ات / ساعةو ويلو

 

 سنو  نمو 

 %6بمعدل 

 مليار  0.8

 متر مكعب

 

 سنو  نمو 

 %03بمعدل 
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  %52.0 –روة القلعة ملكية ش

 

مليون جنيه خالل  09لتبلغ  %091بمعدل سنو  التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك توازن رباح أنمو 

 9102من عام  الثانيالربع 

غت األرباح التشغيلية قبص خصم . وبل%00، وهو نمو سنو  بمعدل 9102خالل النصأل األول من عام مليون جنيه  909بلغت إيرادات شركة توازن 

 .00 . وخالل الربع الثاني منفردأا، بلغت اإليرادات%22مليون جنية خالل نفس الفترة بزيادة سنوية قدرها  21والفوائد واإلهالك وا ستهالك الورائ  

خالل الربع الثاني من العام الجار . وبلغت  %001بفوص ارتفاع إيرادات شركة "إنتاج عمان" بنسبة سنوية  %90مليون جنيه، وهو نمو سنو  بمعدل 

، في %091مليون جنيه خالل نفس الفترة، وهو نمو سنو  ملحوي بمعدل  09األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك 

 مرات. 2 بمعدلعمان" ضوت تواعأل األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك لشركة "إنتاج 

 اإليرادات
 كمليون جنيه( 

 األرباح التشغيلية
 كمليون جنيه(

     

. وبلغت األرباح التشغيلية قبص خصم %01وهو نمو سنو  بمعدل ، 9102خالل النصأل األول من عام مليون جنيه  020 شتروة إيكاروبلغت إيرادات 

وخالل الربع الثاني منفردأا، بلغت  .%0ن جنيه خالل نفس الفترة، وهو تراجع سنو  طفيأل بنسبة مليو 9082الوررائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك 

لتبلغ  %90عل  الرغم من انخفا  مبيعات الوقود البديص المشتق من المخلفات بنسبة  %2مليون جنيه، وهو نمو سنو  طفيأل بمعدل  282.اإليرادات 

منم مطلع سرررمنت األالأل طن خالل نفس الفترة من العام السرررابق بسرررب  توقأل أحد مصرررانع  9.جار  مقابص ألأل طن خالل الربع الثاني من العام ال 26

ا سرررنويأا بمعدل  (Biomass) العام الجار  إلجرات بعض التحديثات الرئيسرررية. وسرررجلت مبيعات الوقود المشرررتق من المخلفات الزراعية لتبلغ  %91نموأ

 مصانع األسمنت. طن عل  خلفية نمو الطل  من جان  .998

 

مليون جنية، وهو معدل نمو سرررررنو  بنسررررربة  6989، حيث بلغت اإليرادات 9102أداتأ ماليأا قويأا خالل النصرررررأل األول من عام  مجموعة إنتاجحققت 

ا بنسرربة 02% ن جنيه خالل نفس مليو 9982لتبلغ  ٪000، في حين سررجلت األرباح التشررغيلية قبص خصررم الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك نموأ

، حيث يرجع ذلك بشررريص رئيسررري إل  شرررركة إنتاج عمان، %69مليون جنيه بزيادة سرررنوية  9086 وخالل الربع الثاني منفردأا، بلغت اإليرادات .الفترة

 صررم الورررائ  والفوائدمليون جنيه خالل نفس الفترة. وتورراعفت األرباح التشررغيلية قبص خ 9182لتبلغ  %001بمعدل سررنو   والتي ارتفعت إيراداتها 

مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام الجار ، حيث يعيس ذلك المسرررراهمة القوية لشررررركة  9082أربع مرات لتبلغ  لكثر منبواإلهالك وا سررررتهالك 

مليون جنيه  9980ات لتبلغ أرباحها التشررغيلية قبص خصررم الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك بمعدل يتجاوز خمس مر تإنتاج عمان التي تورراعف

. وقد تراجعت أنشررطة الشررركة في السررو  المصررر  بشرريص ملحوي خالل .910مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  986خالل نفس الفترة، مقابص 

ا مليون جنيه خالل نفس ال 2الربع الثاني من العام الجار ، حيث انخفوررررررت اإليرادات إل  حوالي مليون جنيه فقط مقابص  فترة من العام السررررررابق، نظرأ

ي بسررب  ن نتهات المشررروعات المتعاقد عليها. كما تيبدت الشررركة خسررائر تشررغيلية قبص خصررم الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك خالل الربع الثا

 التياليأل . انخفا  اإليرادات مع ثبات

 (RDF)إجمالي توريدات الوقود المشتق من المفلفات 

 (8302ي الثانالربع )

 

 

 

 إجمالي توريدات المفلفات الزراعية 

 (8302الثاني الربع )
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 ألف 65.5
 لن

 

 سنو  انففاض 

 %80بمعدل 

 

 ألف  88.7
 لن

 

 سنو  نمو 

 %83بمعدل 
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 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

 
  تقريبًا %07 – ملكية شروة القلعة

 

 9102 يوليو فيمن مشروع المصرية للتيرير تقريبأا  %22استيمال 

 

مليار دو ر أمرييي. وقد تم تسليم أر  المشروع  980بتيلفة استثمارية  عل  إقامة منشلة تيرير متطورة في القاهرة اليبرى الشروة المصرية للتكريرتعمص 

، وبلغ معدل تنفيم األعمال Mitsui & Co Ltdو GS Engineering & Construction Corpإل  المقاول العام تحالأل شركتي  9109باليامص في مطلع 

 .9102 يوليو في %22حوالي  اإلنشائية

 

، 9102يوليو مليار دو ر(، وذلك بحلول  .9822مليون دو ر من إجمالي حزمة القرو  المتفق عليها ك 98299سررررحوبة حوالي بلغ إجمالي القرو  الموقد 

 .9102الربع األخير من عام  مليون دو ر خالل 069حوالي ومن المنتظر استخدام الجزت المتبقي من حزمة القرو  البالغ 

ات بالمشرررروع بما في ذلك نظام الهوات للخدمات والمرافق ونظام الهوات ل  ت الدقيقة ونظام الميال منزوعة األمالح وقد تم بدت التشرررغيص التجريبي لبعض الوحد

 ودائرة تبريد الميال ونظام ميافحة الحرائق.

 

 

 موقع مشروا الشروة المصرية للتكرير

 موقع مشروا الشروة المصرية للتكرير

 المصرية للتكريرموقع مشروا الشروة 

 موقع مشروا الشروة المصرية للتكرير

 موقع مشروا الشروة المصرية للتكرير
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 قلاا النقل والدعم اللوجيستي 
 

النقص النهر  ر ومشررروعات الموانئ البحرية في مصررخدمات  مشررروعاتتوررم اسررتثمارات النقص والدعم اللوجيسررتي 

 .شركة نايص لوجيستييسمن خالل  والدعم اللوجيستي في مصر وجنوب السودان

 

 األدات المالي والتشغيلي

 

  %57.5 –ملكية شروة القلعة 
 

 9102عام  من الثانيالربع  مليون جنيه خالل 0680لتبلغ  %09إيرادات نايص لوجيستييس بمعدل سنو  ارتفاع 

 اإليرادات
 (مليون جنيهك 

 التشغيليةاألرباح 
 كمليون جنيه(

 

  

مليون جنيه  2282مقابص  %00، وهو نمو سنو  بمعدل 9102مليون جنيه خالل النصأل األول من عام  6082بلغت إيرادات شرركة نايص لوجيسرتييس 

لغت . وبحد من أثر تراجع إيراداتها في السررو  المصررر السررودان في الجنوب حيث سرراهم نمو أنشررطة الشررركة في  خالل نفس الفترة من العام السررابق،

مليون جنيه  080مقابص  9102مليون جنيه خالل النصررأل األول من عام  0080األرباح التشررغيلية قبص خصررم الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك 

مليون جنيه خالل  0989مقابص  %09مليون جنيه بزيادة سرررنوية  0680خالل نفس الفترة من العام السرررابق. وخالل الربع الثاني منفردأا بلغت اإليرادات 

ألأل دو ر في ضوت  .26السرودان، حيث سجلت إيرادات بقيمة  جنوب . ويعيس ذلك المسراهمة القوية ألنشرطة الشرركة في.910الربع الثاني من عام 

ا  للنقص النهر  منم مطلع العام الجار . ناستيمال ثاني رحالت شركة جنوب السودا ومن جان  رخر سجلت إيردات الشركة في السو  المصر  انخفاضأ

ا بلن ارتفاع المسرراهمة اإليجابية ألنشررطة مسررتودع الحاويات الجديد في النوبارية باإلسرريندرية سرراهم في الحد من تلثير تراجع %.9سررنويأا بنسرربة  ، علمأ

 أنشطة التحميص والتفريغ.

مقابص أرباح  9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  0ورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بقيمة وسجلت الشركة خسائر تشغيلية قبص خصم ال

 نوبج مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق، وذلك عل  الرغم من ارتفاع األرباح التشغيلية عن أنشطة الشركة في سو  080تشغيلية بقيمة 

ألأل دو ر خالل نفس الفترة من العام السابق. ويرجع  069ألأل دو ر خالل الربع الثاني من العام الجار  مقابص خسائر تشغيلية بقيمة  020السودان إل  

لربع ا ذلك ا نخفا  إل  تراجع أنشطة الشركة في مصر، باإلضافة إل  قيام نايص لوجيستييس بسداد أتعاب الخدمات ا ستشارية لشركة القلعة خالل

ا شركة القلعة تمتلك حصة األغلبية في نايص لوجيستييس، وبالتالي   يتم تسجيص تلك األتعاب عل  القوائم المالية المجمعة 9102الثاني من عام  ، علمأ

 لشركة القلعة.
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 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

 %00خفا  سنو  بنسبة مليون جنيه خالل النصأل األول من العام، وهو ان 2082وعل  ةعيد أنشطة الشركة في السو  المصر ، بلغت اإليرادات 

. وتيبدت الشركة خسائر تشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بقيمة .910مليون جنيه خالل النصأل األول من عام  .228مقابص 

من العام السابق. وخالل الربع مليون جنيه خالل نفس الفترة  .08مليون جنيه خالل النصأل األول من العام الجار  مقابص أرباح تشغيلية قدرها  89.

ألأل طن  022إل   %20، حيث يعيس ذلك أثر تراجع حجم أنشطة التحميص والتفريغ بنسبة سنوية %.9الثاني منفردأا انخفوت اإليرادات بمعدل سنو  

ا بلن مستودع  006، مقابص 9102خالل الربع الثاني من عام  الحاويات الجديد ساهم في تخفيأل حدة ألأل طن خالل نفس الفترة من العام السابق، علمأ

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  .08مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام الجار  مقابص  0086تراجع اإليرادات، حيث ارتفعت مساهمته إل  

 086 قيمةب ئ  والفوائد واإلهالك وا ستهالكتشغيلية قبص خصم الورا سجلت أنشطة الشركة في السو  المصر  خسائرالسابق. وعل  همل الخلفية 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق. وتجدر اإلشارة إل  أن  086 أرباح تشغيلية قدرها ، مقبص9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 

غ صر ، غير أن اإلدارة تتوقع ارتفاع أنشطة التحميص والتفريالتراجع الملحوي بلنشطة التحميص والتفريغ يعيس تباطؤ الطل  بوجه عام في السو  الم

ألأل طن خالل شهر  يوليو  020مرة أخرى مع استقرار اإليرادات ضمن معد تها الطبيعية عن العام الجار  كامالأ، في ضوت قيام الشركة بمناولة 

مات الشركة في موانئ اإلسيندرية والنوبارية خالل الربع الثاني من وأغسطس فقط. وقد مثص الفحم كامص أنشطة الشحن والتفريغ المقدمة من خالل خد

 .9102عام 

الشاحنات، بوقد نجحت الشركة خالل األشهر األخيرة في توييأل الطل  المتنامي عل  خدمات النقص النهر  باعتبارها من البدائص األقص تيلفة عن النقص 

ا  رتفاع أسعار النقص بالشاحنات قامت الشركة باستيمال عدد من عمليات الشحن خالل الربع عل  همل الخلفية تحرير أسعار الطاقة. و مع بالتزامن نظرأ

تعيأل وبمقتو  اتفاقيتها لنقص الحبوب من مينات اإلسيندرية إل  ةوامع الشركة العامة للصوامع والتخزين لمدة ثالا سنوات.  9102الثاني من عام 

تفاع المرتق  بالطل  عل  خدمات النقص النهر  بهدت تعزيز األنشطة التشغيلية وتنمية اإليرادات وةافي األرباح، الشركة عل  تعظيم ا ستفادة من ا ر

تنمية   وذلك من خالل تنويع الخدمات المقدمة وطرح باقة متياملة من حلول النقص والدعم اللوجيستي والتوسع بلسطول بارجات الشركة، باإلضافة إل

ل التوسع بلنشطة النقص والمناولة والتخزين. وعل  همل الخلفية يجر  العمص عل  قدم وسا  من أجص استيمال مشروع الشركة عمليات الشركة من خال

ا بلن الشركة قامت بإبرام  091و 011بطاقة تخزينية تتراوح بين  9102الجديد وتشغيله بحلول نهاية عام الحبوب إلنشات مستودع تخزين  ألأل طن، علمأ

 .قيمة الخدمة سداد أوألأل طن سنويأا  021تخزين  تومن التخزين مع إحدى الشركات الدولية الرائدة في تداول السلع والحبوب، والتيعقد خدمات 

 

 

 نشال التحميل والتفريغ

 (8302الثاني الربع )
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 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

 

 قلاا التعدين 
 

ركة والتي توم تحت مظلتها مشروعات ش توم استثمارات قطاع التعدين شركة أسيك للتعدين والخدمات الجيولوجية،

وشركة جالس روك للمواد العازلة أسيوم كنشاط إدارة المحاجر(، وشركة أسيوم لتصنيع اليربونات والييماويات، 

  ميتالز التي يتم تجميع حصتها من األرباح / الخسائر باستخدام أسلوب حقو  المليية.وشركة أسيوم بريشيوس 

 

 يلياألدات المالي والتشغ

 29082مقابص  %02، وهو انخفا  سرررنو  بنسررربة 9102مليون جنيه خالل النصرررأل األول من عام  99082بلغت اإليرادات المجمعة لشرررركة أسررريوم 

 %21وية نمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السرابق. كما تراجعت األرباح التشرغيلية قبص خصرم الوررائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بنسبة س

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السرررابق. وخالل الربع الثاني  2089مليون جنية خالل النصرررأل األول من العام الجار  مقابص  9282لتصرررص إل  

ا لتراجع مساهمة نشاط إدارة الم %99مليون جنيه، وهو انخفا  سنو  بمعدل  90089منفردأا، بلغت اإليرادات المجمعة لشركة أسيوم  حاجر في نظرأ

 %21األسروا  األخرى. وانعيس ذلك التراجع عل  األرباح التشرغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك التي انخفوت بمعدل سنو  

 .9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  9080تقريبأا لتبلغ 

 

 
  %64.7 –ملكية شروة القلعة 

 

 9102مليون جنية خالل الربع الثاني من عام  90089لتبلغ  %99ل سنو  يرادات أسيوم بمعدنخفا  إإ

 اإليرادات
 كمليون جنيه(

 األرباح التشغيلية
 كمليون جنيه(

    

 

الربع الثاني  )مليون جنيه بفالف ما يشير إل  غير ذل (

8307 

الربع الثاني 

8302 

أشهر  5 التغيير )%(

8307 

أشهر  5

8302 

 التغيير )%(

 %02 0189 286 %.0 280 082 لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي( أسكوم

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم 

 الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
 (%9ك 982 982 69% 082 080

 %26 989 982 %.06 082 .18 )مليون دوالر أمريكي( جالس روك | اإليرادات

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
 - 1 (182ك - 180 (180ك

 (%02ك 82..0 90280 (%.0ك 2980 2289 نشال إدارة المحاجر في مصر | اإليرادات 

جر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب نشال إدارة المحا

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 (%92ك 0089 9082 (%2.ك 086 686

 (%21ك .068 29 (%29ك 989 .0.8 نشال إدارة المحاجر خارج مصر | اإليرادات 

نشال إدارة المحاجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 ك واالستهالكوالفوائد واإلهال
 - (0980ك 682 - (0080ك 182
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 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

 %02، وهو نمو سنو  بنسبة 9102مليون دو ر خالل النصأل األول من عام  0189شروة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات بلغت إيرادات 

مليون دو ر  982  والفوائد واإلهالك وا ستهالك مليون دو ر خالل نفس الفترة من العام السابق.وبلغت األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ 286مقابص 

مليون  280 بلغت اإليرادات وخالل الربع الثاني منفردأا،  .خالل النصأل األول من العام الجار  ودون تغير ملحوي عن نفس الفترة من العام السابق

بنسبة سنوية  ، حيث يعيس ذلك مردود نمو حجم المبيعات.910مليون دو ر خالل نفس الفترة من عام  082مقابص  %.0دو ر، وهو نمو سنو  بنسبة 

ا بنمو أنشطة التصدير وزيادة أسعار البيع. وعل  همل الخلفية ارتفعت األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد  ..إل   96% ألأل طن، مدعومأ

 لثاني من العام الجار .مليون دو ر خالل الربع ا 082لتبلغ  %69واإلهالك وا ستهالك بمعدل سنو  

مليون  982مقابص  %26، وهو نمو سنو  بمعدل 9102مليون دو ر خالل النصأل األول من عام  989 شروة جالس روك للمواد العازلةبلغت إيرادات 

ائ  تشغيلية قبص خصم الور خسائرمعادلة المصروفات وبالتالي عدم تسجيص دو ر خالل نفس الفترة من العام السابق. وقد ساهم نمو اإليرادات في 

مليون دو ر مقابص  082لتبلغ  %.06وخالل الربع الثاني منفردأا، ارتفعت اإليرادات بمعدل نمو سنو   والفوائد واإلهالك وا ستهالك خالل نفس الفترة.

طن، في ضوت  9.11ن ثالثة أضعات ليبلغ . ويعيس ذلك مردود ارتفاع حجم المبيعات بلكثر ممليون دو ر خالل نفس الفترة من العام السابق .18

  . وقد ساهم نمو اإليرادات في تسجيص أرباح تشغيلية قبص خصم الورائزيادة القدرة التنافسة لصادرات الشركة مصحوبأا بتحسن مؤشرات األدات التشغيلي

مليون دو ر خالل نفس  180ابص خسائر تشغيلية قدرها مق 9102مليون دو ر خالل الربع الثاني من عام  180والفوائد واإلهالك وا ستهالك بقيمة 

 الفترة من العام السابق. 

 %02، وهو تراجع سررنو  بنسرربة 9102مليون جنية خالل النصررأل األول من عام  82..0 نشتتال إدارة المحاجر في الستتوق المصتتر بلغت إيرادات 

ذلك عل  األرباح التشرغيلية قبص خصرم الوررائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك  مليون جنية خالل نفس الفترة من العام السرابق. وانعيس 90280مقابص 

مليون جنية خالل نفس الفترة من العام  9082مليون جنيه مقابص  0089التي تراجعرت بمقردار النصررررررأل خالل النصررررررأل األول من العرام الجرار   لتبلغ 

مليون جنيه خالل الربع الثاني  2289مقابص  %.0مليون جنيه، وهو انخفا  سنو  بمعدل  2980السابق. وخالل الربع الثاني منفردأا، بلغت اإليرادات 

ا لتراجع مبيعات الشرررركة بنسررربة .910من عام  مليون طن خالل نفس الفترة في يص التحديات األمنية بمنطقة سرررينات، والتي أدت  282إل   %02، نظرأ

ا  إل  توقأل مصانع األسمنت هناك بشيص متيرر. وعل  همل الخلفية سجلت األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك انخفاضأ

 مليون جنيه. 086لتبلغ  %2.سنويأا بنسبة 

 

 مبيعات أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات 

 (8302الثاني الربع )

 

 

 

 مبيعات نشال إدارة المحاجر في مصر 

 (8302الثاني الربع )

 

 

 

 

  

 لنألف  77

 

 نمو سنو  

 %85بمعدل 

 

 

 لنمليون  6.6
 

سنو  انففاض 

 %05بمعدل 
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 ج األعمالتقرير نتائ

 8302يونيو  03عن الفترة المالية المنتهية في 
 9102سبتمبر  92القاهرة في 

  

 

 

 األدات المالي والتشغيلي

. وبلغت األرباح %6، وهو تراجع سنو  بمعدل 9102مليار جنيه تقريبأا خالل النصأل األول من عام  080بلغت إيرادات مجموعة أسيك القابوة 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من  00.80مقابص  %20مليون جنيه بزيادة سنوية  90989هالك وا ستهالك التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإل

مليون جنيه، غير أن األرباح التشغيلية قبص خصم  26082لتبلغ  %02العام الماضي. وخالل الربع الثاني منفردأا سجلت اإليرادات انخفاضأا سنويأا بنسبة 

مليون جنيه خالل نفس الفترة بفوص تحسن هامش األرباح التشغيلية  89..لتبلغ  %.0وا ستهالك ارتفعت بمعدل سنو   الورائ  والفوائد واإلهالك

، إنتاجية مصنع أسمنت التيامص في السودان زيادةلشركة أسيك. وقد حققت شركة أسيك لألسمنت أداتأ قويأا خالل الربع الثاني من العام الجار  بفوص 

 ستفادة من ارتفاع أسعار البيع مع تعزيز كفائته التشغيلية عبر تلمين احتياجاته من الطاقة.والم  نجة في ا 

 

 

  %55.8 –ملكية شروة القلعة 
 

 اإليرادات | أسي  القابضة
 (مليون جنيهك 

 

 األرباح التشغيلية | أسي  القابضة
 (مليون جنيهك 
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 قلاا األسمنا واإلنشا ات 
 

 األسمنت منإنتاج توم استثمارات قطاع األسمنت واإلنشاتات مجموعة أسيك القابوة، والتي تشمص مشروعات 

ومشروعات اإلنشاتات  ،(زهانةالتيامص / في الجزائر: شركة أسمنت خالل شركة أسيك لألسمنت كفي السودان: 

 ومشروعات اإلدارة الهندسية كشركة أسيك للهندسة / شركة أسنبرو(. ،لي(كشركة أرسيو / شركة أسيك للتحيم اآل
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  %65.5 –ملكية أسي  القابضة 
 

 

مليون  .0108لتبلغ  %062التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بمعدل سنو  أسيك لألسمنت اح أرب نمو

 9102جنيه خالل الربع الثاني من عام 

 اإليرادات | أسي  لألسمنا
 (مليون جنيهك 

 األرباح التشغيلية | أسي  لألسمنا
 كمليون جنيه(

  
 

مليون  .2028مقابص  %.0، وهو نمو سررنو  بمعدل 9102مليون جنيه خالل النصررأل األول من عام  .908. ألستتمناشتتروة أستتي  لبلغت إيرادات 

ة لتبلغ يجنيه خالل نفس الفترة من العام السرابق. وةاح  ذلك نمو األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بصورة ملحو

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السررررررابق. وخالل الربع الثاني منفردأا  0089األول من العام الجار ، مقابص  مليون جنيه خالل النصررررررأل 96982

. وعل  الرغم .910مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  92980مقابص  %9مليون جنيه، وهي زيادة سرررنويةأ طفيفة بنسررربة  92282بلغت اإليرادات 

ا سنويأا بمعدل  إ وية باإليرادات، من الزيادة غير الملح  .0108لتبلغ  %062أن األرباح التشرغيلية قبص خصرم الوررائ  والفوائد واإلهالك سجلت نموأ

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السررررررابق، فيما يعيس المردود اإليجابي للتحسررررررينات  0.82، مقابص9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام 

 .ية المستمرة بمصنع أسمنت التيامص في السودان مصحوبأا بارتفاع أسعار البيعالتشغيل

بفورررص ارتفاع حجم  %92، وهو نمو سرررنو  بمعدل 9102مليون جنيه خالل النصرررأل األول من عام  66980 مصتتتنع أستتتمنا التكاملبلغت إيرادات 

ج عن ذلك وةررررول األرباح التشررررغيلية قبص خصررررم الورررررائ  والفوائد ألأل طن خالل نفس الفترة. ونت 201إل  حوالي  %96المبيعات بنسرررربة سررررنوية 

. .910مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام  91مليون جنيه خالل النصرررأل األول من العام الجار ، ةرررعودأا من  99282واإلهالك وا سررتهالك إل  

مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام السررابق،  96280مقابص  %00ة مليون جنيه، وهي زيادة سررنوية بنسررب 92289وخالل الربع الثاني منفردأا، بلغت 

ا خالل نفس الفترة. وارتفعرت األرباح  921إل   %09حيرث يرجع ذلرك إل  ارتفراع أسررررررعرار البيع ونمو حجم المبيعرات بمعردل سررررررنو   ألأل طن تقريبرأ

مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام الجار ، مقابص  2282أضعات لتبلغ التشرغيلية قبص خصرم الوررائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بمعدل ثالثة 

اية دمليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السرررابق. ويعيس األدات المالي القو  المردود اإليجابي  رتفاع أسرررعار األسرررمنت بشررريص ملحوي منم ب .098

ركة من توقأل العديد من مصانع األسمنت في السودان مما انعيس عل  نمو حصتها السوقية. العام الجار  رغم انخفا  قيمة العملة، كما اسرتفادت الشر

جة في ن وتجدر اإلشارة إل  تراجع حجم اإلنتاج بالمصنع خالل شهر  يوليو وأغسطس من العام الجار  نتيجةأ لبعض التحديات الفنية، غير أن المصنع

صررنع إل  الطاقة اإلنتاجية للم زيادةاإلنتاج إل  معد ته الطبيعية خالل سرربتمبر. وتسررتهدت الشررركة  حجم تنمية تجاوز تلك التحديات في أسرررع وقت مع

ا بلن المصنع قام بإنتاج   ..910ألأل طن خالل عام  291معد ت قياسية بنهاية العام الجار ، علمأ

مليون جنيه خالل  01282، وهو تراجع طفيأل مقابص 9102مليون جنيه خالل النصرررأل األول من عام  01989 شتتتروة زهانة لألستتتمنابلغت إيرادات 

مليون  280.لتبلغ  %.2النصرأل األول من العام السرابق. وارتفعت األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بمعدل سنو  

بق، وذلك عل  الرغم من استقرار حجم اإلنتاج عند ان العام السمليون جنيه خالل نفس الفترة م 9.82جنيه خالل النصأل األول من العام الجار  مقابص 

مليون جنيه خالل الربع  09082ألأل طن ودون تغير ملحوي مقارنأة بنفس الفترة من العام الماضرررررري. وخالل الربع الثاني منفردأا بلغت اإليرادات  091

ا األرباح التشغيلية قبص مليون جنيه خ 02682مقابص  %90، وهو تراجع بمعدل 9102الثاني من عام  الل نفس الفترة من العام السرابق. وانخفورت أيورأ

مليون  6289مليون جنه خالل الربع الثاني من العام الجار ، مقابص  9080لتبلغ  %90خصررم الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك بمعدل سررنو  

مصررررررنع لفترة طويلة لحين ا نتهات من أعمال التجديد والصرررررريانة إل  تراجع حجم . وقرد أدى توقأل أحد أفران ال.910جنيره خالل نفس الفترة من عرام 

. وتجدر اإلشررارة إل  إنجاز جزت كبير من األعمال الخاةررة بتركي  9102ألأل طن خالل الربع الثاني من عام  061ليبلغ  %90اإلنتاج بنسرربة سررنوية 

 مليون طن سنويأا إل  إجمالي الطاقة اإلنتاجية. 086أن يويأل  9191عام خط اإلنتاج الجديد بالمصنع، والم  من المتوقع عند تشغيله 
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الربع الثاني  مليون جنيه مصر ( --)مشروعات أسي  لألسمنا 

8307 

الربع الثاني 

8302 

التغيير 
)%( 

أشهر  5

8307 

أشهر  5

8302 

التغيير 
)%( 

 %92 66980 20282 %00 92289 96280 أسمنا التكامل | اإليرادات

 %290 99282 91 %910 2282 .098 نا التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالكأسم

 (%9ك 01989 01282 (%90ك 09082 02682 زهانة لألسمنا | اإليرادات*

 %.2 280. 9.82 (%90ك 9080 6289 زهانة لألسمنا | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك*

 لألسمنت باستخدام أسلوب حقو  المليية زهانةتقوم الشركة بتجميع حصتها من أرباح / خسائر شركة  * 

 

 

 التكاملجمالي مبيعات األسمنا | إ       

 (8302الثاني الربع )      

 

 

 

 زهانةإجمالي مبيعات األسمنا |          

 (8302الثاني لربع ا)                          

 

 

 

 

  

863 

 لن ألف

 

سنو  بمعدل نمو 

08% 

 

 

053 

 لنألف 

 

سنو  انففاض 

 %80بمعدل 
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  %55.5 –ملكية أسي  القابضة 
 

 9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  02689لتبلغ  %00تراجع إيرادات أسيك للهندسة بمعدل سنو  

 إيرادات | أسي  للهندسة
 (مليون جنيهك

 األرباح التشغيلية | أسي  للهندسة
 كمليون جنيه( 

  
 

مليون  99289مقابص  %00، وهو انخفا  سنو  بنسبة 9102مليون جنيه خالل النصأل األول من عام  .0228 شروة أسي  للهندسةات إيرادبلغت 

 0682. وتيبدت الشررركة ةررافي خسررائر تشررغيلية قبص خصررم الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك بقيمة .910جنيه خالل النصررأل األول من عام 

مليون جنيه خالل النصأل األول من العام الماضي. وخالل الربع الثاني منفردأا تراجعت اإليرادات بنسبة  9082اح تشغيلية قدرها مليون جنيه مقابص أرب

ا لتوقأل عدد المشرروعات التي تديرها الشرركة باإلضرافة إل  تباطؤ أنشرطة السو  خالل نفس الفترة عل   02689لتبلغ  %00سرنوية  مليون جنيه، نظرأ

 فا  الطل  وبالتالي تراجع أسعار البيع. وعل  همل الخلفية سجلت الشركة خسائر تشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالكخلفية انخ

ل  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السررررررابق. وع 2مليون جنيره خالل الربع الثراني من العرام الجرار  مقابص أرباح تشررررررغيلية قدرها  0089بقيمرة 

، وهو انخفا  9102مليون طن خالل الربع الثاني من عام  9802الصررعيد التشررغيلي، بلغت الطاقة اإلجمالية لمصررانع األسررمنت التي تديرها الشررركة 

 .%99سنو  بنسبة 

 مشروعات إنتاج الكلنكر 

 (8302الثاني الربع )
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  %55.5 –ملكية أسي  القابضة 

 

 9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  2082لتبلغ  %62و بمعدل سنو  تراجع إيرادات أرسي

 أرسكو| اإليرادات 
 (مليون جنيهك

 األرباح التشغيلية | أرسكو
 كمليون جنيه(

 
 

ون جنيه ملي 99082مقابص  %61، وهو انخفا  سرررنو  بنسررربة 9102مليون جنيه خالل النصرررأل األول من عام  .2.8 شتتتروة أرستتتكوبلغت إيرادات 

مليون جنيه خالل  09خالل النصرأل األول من العام السرابق. وتيبدت الشرركة خسرائر تشرغيلية قبص خصم الورائ  والفواد واإلهالك وا ستهالك بقيمة 

ني منفردأا انخفوررت مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضرري. وخالل الربع الثا 99النصررأل األول من العام الجار  مقابص أرباح تشررغيلية قدرها 

ا  ستيمال أغل  المشروعات المتعاقد عليها مع تباطؤ  2082لتبلغ  %62اإليرادات بمعدل سنو   تعاقدات جديدة. ونتج عن ذلك إتمام مليون جنيه، نظرأ

مقابص أرباح  9102ي من عام مليون جنيه خالل الربع الثان 0280تسررجيص خسررائر تشررغيلية قبص خصررم الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك بقيمة 

مليون جنيه خالل الربع الثاني  00289مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السررابق. وقد بلغ إجمالي المشررروعات المتعاقد عليها  0282تشررغيلية بقيمة 

ا بلن الشرررركة تعمص حاليأا عل  من العام الجار ، وهو ما يعادل نصرررأل قيمة المشرررروعات التي تم التعاقد عليها خالل نفس الفترة من ال عام السرررابق، علمأ

  إبرام عقود جديدة في إطار خطتها لتنمية محفظة أعمالها.

 

 المشروعات المتعاقد عل  تنفيذها 

  (8302 يونيو 03في ) 
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           %64.5 –ملكية شروة القلعة 
 

مليون جنيه خالل  2982لتبلغ  %016سنو   التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بمعدلجمور أرباح  نمو 

 9102الربع الثاني من عام 

 اإليرادات المجمعة | جذور
 (مليون جنيهك 

 األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 كمليون جنيه(

 
   

مليون جنيه خالل  90289مقابص  %9، وهو نمو سرررررنو  بمعدل 9102مليون جنيه خالل النصرررررأل األول من عام  992بلغت إيرادات مجموعة جمور 

مليون  180.لتبلغ  %92النصرأل األول من العام السرابق. وارتفعت األرباح التشغيلية قبص خصم الورائ  والفوائد واإلهالك وا ستهالك بمعدل سنو  

ثاني منفردأا بلغت اإليرادات مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السررررررابق. وخالل الربع ال 2986، مقابص 9102جنيه خالل النصررررررأل األول من عام 

ا لتراجع مبيعات القطاع .910مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  00182مقابص  %90مليون جنيه، وهو انخفا  سررررررنو  بنسرررررربة  99680 ، نظرأ

إل   %016سرتهالك بمعدل سنو  الزراعي التابع لمزارع دينا. ومن جان  رخر ارتفعت األرباح التشرغيلية قبص خصرم الوررائ  والفوائد واإلهالك وا 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق، حيث يعيس ذلك المردود اإليجابي  .928مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام الجار ، مقابص  2982

 لتنويع باقة المنتجات وزيادة أسعار البيع من جان  الشركة ا ستثمارية لمنتجات األلبان.

مع .910شرررارة إل  قيام شرررركة القلعة بالتخارج من الشرررركة العربية للخدمات والتجارة كسرررلسرررلة سررروبر ماركت مزارع دينا( في نهاية عام وتجدر اإل

 توييأل حصيلة البيع في تسوية جزت من التزامات الشركة محص التخارج.

الربع الثاني  )مليون جنيه بفالف ما يشير إل  غير ذل (

8307 

الربع الثاني 

8302 

التغيير 
)%( 

أشهر  5

8307 

أشهر  5

8302 

التغيير 
)%( 

 %0 06082 02.80 (%0ك 02082 02282 مزارا دينا | اإليرادات

 (%96ك 80.. 01982 (%06ك 0.82 2280 مزارا دينا | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %99 01282 2686 %06 2089 9282 االستثمارية لمنتجات األلبان | اإليرادات

االستثمارية لمنتجات األلبان | األرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك
182 082 060% 98. 0180 9.2% 
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 قلاا األغذية
 

تحت مظلتها شركة دينا  توم استثمارات قطاع األغمية مجموعة جمور في مصر كالزراعة واألغمية( والتي توم

لالستثمارات الزراعية كمزارع دينا( والشركة ا ستثمارية لمنتجات األلبان كتسويق الحلي  المبستر الم  تنتجه 

 مزارع دينا(.
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 يلية قبص . وانخفورررت األرباح التشرررغ%0بزيادة سرررنوية  9102مليون جنيه خالل النصرررأل األول من عام  06082 مزارا ديناإيرادات  بلغت

مليون جنيه خالل نفس الفترة. وخالل الربع الثاني منفردأا  80..إل   %96خصررم الوررررائ  والفوائد واإلهالك وا سرررتهالك بمعدل سرررنو  

ا لوررعأل أدات أنشررطة القطاع الزراعي  02282مقابص  %0مليون جنيه، وهو تراجع سررنو  بمعدل  02082بلغت اإليرادات  مليون جنيه نظرأ

ألأل طن  0282ليبلغ  %.، باإلضرافة إل  انخفا  حجم إنتاج الحلي  الخام بنسربة سررنوية قدرها محصررول همة الفترة بالمر  إةرابةبسرب  

ألأل طن خالل نفس الفترة من العام السررابق. وقد قامت الشررركة بخفض حجم إنتاج الحلي   9082خالل الربع الثاني من العام الجار ، مقابص 

جيتها إلدارة إمدادات الحلي  الخام خالل أشررهر الشررتات التي تتسررم بارتفاع اإلنتاج من خالل التحيم في موعد تزاوج الخام تماشرريأا مع اسررتراتي

 األبقار من أجص تنمية إنتاجية القطيع خالل الصرررريأل الم  يتسررررم بارتفاع أسررررعار الحلي  الخام وتراجع حجم اإلنتاج. وعل  همل الخلفية بلغت

، وهو انخفا  9102من عام  الثانيمليون جنيه خالل الربع  0.82م الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك األرباح التشررغيلية قبص خصرر

 بسب  ارتفاع أسعار األعالت الحيوانية. %06سنو  بنسبة 

  جنيه خالل النصررأل  مليون 01282وقد بلغت اإليرادات بتسررويق الحلي  الم  تنتجه مزارع دينا.  الشتتروة االستتتثمارية لمنتجات األلبانتقوم

. وةررراح  ذلك توررراعأل األرباح التشرررغيلية قبص خصرررم الورررررائ  والفوائد واإلهالك %99بزسرررادة سرررنوية قدرها  9102األول من عام 

ا لتبلغ  مليون جنيه خالل النصررررررأل األول من العام  .98مليون جنيره خالل نفس الفترة مقرابص  0180وا سررررررتهالك بمعردل ثالا مرات تقريبرأ

مليون جنيه خالل نفس  9282مقابص  %06مليون جنيه، وهو نمو سنو  بمعدل  2089خالل الربع الثاني منفردأا، بلغت اإليرادات الماضي. و

ة  089إل   %0الفترة من العام السرررابق، وذلك رغم تراجع مبيعات الشرررركة بنسررربة سرررنوية  ألأل طن خالل الربع الثاني من العام الجار  نتيجأ

والعصررائر. وتورراعفت األرباح التشررغيلية قبص خصررم الورررائ  والفوائد واإلهالك وا سررتهالك بلكثر من أربع مرات  لتباطؤ أسرروا  الحلي 

 بفوص تنويع باقة المنتجات وزيادة أسعار البيع. 9102مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  082لتبلغ 

 

 مبيعات مزارا دينا    

 (8302 الثانيالربع )    

  

 

 

  *مزارا ديناقليع 

 (8302الثاني الربع بنهاية )

  

 

 

  مبيعات االستثمارية لمنتجات األلبان

 (8302الثاني الربع )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .حلوببقرة  006.تشمص  * 

لن ألف  83

 )حليب خام(

 

سنو  انففاض 
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04.450 
 بقرة

 

سنو  بمعدل  نمو

8% 
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0% 
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 معلومات عن سهم الشروة
  

 CCAP.CA المصرية البورةة كود

 0829181118111 األسهم عدد

 9108.028692 ممتازة أسهم

 0890289608020 عادية مأسه

 جنيه مليار 280 المدفوع المال رأس
 

 

 أرقام عالقات المستثمرين

 

 األستاذ / عمرو القاضي

 رئيس عالقات المستثمرين

akadi@qalaaholdings.com 

 +91 9 9.20 9991ت  : 

 +91 9 9.20 9992ت  : 

 

 األستاذ / تامر درويش

 مدير عالقات المستثمرين

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +91 9 9.20 9991ت  : 

 +91 9 9.20 9992ت  : 

 

 البيانات المستقبلية )إبرا  الذمة القانونية(

هذا  لعة. وقد ينلو البيانات الواردة في هذه الوثيقة ال تعد حقائق تاريفية، حيث تم تأسيسها عل  التوقعات والتقديرات الحالية، وآرا  ومعتقدات شروة الق

الر معروفة وغير معروفة، ومفالر مؤودة وغير مؤودة، وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرل. ويجب اإلشارة إل  أن بعض البيان عل  مف

 ،ما"، "سوف"المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استفدام مصللحات تللعيه مثل "رب

  "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرا"، "يقدر"، "ينو "، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصللحات المشابهة. ووذل

شروة  لية. ويحتو  أدا قباألحداث الفعلية أو النتائج أو األدا  الفعلي لشروة القلعة قد تفتلف جوهريا عن تل  التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المست

 .القلعة عل  بعض المفالر والشكوك

 

 

 هيكل مساهمي شروة القلعة

 (9102أغسطس  00في ك
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CCP EIIC

H.G Dubai Holding

Olayan Others

 هيكل مساهمي شروة القلعة

 (9102أغسطس  00في ك             
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> 36 mn shares

<36 mn > 1  mn shares

< 1 mn shares


