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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 اإلدارة مجلس تقرير

 8142 ديسمبر 34 في المنتهية المالية الفترة نتائج تعلن القلعة شركة

 

 (7132 العام المالي) المجمعة الدخل قائمة|  الرئيسية المؤشرات

 اإليرادات

 مليار جنيه 3.3

 (7137خالل عام  ممليار ج 2.7)

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 مليون جنيه 2.3.4

 (7137 عام خالل جم مليون 6.7.7)

 صافي الخسائر بعد خصم حقوق األقلية
 جنيه ارملي 1.2

 (7137خالل عام  مج ارملي 6.3)

 (7132 ديسمبر 13) المجمعة الميزانية|  الرئيسية المؤشرات

 إجمالي األصول

 مليار جنيه 23.4

 (7137نهاية عام  جممليار  21.7)

 إجمالي حقوق الملكية

 مليار جنيه 41.8

 (7137 عام نهاية جم مليار 37.5 مقابل)

 

 

. األساسية والبنية الطاقة استثمارات في رائدة شركة وهي –( CCAP.CA المصرية البورصة كود) القلعة شركة إدارة مجلس اجتماع اليوم مساء انعقد

 وافق كما ،الحستتابات مراقب الستتيد وتقرير 8142 ديستتمبر 34 في المنتهية المالية للفترة والمستتتقلة المجمعة المالية القوائم باعتماد اإلدارة مجلس وقام

 .االنعقاد ومكان وموعد األعمال جدول بنود تحديد في اإلدارة مجلس رئيس السيد وفوض لالنعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة على

 

في قطاع  وتوازن عربية طاقة شتتتركتي إيرادات نمو بفضتتت  %88 بمعدل ستتتنو  نمو وهو ،8142 عام خالل جنيه مليار 3.3 اإليرادات بلغت وقد

 نظًرا ،8142 عام خالل جنيه مليار 1.2 بقيمة خسائر صافي الشركة وتكبدت. التابعة للقلعة في قطاع التعدين أسكوم لشركة القو  األداء وكذلكالطاقة، 

من  خستتائر بتستتجي  مصتتحوبًا –تتوقع اإلدارة أن تكون آخر زيادة ملحوظة بتكاليف االمضتتمحالل  – جنيه مليار 1.3 إلى مضتتمحاللاال تكاليف الرتفاع

 في ،%8 ستنوية بزيادة جنيه مليار 8.5 اإليرادات بلغت منفردًا األخير الربع وخالل. الفترة نفس في جنيه مليون 131.4 بقيمة المستتمرة غير العمليات

  . وأعباء الفوائد االمضمحالل تكاليف ارتفاع خلفية على جنيه مليار 4.3 الخسائر صافي بلغ حين

 

 عرض ثم ،8142 ديستتتمبر 34 في المنتهية المالية للفترة المجمعة النتائج على اإلدارة وتعليق والتشتتتغيلية المالية المؤشتتترات أبرز عرض يلي وفيما

 عبر القلعة لشتتركة الكاملة المالية القوائم تحمي  ويمكن. 8142 عام من األخير الربع ومستتتجدات لنتائج اإلدارة وتحليالت المتممة لإليضتتاحات إمضتتافي

 ir.qalaaholdings.com: اإللكتروني الموقع زيارة
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

  المؤشرات المالية والتشغيلية

  77 بمعدل سنوي نمو وهو ،7132 عام خالل جنيه مليار 1.. القلعة شركة إيراداتبلغت% 

 مليار 7.5 اإليرادات بلغت منفرًدا األخير الربع وخالل. 7137 عام خالل مليار 2.7 مقابل

 .%7 سنوية بزيادة جنيه

 مستتاهمته بلغت حيث ،8142 عام خالل القلعة شتتركة إيرادات صتتدارة الطاقة قطاع احت 

 ما وهو القلعة، إيرادات نمو معدل من %23 بنحو وستتتاهم اإليرادات إجمالي من 13%

 .العام خالل وتوازن عربية طاقة شركتي بإيرادات الملحوظ النمو يعكس

 8142 عام خالل جنيه مليون 351.8 التعدين قطاع إيرادات بلغت أخرى جهة ومن

 شتتتركة إيرادات نمو معدل من %45 بحوالي القطاع ستتتاهم حيث ،%82 ستتتنوية بزيادة

شركتي جالس  لصادرات التنافسية القدرة تحستن إلى أستاستية بصتورة ذلك ويرجع. القلعة

 صتتر  ستتعر تحرير عقب ماوياتروك للمواد العازلة وأستتكوم لتصتتنيع الكربونات والكي

 .الجنيه

 عام خالل جنيه مليار 8.2 القابضتتتة أستتتيك مجموعة إيرادات بلغت األستتتمنت قطاع وفي

 بنحو وساهم العام إيرادات إجمالي من %83 القطاع مث  حيث ،%1 سنوية بزيادة 8142

زيادة و اإلنتاج حجم نمو ذلك ويعكس. الفترة نفس خالل القلعة إيرادات نمو معدل من 2%

 ضة،القاب أستيك لمجموعة التابعتين للهندستة وأستيك لألستمنت أستيك بشتركتي البيع أستعار

  .السودان في لألسمنت أسيك لشركة التابع التكام  أسمنت مصنع وكذلك

 7132 عام خالل جنيه مليون 13 والشةةقيقة التابعة الشةةركات أرباح من القلعة حصةةة بلغت، 

 لألسمنت أسيك لشركة التابع زهانة مصنعلتباطؤ أداء  نظًرا %71 بمعدل سةنوي تراجع وهو

  . العام مطلع المتكرر لتوقفنتيجة ا الجزائر في

 والشتتتقيقة التابعة الشتتتركات أرباح من القلعة حصتتتة ارتفعت منفردًا األخير الربع وخالل

 زهانة مصتتتتنع نجاح مضتتتتوء في وذلك جنيه، مليون 43.8 لتبلغ %44 ستتتتنو  بمعدل

 .عامال من النصف األول خالل واجهها التي الفنية األعطال تجاوز في لألسمنت

 مليون 3..27 واالسةةةتهالك واإلهالك والفوائد الضةةةرائب خصةةةم قبل التشةةةغيلية األرباح بلغت 

 .%57 بمعدل سنوي نمو وهو ،7132 عام خالل جنيه

 يطرأ ولم. واألغذية واالستتمنت التعدين لقطاعات اإليجابية المستتاهمة ارتفاع ذلك ويعكس

 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح على املحوظً  ارً تغي

 %1.4 بمعدل ستنو وهو انخفاض  جنيه مليون 418.5بلغت  حيث األخير، الربع خالل

 .فقط

 عام خالل جنيه مليون 5.5.. لتبلغ %.6 سةةنوي بمعدل البنكية الفوائد مصةةروفات ارتفعت 

 بالدوالر المقومة القلعة ديون على 7137 نوفمبر خالل الجنيه تعويم لتأثير نظًرا ،7132

 .األمريكي

 31و 21 بين حاليًا تتراوح والتي البنكية الفوائد بمصتتتتروفات الملحوظ االرتفاعويرجع 

 .للقلعة الدوالرية الديون على وتأثيره الجنيه تعويم إلى أشهر ثالثة ك  جنيه مليون

 عام خالل جنيه مليون 35.1 بقيمة االسةةتامارات بيع منصةةافي أرباح  القلعة شةةركة سةةجلت 

 111.1 بقيمة الجزائر في دجلفا بشتتركة حصتتتها بيعأرباح  بتستتجي  القلعة قامت حيث ،7132

 االستتتثمارات بيع خستتائر تعويض في ستتاهم مما ،8142 عام من الثاني الربع خالل جنيه مليون

 .العام نفس من والرابع الثالث الربعين خالل جنيه مليون 323.4 بقيمة

 أضةةةةةعا  ثالثة ما يعادل وهو ،7132 عام خالل جنيه مليار 6.1 االضةةةةةم الل تكلفة بلغت 

 .تقريبًا جنيهمليار  3.5 والبالغ 7137عام  االضم الل المسجل خالل

 اإليرادات المجمعة
 7102العام المالي 

 

 الطاقة  األغذية 
 األسمنت  النقل والدعم اللوجيستي 
 التعدين  أخرى 
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 أفريكا شركة التزامات عن جنيه مليار 3.8 بقيمة امضتمحاللتكاليف  تستجي ذلك  ويعكس

 شتتتتركتيبيع  من القلعة مستتتتتحقات في االمضتتتتمحالل عن جنيه مليون 353.5 وايز ري 

 تحدةالم للشركة التابعتين السيارات لمسبوكات اإلستكندريةو المعدنية للصتناعات العامرية

 حصتتتة بيعب متعلقة جنيه مليون 123 بقيمة امضتتتمحالل تستتتجي  إلى باإلمضتتتافة للمستتتابك،

 توقيع تم والتي ،(هومز مينا)مول  ديزاينبوليس لمشتتتروع المالكة بنيان شتتتركة في القلعة

 امضمحالالت الشركة تسج  ال أن اإلدارة وتتوقع .8142أبري   خالل منها التخارج اتفاقية

 .مستقبال الضخامة بهذة

 تم جنيه مليون 1..37 منها ،7132 عام خالل جنيه مليون 727.5 المخصةةةةصةةةةات بلغت 

 .منفرًدا األخير الربع خالل تسجيلها

 الجزائر في لألستتمنت زهانة شتتركة قيام األخير الربع خالل المخصتتصتتات ارتفاع يعكس

 بعض استتتيفاء بعدم الخاصتتة الغرامة لستتداد جنيه مليون 445 بقيمة مخصتتصتتات بتكوين

 .الجزائرية الحكومة مع عليها المتفق التشغيلي األداء مؤشرات

  مليون جنيةةه، وهو انخفةةاو سةةةةةةنوي  616.3بلغت الخسائر من العمليات غير المستمرة

 .7137مليون جنيه خالل عام  ٨٨1.7مقابل  %53بمعدل 

 شتتتركةو ،(جنيه مليون 2.1.) ولم ديزاينبوليس مشتتتروع خستتتائر تستتتجي  ويشتتتم  ذلك

ستلسلة سوبر ماركت مزارع مليون جنيه(، باإلمضتافة إلى خستائر  881) وايز ري  أفريكا

 مليون جنيه(. 53.2دينا )

 مقابل ،7132 عام خالل جنيه مليون 7.1. بقيمةالعملة  فروق أرباح القلعة شةةةركة سةةجلت 

 أثر تعكسعلًما بأن خسائر العام المامضي  ،7137 عام خالل تقريبًا جنيه مليار 7قدرها  خسائر

 .الدوالرية القلعة شركة ديون على المصر  الجنيه تعويم

 عام خالل جنيه مليار 6.2 بقيمة خسائر صةافي القلعة لشةركة المجمعة المالية النتائج سةجلت 

 .الماضي العام خالل جنيه مليار 6.3 مقابل ،7132

 ديون باسةةةةةتاناء) 7132 ديسةةةةةمبر 13 في جنيه مليار 2٨.. المجمعة الديون إجمالي بلغ 

 ديون وبلغت. 7137 ديسةةمبر نهاية في جنيه مليار 23.. مقابل( للتكرير المصةةرية الشةةركة

 مليار 11.63 مقابل 7132 ديسةةةمبر بنهاية جنيه مليار 16.3٨ للتكرير المصةةةرية الشةةةركة

 .7137 ديسمبر نهاية في جنيه

  تم استبعاد ديون شركة سكك حديد ريفت فالي من الرسم البياني أعاله.* 

 صافي الخسائر
 مليون جنيه()
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 7132 ديسمبر 13اإلدارة على نتائج الفترة المالية المنتهية في  تعليق

عتتدة استتتتتتتثمتتارات تتتابعتتة  تهيئتتةتعكس نتائج شركة القلعة مردود التحوالت المستمرة بنموذج أعمال الشركة مع 

 اتاستتتثمارالمعطيات االقتصتتادية الراهنة، وخاصتتة  توظيفمرتقبة خالل المرحلة المقبلة عبر  نقلة منلالستتتفادة 

توظيف معالم الواقع االقتصتتتتاد   فيبكفاءة  نجحت التي والدعم اللوجيستتتتتي والنق  واألستتتتمنت والتعدين الطاقة

لتستتج   %88، مما أثمر عن نمو اإليرادات المجمعة بنستتبة ستتنوية المستتاهمين االستتتثمار  العائد لتعظيمالجديد 

 .8142مليار جنيه خالل عام  3.3

 ،المصتترية الحكومة اهاتتبن التي االقتصتتاد  اإلصتتالح ستتياستتات من استتتفادة األكثر الطاقة استتتثمارات كانت وقد

 توزيع ومشتتروعات البترولية المنتجات تستتويق ذلك في بما التشتتغيلية األنشتتطة تنمية في عربية طاقة نجحت حيث

 الطاقة اتمنتج على المتنامي الطلب تلبية على توازن شتتركة عكفت بينما الكهرباء، وتوزيع وتوليد الطبيعي الغاز

 يثح الشركتين، ونتائج أعمال نمو ستشهد المقبلة المرحلة أن اإلدارة وترى. المخلفات من المشتتق والوقود البديلة

 اللخ تشغيله والمقرر أسوان، في بنبان بمجمع شمسية طاقة محطة إلنشاء مشترك مشروع في عربية طاقة دخلت

 جانب ومن. بالمشتتروع اإلنشتتائية األعمال ه تم تأمين التموي  الالزم وبدءبأن علًما ،8143 عام من األول النصتتف

 من ةاإلنتاجي طاقتها مضتتاعفة عبر البديلة الطاقة منتجات على المرتفع الطلب تلبية على توازن شتتركة تعم  آخر

 مطلع تشتتغيلها يتم أن على والمعدات الماكينات شتتراء تم بأنه علًما ،(RDF) المخلفات من المشتتتق البدي  الوقود

 .المقب  العام

حيث  ،وفقًا لإلطار الزمني المستهد  للتكرير المصرية الشركةكما تتطلع اإلدارة إلى استتكمال وتشتغي  مشتروع 

 والشتتتتتركاء التموي  جهات ذلك في بما العالقة ذات األطرا  جميع مع هيكلة إعادة اتفاق إلى ت القلعةتوصتتتتتل

 غير حصتتتتها زيادة حاليًاالشتتتركة  تدرس. وبالمشتتتروع العاملة المقاوالت وشتتتركات والمستتتاهمين االستتتتثماريين

في الشتتركة المصتترية للتكرير تأكيدًا لقناعتها الراستتخة باألبعاد االستتتراتيجية للمشتتروع، ليس فقط على  المباشتترة

 .مصر في االقتصادية التنمية مسيرةولكن أيًضا على  القلعة شركة وأعمال نتائج

، كان الجنيه تعويم سيما وال ،مصر في الشجاعة االقتصاد  اإلصالحومن جهة أخرى، ترى اإلدارة أن ستياسات 

على صتناعات مصترية عديدة، وخاصتة الصناعات التصديرية التي تسج  مصروفاتها بالجنيه  اإيجابيً  الها مردودً 

المصتر ، ومن بينها استتثمارات القلعة في قطاع التعدين التي أصتبحت صادراتها أكثر تنافسية وأصبحت نتائجها 

 يماوياتوالك الكربونات لتصتتتنيع أستتتكوم لشتتتركة اإلنتاجية الطاقة زيادة القلعةة أكثر قوة. وبالتالي تستتتهد  المالي

، علًما بأن الشتتركة توجه إنتاجها إلى أستتواق التصتتدير على الستتاحة اإلقليمية 8181 عام بحلول %21-1. بنستتبة

 .والدولية

ا أن  اإلدارة تتوقعو  على الطلبستكون دافعًا لنمو  ،السوالر وقود ذلك في بما الطاقة بأستعار المتوقعة الزيادةأيضتً

 قارنًةم تكلفةً  واألق  كفاءة األكثر البدي  باعتبارها لوجيستتتتتيكس ناي  شتتتتركة تقدمها التي النهر  النق  خدمات

 اتخدم من متكاملة باقةتنمية وتنويع  على حاليًا اإلدارةوبالتالي تعكف . الشتتتتتاحنات مث  البر  النق  بوستتتتتائ 

، قب الم العام مطلعستتعيًا الفتتاحه  الحبوب تخزينجديد ل مستتتودع إنشتتاءبما في ذلك  اللوجيستتتي، الدعمأنشتتطة و

  .لوجيستيكس ناي أرباح استثمارات قطاع النق  من خالل شركة و إيرادات تنميةو

كان نقطة  8142ؤمن اإلدارة أن هذه المستتتتتتجدات اإليجابية تدعم ررية شتتتتتركة القلعة، وتؤكد قناعتها بأن عام وت

فاصتتلة بمستتيرة نمو الشتتركة، وأن الفترة المقبلة ستتتشتتهد تحستتنًا ملحوًظا بالنتائج المالية لشتتركة القلعة مع انتقالها 

عتزم تعلى هذه الخلفية . للتكرير المصرية الشركة وعمشربالتزامن مع افتتاح وتشتغي   8143للربحية خالل عام 

اإلدارة مواصتتتتتتلتة خطتهتا إلعادة هيكلة محفظة االستتتتتتتثمارات التابعة، ستتتتتتواء من خالل بيع األصتتتتتتول أو عبر 

 شتتتركة من التخارج عملية إتمام، حيث قامت الشتتتركة مؤخًرا بالتابعةالشتتتركات بعض الطروحات العامة ألستتتهم 

، المصتترية بالبورصتتة الثانو  الستتوق في الشتتركة ألستتهم والخاص العام الطرح مضتتمن الجاهزة للمالبس دايس

 من تخارج اتفاقية توقيع عن فضتالً باإلمضتافة إلى بيع حصتتها بشتركة دجلفا التابعة ألستتيك لألستمنت في الجزائر، 

 .8142 ري أب في والتجارة للتنمية بنيان بشركة حصتها بيع عبر مول ديزاينبوليس مشروع

****** 

 فيما يلي استعراض إمضافي ألداء شركة القلعة والنتائج المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في

من عام  األخيرباإلمضتتتتتافة إلى اإليضتتتتتاحات المتممة وتحليالت اإلدارة لنتائج ومستتتتتتجدات الربع  8142 ديستتتتتمبر 34

  ir.qalaaholdings.comلمالية الكاملة لشركة القلعة عبر زيارة الموقع اإللكتروني . يمكن تحمي  القوائم ا8142

 اسةةةةتامارات اسةةةةتفادت "

 العديد شةةأن شةةأنها القلعة

 المصةةةةرية الشةةةةركات من

 اإلصةةةةةةةالح خةةطةةوات مةةن

 وال مصةةر في االقتصةةادي

 ". الجنيه تعويم سيما
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

 أسلوب تجميع نتائج استامارات شركة القلعة

 

 

 

  



قائمة الدخل اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017 )مليون جنيه مصري(

)1( قبل إعادة التبويب بعد إعادة التبويب )2( بعد إعادة التبويب
 الربع األول 

 2017
 الربع الثاني 

 2017
 الربع الثالث 

2017
الربع األخير 

2017
العام املالي 

2017
 الربع األول 

 2016
 الربع الثاني 

2016
 الربع الثالث 

2016
الربع األخير 

2016
العام املالي 

2016
 الربع األول 

 2016
 الربع الثاني 

2016
 الربع الثالث 

2016
الربع األخير 

2016
العام املالي 

2016
 7,848.8  2,525.1  1,792.9  1,799.0  1,731.8  7,620.0  2,445.6  1,725.3  1,768.8  1,680.3  9,282.3  2,489.0  2,448.2  2,254.8  2,090.4  اإليرادات 

 )6,572.3( )2,172.5( )1,519.1( )1,492.2( )1,388.5( )6,368.1( )2,090.8( )1,461.2( )1,469.4( )1,346.7( )7,715.3( )2,108.5( )2,051.8( )1,867.6( )1,687.4( تكلفة املبيعات 
 1,276.5  352.6  273.8  306.8  343.3  1,251.9  354.8  264.1  299.4  333.6  1,567.1  380.4  396.4  387.2  403.1 مجمل الربح 

 12.4  4.7  2.6  2.6  2.4  12.4  4.7  2.6  2.6  2.4  7.5  )0.0( )0.0( 2.9  4.7  أتعاب االستشارات 

 38.6  11.9  8.9  3.8  14.1  38.6  11.9  8.9  3.8  14.1  31.0  13.2  15.8  15.4  )13.4( احلصة من أرباح )خسائر( شركات تابعة وشقيقة 

 1,327.5  369.2  285.3  313.2  359.8  1,302.9  371.4  275.6  305.8  350.0  1,605.6  393.7  412.2  405.4  394.3 إجمالي أرباح النشاط
 )927.2( )291.8( )203.9( )220.6( )210.8( )851.5( )267.8( )182.0( )205.1( )196.6( )955.7( )268.4( )209.9( )234.5( )242.8( مصروفات عمومية وإدارية 

 85.7  64.1  6.0  12.2  3.4  85.0  60.1  8.5  12.2  4.2  107.1  35.3  30.7  12.0  29.1  صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى   
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

�واإلهالك واالستهالك 
)قبل خصم التكاليف االستثنائية(

 180.6  182.9  233.0  160.5  756.9  157.6  113.0  102.1  163.7  536.4  152.4  104.8  87.3  141.5  486.1 

�مصروفات عمومية وإدارية 
 )43.8( )21.1( )1.6( )11.9( )9.2( )43.8( )21.1( )1.6( )11.9( )9.2( 12.2  )18.0( 36.7  )1.8( )4.7()مصروفات استثنائية غير متكررة( 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
 442.2  120.5  85.7  92.9  143.2  492.6  142.6  100.5  101.1  148.4  769.1  142.5  269.6  181.1  175.9 واإلهالك واالستهالك 

 )475.2( )194.3( )97.2( )100.2( )83.6( )514.9( )192.7( )108.3( )112.0( )101.9( )479.9( )119.3( )117.2( )123.5( )119.9( اإلهالك واالستهالك 
 )33.0( )73.8( )11.5( )7.3( 59.6  )22.3( )50.1( )7.8( )10.9( 46.5  289.2  23.3  152.5  57.6  56.0 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )665.8( )249.4( )147.5( )138.8( )130.0( )667.2( )251.0( )146.6( )139.2( )130.3( )995.5( )278.5( )281.6( )228.3( )207.1( فائدة مصرفية مدينة 
 )69.1()30.2( )16.7( )4.0( )18.1( )69.1()30.2( )16.7( )4.0( )18.1( )219.4( )50.8( )47.4( )49.7( )71.5( أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )97.3( )28.9( )23.0( )44.9( )0.5( )97.3( )28.9( )23.0( )22.5( )23.0( )209.8( )49.0( )51.4( )54.3( )55.1( فوائد قروض من املساهمني  
 118.0  41.5  33.0  22.5  21.0  117.9  41.7  32.8  22.5  21.0  202.6  48.6  93.8  34.9  25.3  دخل الفائدة 

 )7.0( )1.7( )1.7( )1.7( )1.7( )4.4( )1.1( )1.1( )1.1( )1.1( )4.4( )1.1( )1.1( )1.1( )1.1( مصروفات التأجير التمويلي 
األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب – قبل البنود 

 )754.1( )342.6( )167.4( )174.4( )69.7( )742.3( )319.7( )162.4( )155.2( )105.0( )937.3( )307.5( )135.2( )240.9( )253.6(االستثنائية

 32.2  28.5  )15.9( )0.0( 19.5  32.2  28.5  )15.9( )0.0( 19.5  15.3  )286.0( )103.1( 404.4  -    أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )1,463.5( )1,182.9( )19.6( )256.0( )5.0( )1,461.8( )1,182.9( )17.9( )256.0( )5.0( )4,259.0( )1,079.4( )9.0( )3,153.5( )17.2( اضمحالالت 

 )31.3( )6.0( )1.1( )6.7( )17.5( )31.3( )6.0( )1.1( )6.7( )17.5( )3.2( )3.2( -    -    -    مصروفات إعادة هيكلة 
 )31.5( )14.3( )2.4( )2.5( )12.3( )31.5( )14.3( )2.4( )2.5( )12.3( )61.4( )31.6( )6.6( )14.7( )8.5( مكافآت نهاية اخلدمة 

 )9.8( )2.4( )3.2( )2.8( )1.3( )9.8( )2.4( )3.2( )2.8( )1.3( )12.0( )2.9( )3.7( )3.0( )2.4( مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )265.9( )184.4( )35.0( )20.6( )25.9( )265.9( )184.4( )35.0( )20.6( )25.9( )272.5( )169.3( )46.2( )17.5( )39.5( مخصصات 

 )765.7( )439.1( )101.3( )131.4( )93.9( )883.6( )485.3( )133.7( )156.7( )107.9( )434.1( )142.8( )26.5( )27.0( )237.8( عمليات غير مستمرة * 
 )2,067.6( )2,003.4( 19.9  )39.1( )45.0( )2,028.1( )1,978.4( 33.5  )23.8( )59.4( 92.3  155.4  )102.2( )22.1( 61.1  عائدات )مصروفات( فروق أسعار الصرف 

 )5,357.2( )4,146.5( )326.0( )633.6( )251.1( )5,422.3( )4,144.8( )338.2( )624.3( )314.9( )5,871.9( )1,867.3( )432.5( )3,074.4( )497.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب
 )226.7( )146.3( )16.3( )22.5( )41.8( )220.0( )148.0( )15.5( )19.3( )37.2( )78.7( 5.6  )32.2( )3.4( )48.6( الضرائب 

 )5,584.0( )4,292.8( )342.3( )656.1( )292.9( )5,642.3( )4,292.8( )353.7( )643.7( )352.1( )5,950.6( )1,861.7( )464.7( )3,077.8( )546.6(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية
 )1,477.4( )923.7( )134.6( )369.0( )50.2( )1,500.6( )923.7( )140.3( )366.1( )70.5( )1,236.6( )598.8( )152.9( )321.9( )163.0(  حقوق األقلية 

 )4,106.5( )3,369.1( )207.6( )287.1( )242.7( )4,141.6( )3,369.1( )213.4( )277.5( )281.6( )4,714.0( )1,262.9( )311.8( )2,755.9( )383.5(صافي أرباح )خسائر( الفترة

)1( مت تعديل اإليرادات خالل فترات الربع األول والثاني والثالث من عام 2017 لتعكس تأثير بيع الشركة العربية للخدمات والتجارة )سلسلة سوبر ماركت مزارع دينا( خالل الربع األخير من عام 2017، والتي مت تسجيل نتائجها ضمن العمليات غير املستمرة.
)2( مت تعديل ارقام املقارنة الحتساب فائدة قرض املساهمني جملموعة أسيك القابضة عن الربع األول من عام 2016، ورد شركة إيزاكو من العمليات غير املستمرة إلى العمليات املستمرة، باإلضافة إلى احتساب اإلهالك و اإلستهالك للفوائض الناجتة عن إعادة تقييم األصول امللموسة

 وغير امللموسة لشركتي  طاقة عربية وأسكوم عند االستحواذ على حصص األغلبية منها.
* تتضمن العمليات غير املستمرة:

)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2016 و2017: أفريكا ريل وايز، ودجلفا )أسيك القابضة(، وديزاينبوليس )مينا هومز(  
)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: إجنوي، مامز فودز )جذور(  

)3( أصوالً مت إعادة تبويبها وبيعها خالل 2016: مشرق للبترول، وتنمية للتمويل متناهي الصغر  
                     )4( أصوالً جديدة مت تصنيفها ضمن العمليات غير املستمرة خالل عام 2017: احتياطي شركة طاقة سوالر



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( لفترة ثالثة أشهر منتهية في 31 ديسمبر 2017 )مليون جنيه مصري(

والدعم األسمنتالطاقة  النقل 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 
 نايل 

 الربع األخير 2017 خصومات متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 

 2,489.0  -    97.2  )1.4( 139.1  233.2  35.6  653.1  98.0  1,234.3  -   - -   اإليرادات 
 )2,108.5( -    )70.9( 0.3  )94.0( )178.1( )28.6( )517.0( )103.4( )1,116.8( -   - -   تكلفة املبيعات 

 380.4  -    26.3  )1.1( 45.1  55.1  6.9  136.1  )5.5( 117.5  -   - -   مجمل الربح 
- )29.0( -    -    -    -    -    -    -    -    -   - 29.0 أتعاب االستشارات 

 13.2  4.4  -    -    -    -    -    8.8  -    -    -   - -   احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 393.7  )24.6( 26.3  )1.1( 45.1  55.1  6.9  144.9  )5.5( 117.5  -   4.8  29.0 إجمالي أرباح النشاط

 )268.4( 36.9  )10.1( )5.4( )39.1( )46.3( )11.3( )68.6( )7.7( )25.1( )17.7( )14.2( )59.7(مصروفات عمومية وإدارية 
 35.3  -    0.8  7.3  3.2  21.8  )0.7( 9.3  1.1  )10.3(- 2.8  -   صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
�واإلهالك واالستهالك 

)قبل خصم التكاليف االستثنائية(
)30.7( )11.4( )17.7(  82.1 )12.1(  85.6 )5.0(  30.7  9.2  0.8  17.0  12.3  160.5 

مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية 
غير متكررة( 

)4.6( )0.1(    -    -    - )6.3(    - )7.0(    -    -    -    - )18.0( 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك 

)35.4( )11.5( )17.7(  82.1 )12.1(  79.3 )5.0(  23.7  9.2  0.8  17.0  12.3  142.5 

 )119.3( )21.2( )2.9( )0.2( )10.9( )29.4( )9.6( )17.2( )3.3( )17.4( )6.6(- )0.6(اإلهالك واالستهالك 
 23.3  )9.0( 14.1  0.6  )1.7( )5.7( )14.6( 62.1  )15.5( 64.7  )24.3( )11.5( )36.0(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )278.5( -    )5.0( -    )7.9( )15.5( )47.7( )54.2( )1.4( )26.2( -    )27.5( )93.2(فائدة مصرفية مدينة 
)50.8( -    -    -    -    -    -    -    -    -   )28.3(    )22.5(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )49.0( 147.6  )9.1( -    -    )2.3( )8.6( )109.6( -    -    -    )67.0(- فوائد قروض من املساهمني
 48.6  )155.0(- -    0.4  -   - 2.3  -    58.3  1.8  70.1  70.7 دخل الفائدة 

 )1.1( -    -    -    -    -    )1.1( -    -    -    -    -    -   مصروفات التأجير التمويلي  

األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود 

االستثنائية
)58.5( )58.4( )50.9(  96.8 )16.9( )99.3( )71.9( )23.5( )9.2(  0.6 -)16.4( )307.5( 

 )286.0( 160.4  -    -    64.5  )3.6( -    )508.6( -    1.3  -    -    -   أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )1,079.4( 14,640.9  )454.8( -    )23.9( 0.7  -    )10.7( )2.8( 17.6  -    )14,988.0( )258.2(اضمحالالت 

 )31.6( -    -    -    )17.3( -    -    )9.5( -    )1.6( -    -    )3.2(مكافآت نهاية اخلدمة
 )2.9( -    -    -    -    -    -    -    -    )1.5( -    -    )1.4(مبادرات املسئولية االجتماعية 

 )169.3( -    )1.1( -    )0.4( )0.7( )16.7( )129.9( )4.5( )9.7( -    )6.4( -   مخصصات 
 )142.8( 11.3  )65.6( -    )12.6( -    -    )75.9( -   - -    -    -   عمليات غير مستمرة **  

 155.4  12.4  5.1  )4.4( 58.6  5.1  0.1  )34.4( )0.4( 49.7  )0.3( )26.6( 90.5 عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
 )1,867.3( 14,808.6  )516.3( )3.8( 59.5  )22.0( )88.5( )868.4( )24.6( 152.6  )51.1( )15,079.4( )233.8(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 5.6  4.8  0.5  -    1.0  0.7  0.1  69.4  1.1  )72.0( -    -   -الضرائب 
 )1,861.7( 14,813.4  )515.8( )3.8( 60.5  )21.3( )88.4( )799.0( )23.5( 80.6  )51.1( )15,079.4( )233.9(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )598.8( )328.3(- )0.2(- )1.9( )27.0( )234.6( )12.4( 17.6  )11.9( -    -   حقوق األقلية 
 )1,262.9( 15,141.7  )515.8( )3.6( 60.5  )19.4( )61.4( )564.4( )11.2( 63.1  )39.2( )15,079.4( )233.9(صافي أرباح )خسائر( الفترة

** تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2016 و2017: أفريكا ريل وايز، وديزاينبوليس )مينا هومز(   

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: دجلفا )أسيك القابضة(، إجنوي، مامز فودز )جذور(  
                     )3( أصوالً جديدة مت تصنيفها ضمن العمليات غير املستمرة خالل عام 2017: احتياطي شركة طاقة سوالر

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



قائمة الدخل اجملمعة )تفصيلية( للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017  )مليون جنيه مصري(

النقل والدعم األسمنتالطاقة 
أخرىاألغذيةالتعديناللوجيستي 

  QH SPVsأسيك القابضةتوازنطاقة عربيةاملصرية للتكرير 
 نايل 

 العام املالي 2017 خصومات  متفرقات^^  وفرةجذورأسكوملوجيستيكس 

 9,282.3 - 212.2  4.6  712.7  954.2  117.8  2,692.9  444.4  4,143.5 ---اإليرادات 
 )7,715.3(- )145.0( )2.8( )508.5( )686.4( )94.2( )2,181.9( )360.0( )3,736.5(---تكلفة املبيعات 

 1,567.1  -    67.2  1.8  204.2  267.8  23.7  511.0  84.4  407.0  -    -    -   مجمل الربح 
 7.5  )123.4(--------- 14.7  116.2 أتعاب االستشارات 

 31.0  0.7 ---- -    30.3 --- -   -احلصة من أرباح )خسائر( شركات شقيقة 
 1,605.6  )122.7( 67.2  1.8  204.2  267.8  23.7  541.3  84.4  407.0  -    14.7  116.2 إجمالي أرباح النشاط

 )955.7( 123.7  )28.1( )16.1( )133.3( )178.0( )44.2( )237.9( )25.7( )132.9( )46.3( )42.7( )194.3(مصروفات عمومية وإدارية 
 107.1  -    1.9  19.1  2.6  47.5  5.0  24.7  3.6  )2.0( 0.3  4.4 - صافي اإليرادات )املصروفات( األخرى

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
�واإلهالك واالستهالك 

)قبل خصم التكاليف االستثنائية(
)78.0( )23.6( )46.1(  272.1  62.3  328.1 )15.5(  137.4  73.5  4.9  41.1  1.0  756.9 

-)16.8(---------16.8-دخل توزيعات أرباح

مصروفات عمومية وإدارية )مصروفات استثنائية 
غير متكررة( 

)12.2(  37.7 ---)6.3( -)7.0( ---- 12.2 

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالك واالستهالك 

)90.3(  642.3 )46.1(  272.1  62.3  321.8 )15.5(  130.4  73.5  4.9  41.1 )627.2(  769.1 

 )479.9( )85.0( )11.6( )0.2( )44.2( )149.6( )38.7( )73.9( )12.9( )53.2( )8.4( )0.1( )2.2(اإلهالك واالستهالك 
 289.2  )712.2( 29.4  4.7  29.3  )19.2( )54.2( 247.8  49.4  218.9  )54.5( 642.2  )92.5(األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 )995.5(- )20.1( -    )30.6( )62.8( )103.1( )195.6( )6.2( )75.1(- )172.7( )329.2(فائدة مصرفية مدينة 
 )219.4(---------)138.7()80.7(-أعباء مصرفية مؤجلة - رسوم بنكية غير متكررة

 )209.8( 542.6  )36.4(- -    )9.0( )32.4( )435.6(--- )239.0(-فوائد قروض من املساهمني
 202.6  )570.8( 36.1 - 0.5 - 0.1  3.2  -    208.3  13.3  245.9  266.0 دخل الفائدة 

 )4.4(- -   - )4.4(------مصروفات التأجير التمويلي 
األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب - قبل البنود 

االستثنائية
)155.7(  395.7 )179.9(  352.1  43.3 )380.2( )194.0( )91.1( )0.8(  4.7  9.0 )740.5( )937.3( 

 15.3  173.4  )1.1(- 64.5  )105.3(- )105.6(- 1.3 - )12.0( -   أرباح )خسائر( من بيع استثمارات 
 )4,259.0( 14,736.7  )3,605.5( -    )47.0( )0.6(- )16.9( )2.9( 17.6 - )15,082.2( )258.2(اضمحالالت 

 )3.2(---------- )3.2(مصروفات إعادة هيكلة
 )61.4(--- )17.3(-- )27.5(- )5.1(- -    )11.5(مكافآت نهاية اخلدمة

 )12.0(------- )6.5(-- )5.5(مبادرات املسئولية االجتماعية 
 )272.5(- )1.8(- )0.5( )3.4( )17.2( )155.9( )4.5( )64.3(- )24.9( -   مخصصات 

 )434.1( 43.4  )336.3(- )59.7(-- )86.1(- 4.7 ---عمليات غير مستمرة **
 92.3 - 50.9  )7.0( 57.8  )68.5( 23.1  )84.4( )1.0( 47.5  )8.5( 100.0  )17.6(عائدات )مصروفات( فروق اسعار الصرف 
 )5,871.9( 14,213.1  )3,884.8( )2.3( )3.0( )268.9( )188.0( )856.7( 34.9  347.3  )188.3( )14,623.4( )451.7(األرباح )اخلسائر( قبل خصم الضرائب

 )78.7( 41.0  1.8  )8.9( )1.5( 0.1  42.3  )10.0( )142.8(- -    )0.6(الضرائب 
 )5,950.6( 14,254.1  )3,883.1( )2.3( )12.0( )270.3( )188.0( )814.4( 24.9  204.5  )188.3( )14,623.4( )452.3(األرباح )اخلسائر( قبل خصم حقوق األقلية

 )1,236.6( )1,075.2(- )0.7(- )16.8( )47.3( )138.3( 13.8  53.3  )25.6(--حقوق األقلية 
 )4,714.0( 15,329.3  )3,883.1( )1.6( )12.0( )253.6( )140.7( )676.1( 11.1  151.1  )162.8( )14,623.4( )452.3(صافي أرباح )خسائر( الفترة

** تتضمن العمليات غير املستمرة:
)1( أصوالً مملوكة للشركة خالل 2016 و2017: أفريكا ريل وايز،، وديزاينبوليس )مينا هومز(   

)2( أصوالً ليست ذات تأثير على النتائج املالية خالل 2017: ودجلفا )أسيك القابضة(، إجنوي، مامز فودز )جذور(  
                     )3( أصوالً جديدة مت تصنيفها ضمن العمليات غير املستمرة خالل عام 2016: مشرق وتنمية للتمويل متناهي الصغر

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



امليزانية اجملمعة للفترة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017 )مليون جنيه مصري(

 النقل والدعم األسمنتالطاقة 
األغذيةالتعديناللوجيستي 

 QH املصرية 
 نايل أسيك القابضة  توازن  طاقة عربية للتكرير 

 متفرقات^^ وفرةجذور أسكوملوجيستيكس 
أول تسعة أشهر 

 2017�
اإلجمالي العام

SPVs / العام املالي خصومات
2017

العام املالي 
2016

األصول املتداولة
 3,131.2  3,909.9  )2,951.9( 6,861.9  416.9  -    149.7  401.3  71.1  2,460.1  220.6  1,397.4  29.3  1,715.6  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 1,174.2  1,218.2  )0.0( 1,218.2  45.3 - 126.2  104.1  17.4  609.0  39.7  276.4 --مخزون 
 6,631.4  617.2  )115.6( 732.8  640.4 - 86.6 -- 5.8 - -   --أصول محتفظ بها لغرض البيع 

 2,837.0  2,353.5  34.6  2,318.9  14.7  0.2  7.7  16.7  2.5  264.5  13.1  1,352.7  567.3  79.4 النقدية وما في حكمها 
 77.3  92.6  4.6  88.0  -   - 6.8 -- 81.2 - -   - -   أصول أخرى 

 13,851.2  8,191.4  )3,028.4( 11,219.7  1,117.3  0.2  377.0  522.1  91.0  3,420.6  273.4  3,026.5  596.5  1,795.0  إجمالي األصول املتداولة

          األصول غير املتداولة
 53,878.8  60,345.2  667.2  59,678.1  37.1 - 704.6  1,044.7  697.7  775.5  89.1  645.6  55,647.2  36.5  أصول ثابتة 

 1,301.2  1,210.4  )7,655.6( 8,866.0  -   -- 143.8  -    451.9 - 0.7 - 8,269.6  استثمارات عقارية 
 1,657.8  1,028.8  549.4  479.4  -   - -    32.4 - 5.1  32.6  409.3 -- الشهرة / أصول غير ملموسة 

 2,493.0  2,316.4  )2,022.1( 4,338.5 -- 359.7 - 23.2  -    33.3  1,899.5  2,022.7  أصول أخرى 
 59,330.8  64,900.8  )8,461.2( 73,362.0  37.1  -    1,064.4  1,220.9  697.7  1,255.8  121.7  1,088.9  57,546.7  10,328.8  إجمالي األصول غير املتداولة

 73,182.0  73,092.2  )11,489.5( 84,581.7  1,154.4  0.2  1,441.4  1,743.1  788.7  4,676.4  395.1  4,115.3  58,143.2  12,123.8  إجمالي األصول

         حقوق امللكية
 186.7  )6,439.6( )16,890.1( 10,450.4  )6,339.8( )1,242.8( 172.3  192.9  )473.2( )3,348.2( 95.5  1,081.1  14,423.3  5,889.4  حقوق مساهمي الشركة القابضة

 16,283.7  16,697.4  7,720.9  8,976.5  )0.8( )12.5( )0.0( )48.1( )194.7( 961.6  61.7  469.6  7,739.5  -    حقوق األقلية 
 16,470.5  10,257.7  )9,169.2( 19,426.9  )6,340.5( )1,255.3( 172.3  144.8  )667.9( )2,386.6( 157.2  1,550.7  22,162.8  5,889.4  إجمالي حقوق امللكية 

         االلتزامات املتداولة
 5,793.5  12,567.6  1,864.4  10,703.2  4,220.5  -    69.2  886.3  235.0  843.9  43.2  126.0 - 4,279.0  افتراض 

 9,099.8  12,117.0  )1,801.7( 13,918.7  1,773.9  1,253.9  938.8  481.3  734.4  3,321.0  134.4  1,606.1  1,773.0  1,901.9  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 681.5  883.0  29.9  853.1  13.2  1.6  19.8  27.5  16.6  372.9  51.0  297.1  53.5  مخصصات                                                             

 5,912.3  942.8  )384.3( 1,327.1  938.9 - 133.2 - 255.0 - -   -- التزامات محتفظ بها لغرض البيع 
 21,487.1  26,510.4  )291.7( 26,802.1  6,946.5  1,255.5  1,160.9  1,395.2  986.0  4,792.8  228.6  2,029.2  1,773.0  6,234.4  إجمالي االلتزامات املتداولة

 االلتزامات غير املتداولة
 34,234.3  35,603.5  563.3  35,040.2  -    -    72.4  39.6  366.3  49.6 - 337.1  34,175.2 - اقتراض 

 47.4  36.9  )2,880.8( 2,917.7  546.3 - -    153.4  104.3  2,113.7 ---- قروض املساهمني 
 942.7  683.6  288.9  394.7  2.2 - 35.8  10.2  -    106.8  9.3  198.3  32.2 - التزامات طويلة األجل 

 35,224.4  36,324.1  )2,028.6( 38,352.7  548.5  -    108.2  203.1  470.6  2,270.1  9.3  535.4  34,207.4  -    إجمالي االلتزامات غير املتداولة
 56,711.6  62,834.5  )2,320.3( 65,154.8  7,495.0  1,255.5  1,269.2  1,598.3  1,456.6  7,063.0  237.9  2,564.7  35,980.4  6,234.4  إجمالي االلتزامات

 73,182.0  73,092.2  )11,489.5( 84,581.7  1,154.4  0.2  1,441.4  1,743.1  788.7  4,676.4  395.1  4,115.3  58,143.2  12,123.8  إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

^^ تتضمن املتفرقات كل من شركة مشرق وشركة أفريكا ريل وايز الشركة املتحدة للمسابك ومشروع ديزينابوليس )شركة مينا هومز( وشركة كروندال وسفنكس إيجيبت.



    

6 

 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

 

 األداء المالي والتشغيلي

 
بفضتتت  تحستتتن األداء المالي والتشتتتغيلي لشتتتركتي طاقة  %35، وهو نمو ستتتنو  بمعدل 8142خالل عام  جنيه مليار ..1قطاع الطاقة  إيرادات بلغت

األرباح بلغت و .8142عام  إيرادات إجمالي من %13 مستتتاهمة بنستتتبةلشتتتركة القلعة  المجمعة اإليرادات صتتتدارة قطاعال احت عربية وتوازن. وقد 

بفضتت  تضتتاعف  %44ستتنو  بمعدل وهو نمو ، 8142مليون جنيه خالل عام  331.1التشتتغيلية قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك 

 توازن. شركة لاألرباح التشغيلية 

 والفوائد الضتتترائب خصتتتم قب  التشتتتغيلية األرباحوبلغت  .%2مليار جنيه بزيادة ستتتنوية  4.3الطاقة  قطاع إيراداتبلغت  ،وخالل الربع األخير منفردًا

خسائر كذلك تأثير الو عربية طاقة شركةاإليجابية لمساهمة النظًرا لتراجع  %35بنسبة  ، وهو انخفاض سنو جنيه مليون 3.3. واالستهالك واإلهالك

 .توازن خالل الربع األخير من العامشركة إنتاج التابعة للمجموعة تشغيلية ال

 *اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 *التشغيلية األرباح
 (مليون جنيه)

    
 

 األخيرالربع  (ذلك غير إلى يشير ما بخال  جنيه مليون)

7137 

 األخيرالربع 

7132 

التغيير 
)%( 

 العام المالي

7137 

 المالي العام

7132 

التغيير 
)%( 

 %83 1413.5 3841.5 %5 4831.3 4421.8 طاقة عربية | إيرادات

طاقة عربية | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك
35.. 28.4 (41%) 822 828.4 (8%) 

 %411 111.1 421.2 %21 32 3..5 توازن | إيرادات

 %483 8.3. 81.8 - (48.4) 48 توازن | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

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

 

 

٣
٣

٩
٩

.٣

٤
٥

٨
2

.٩

16العام المالي  17العام المالي 

٣
1

0
.7

٣
٣

٤
.٤

16العام المالي   17العام المالي  

 قطاع الطاقة
تضم استثمارات الطاقة مشروعات توليد وتوزيع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات البترولية )شركة 

تحت اإلنشاء في مجال مشتروعات الطاقة عربية(، وتدوير المخلفات الزراعية والمنزلية )شتركة توازن(، إلى جانب 

 الشركة المصرية للتكرير(.تكرير البترول )
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 
  %7..71 –ملكية شركة القلعة 

 

 8142 عام خالل جنيه مليار 1.4 لتبلغ %83 سنو  بمعدل عربية طاقة إيراداتارتفاع 

بفض  األداء القو  لنشاط تسويق وتوزيع المنتجات  %83، وهو نمو سنو  بمعدل 8142مليار جنيه خالل عام  1.4بلغت إيرادات شركة طاقة عربية 

 828.4البترولية وكذلك مشتتروعات قطاعي الغاز الطبيعي والكهرباء. وبلغت األرباح التشتتغيلية قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك 

 . .814ه خالل عام مليون جني 822مقاب   مليون جنيه

 ،والقطاعات التشغيلية بالشركةعلى خلفية األداء القو  لجميع األنشطة  %5مليار جنيه بزيادة سنوية  4.8بلغت اإليرادات  ،وخالل الربع األخير منفردًا

مليون جنيه خالل نفس الفترة،  28.4سج  لت %41بينما تراجعت األرباح التشتغيلية قب  خصتم الضترائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنو  

 الكهرباء. قطاع نظًرا النخفاض األرباح التشغيلية ب

 اإليرادات
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية
 (مليون جنيه)

  

إيرادات من  %4.وبما يعادل ، %52بزيادة سنوية قدرها  8142مليار جنيه خالل عام  ..8 البترولية المنتجات وتوزيع تسويق نشاط إيرادات بلغت

مقاب   مليون 412.3لتبلغ  واالستتتهالك واإلهالك والفوائدقب  خصتتم الضتترائب وتضتتاعفت األرباح التشتتتغيلية . 8142خالل عام شتتركة طاقة عربية 

ر التي تتبناها الحكومة المصتتترية لتحريلخطة ل. ويعكس ذلك استتتتقرار حجم المبيعات مع زيادة أستتتعار الوقود وفقاً الستتتابق العام في جنيه مليون 52.5

 مبيعاتخالل العتام الجتار . جتدير بالذكر أن  جتديتدةعلى أن يتم إقرار زيتادات  8142تتدريجيًتا، حيتث تم تمرير أخر زيتادة خالل يونيو الطتاقتة قطتاع 

ألف  1.14 التشحيم زيوت مبيعات تبلغ حين في خالل العام السابق، لتر مليون 215مقاب   8142خالل عام  لتر مليون 231بلغت  والستوالر البنزين

وبلغت  .٪53بمعدل  ، وهو نمو ستتتتتنو جنيه مليون 252بلغت اإليرادات  ،وخالل الربع األخير منفردًا ..814طن خالل عام ألف  1.35 مقاب  طن

 8142عام  نهاية في محطة 13 للشتتركة التابعة المحطات عدد بلغ التشتتغيلي الصتتعيد وعلى. %53 بزيادة ستتنوية مليون جنيه ...8األرباح التشتتغيلية 

 على الحصتتتول فورافتتاحها  يتم أن علىإمضتتتافية  محطات . إنشتتتاء استتتتكملت الشتتتتركة بأن علًما ،خالل العام افتتاحهامحطات جديدة تم  3من بينها 

 محطات جديدة سنوياً.   2، كما تستهد  الشركة إمضافة ةيالحكوم اتموافقال

توصي  الغاز الطبيعي بفض  استئنا  أنشطة  %85 بمعدل سنو وهو نمو ، 8142 عام خالل جنيه مليون 225.3 الطبيعي الغاز قطاع إيراداتبلغت 

في  ةتوصتتتي  بأستتتعار الستتتوق المفتوحأنشتتتطة الوكذلك زيادة جنيه للعمي ،  3511إلى التوصتتتي  زيادة رستتتوم الحكومة ل إقرارخالل الربع األخير بعد 

عي انخفض بشتتبكة الغاز الطبي بربطها شتتركةال قامت التي الستتكنية المنشتت ت عددجدير بالذكر أن والمناطق التي تم ربطها ستتابقًا بشتتبكة الغاز الطبيعي. 

فًا ت نمًوا طفيسجلقب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ، غير أن األرباح التشغيلية 8142خالل عام  84..24ليبلغ  %38بمعدل سنو  

 44.313مقاب   8142منشتتأة خالل عام  43.351عدد المنشتت ت التي قامت الشتتركة بربطها بأستتعار الستتوق المفتوح إلى في مضتتوء زيادة خالل العام 

يز األداء المالي تعزومن جانب آخر ستتتاهم نمو واردات الغاز الطبيعي وزيادة الطلب من جانب محطات توليد الكهرباء في منشتتتأة خالل العام الستتتابق. 

بلغت  ،. وخالل الربع األخير منفردًا%81وهو نمو ستتتتتتنو  بمعدل  8142مليار متر مكعب خالل عام  1.3، حيث قامت الشتتتتتتركة بتوزيع للشتتتتتتركة

ك واالستهالك ، وصتاحب ذلك ارتفاع األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهال%34مليون جنيه بزيادة ستنوية قدرها  858.3اإليرادات 

 لطبيعيا الغاز بشبكة بربطها شتركةال قامت التي الستكنية المنشت ت عدد إجمالي بلغمليون جنيه خالل نفس الفترة. وقد  52.3لتبلغ  %51بمعدل ستنو  

قطاع توزيع الغاز الطبيعي لو األداء المالي والتشغيلي نم الشركة وتتوقع. %3 ستنوية بزيادة وذلك ،8142 ديستمبر نهاية حتى منشتأة ألف 232حوالي 

بهذا  اصالخ القطاع شركات مساهمة وارتفاع الغازأسعار  تحرير ل الغاز التي تم اكتشتافها مؤخًرا، بالتواز  معوتشتغي  حقمع  خالل الستنوات المقبلة
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 بزيادة مصحوبًا الكهربائية الطاقة أسعار زيادة بفض  ٪11 بمعدل سنو  نمو وهو ،8142 خالل عام جنيه مليون 215 الكهرباء قطاع إيرادات بلغت 

 معدالت، حيث يعكس ذلك ارتفاع %52مليون جنيه بزيادة سنوية  881.1. وخالل الربع األخير منفردًا بلغت اإليرادات %41 بنستبة التوزيع معدالت

بفضتتت   8142خالل الربع األخير من عام  %3. وتجدر اإلشتتتارة إلى نمو معدل توليد الطاقة الكهربائية بنستتتبة ستتتنوية الكهربائية الطاقة وتوزيع توليد

 عام حتى لمع مرسىفي  ةالسياحي الفنادق أحد مع هاعقد تمديد في نجحت الشركة بأن علًماالقطاع السياحي وبالتالي زيادة الطلب على الكهرباء،  شانتعا

 خالل من الدخ  مصتتادر تنويع فرص دراستتة على حاليًا الشتتركة وتعكف. جنيه مليون 1 بقيمة الستتابقة مستتتحقاتها كام  بتحصتتي  قامت كما ،8183

انب توليد إلى ج الطاقة، استتتهالك ترشتتيد ومشتتروعات حلول وتنفيذ تصتتميم عبر الطاقة كفاءة زيادة خدمات ستتيما وال جديدة، تشتتغيلية بقطاعات التوستتع

ا الكهرباء من الطاقة الشتتتمستتتية وتجدر  .والمنزلية الزراعية المخلفات من الكهرباء توليد مث " المخلفات من المشتتتتقة الطاقة" إنتاج في التوستتتع وأيضتتتً

 عام من األول النصتتف خالل تشتتغيله والمقرر أستتوان، في بنبان بمجمع شتتمستتية طاقة محطة إلنشتتاء مشتتترك مشتتروع في اإلشتتارة إلى دخول الشتتركة

 .بالمشروع اإلنشائية األعمال وبدء الالزم التموي  تأمين تم بأنه علًما ،8143

 األخيرالربع  (ذلك غير إلى يشير ما بخال  جنيه مليون)

7137 
 األخيرالربع 

7132 
التغيير 
)%( 

 المالي العام

7137 
 المالي العام

7132 
التغيير 
)%( 

 %11 215 538.4 %52 881.1 418.1 طاقة باور | إيرادات

 (%41) 28.3 34.1 (%.) 42.2 81 طاقة باور | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %85 225.3 88.3. %34 858.3 ..433 طاقة غاز | إيرادات

 %3 484.4 442.3 %51 52.3 32.8 طاقة غاز | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 %52 ..8.88 2.2..4 %53 252 131 طاقة تسويق | إيرادات

 %21 412.3 52.5 %53 ...8 2..4 طاقة تسويق | أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 

 *توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

 7132 المالي العام
 

 

 توزيع الغاز الطبيعي

 7132 المالي العام
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 توزيع المنتجات البترولية

 7132 المالي العام
 
 

  **م طات الوقودعدد 

 7132 المالي العام
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                             
 .والنسبة المتبقية ألنشطة التوليدمن اإلجمالي ألنشطة التوزيع  52.3% *
 محطات غاز طبيعي 2من بينها  **

 م طة .6
 

م طة في  65مقابل 

 7137 المالي العام

 مليون 2.6.1

 لتر

 

سنوي  انخفاو

 %3بمعدل 

 

 مليون 2..72
 / ساعة اتو كيلو

 

 سنوي نمو 

 %6بمعدل 

 مليار  6.1

 متر مكعب

 

 سنوي نمو 

 %71بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 
  %7٨.3 –ملكية شركة القلعة 

 

 8142مليون جنيه خالل عام  111.1لتبلغ  %411بمعدل سنو   توازننمو إيرادات 

شركة  إيرادات بلغت. وقد 8142خالل عام  وإنتاج إيكاروبفض  المساهمة القوية لشركتي  والتشغيلي المالي الصعيدين على اقويً  أداءً  توازن شركة حققت

 واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح. وارتفعت أيًضا %411، وهو نمو سنو  بمعدل 8142مليون جنيه خالل عام  111.1توازن 

مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها  32ردًا بلغت اإليرادات مليون جنيه خالل نفس الفترة. وخالل الربع األخير منف 8.3.لتبلغ  %483بنسبة  واالستهالك

مليون جنيه خالل نفس الفترة، نظًرا  48.4، غير أن الشركة سجلت خسائر تشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة 21%

 .شركة إنتاجمن جانب  عليها في السوقين المصر  والعمانيالمتعاقد المشروعات وتسليم  النتهاء

 اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 التشغيلية األرباح
 )مليون جنيه(

     
 وخاصة البديلة الطاقة حلول علىنظًرا لزيادة اإلقبال  %5.وهو نمو سنو  بمعدل  8142 عام خالل جنيه مليون 822.1 إيكارو شركة إيرادات بلغت

 تحرير أعقبت التي التضخم موجة ظ  في األسعار زيادة تمرير على الشركة قدرة إلى باإلمضافة ،(Biomass) الزراعية المخلفات من المشتق الوقود

وهو نمو بمعدل  مليون جنيه 13.3وبلغت األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  .الطاقة دعم وتخفيض الصر  سعر

 البدي  الوقود مبيعات تراجعت حين في ،8142 عام خالل طنألف  ..811لتبلغ  الزراعية المخلفاتتضاعفت مبيعات خالل نفس الفترة، حيث  25%

 8142أحد تعاقدات الشركة خالل الربع الثاني من عام  النتهاءنظًرا  الفترة نفس خالل طن ألف 3..2 لتبلغ %2بمعدل سنو   المخلفات من المشتق

 %14 بمعدل سنو  نمو وهو جنيه، مليون 22.4. وخالل الربع األخير منفردًا بلغت اإليرادات ألسمنتا مصانع د منعدالنشاط ب توقفباإلمضافة إلى 

 %3بنسبة ( RDF) المخلفات من المشتق البدي  الوقود مبيعات ونمو %55 سنو  بمعدل الزراعية المخلفات من المشتق الوقود مبيعات ارتفاع بفض 

 وبالتالي دريجيًات الطاقة قطاع تحرير إلى االتجاه مع مصر في االقتصاد  المشهد تحوالت بفض  التحسن هذا يستمر أن اإلدارة وتتوقعخالل نفس الفترة. 

  الشركة ة تستهديوعلى هذه الخلف .الجديدة األسمنت مصانع إلنشاء التراخيص إصدار مواصلة جانب إلى التقليد ، الوقود أسعار في المتوقعة الزيادة

، علًما بأن الشركة قامت بشراء 8143من عام  بدًءا المخلفات من المشتق البدي  الوقودألف طن من  411و 21الذ  يتراوح بين مضاعفة إنتاجها السنو  

 الماكينات والمعدات الجديدة على أن يتم استالمها بنهاية العام الجار .

نشطة الشركة وذلك بفض  المساهمة اإليجابية أل، 8142 عام خالل جنيه مليون 4.3.2لتسج   مرة تقريبًا 48بمعدل  إنتاج مجموعةتضاعفت إيرادات 

مليون جنيه. وبلغت األرباح التشغيلية قب  خصم  1..43علًما بأن مشروعات السوق العماني ساهمت منفردة بمبلغ ، يعمانوال  مصرالسوقين الفي 

، في مضوء المساهمة القوية .814مليون جنيه فقط خالل عام  8.8مقاب   8142مليون جنيه خالل عام  44.5الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

مليون جنيه فقط نظًرا الستكمال  ..83ا في مصر وسلطنة عمان . وخالل الربع األخير منفردًا بلغت إيرادات الشركة عن أنشطته«عمان إنتاج»لشركة 

يمة قالمشروعات المتعاقد عليها في مصر وسلطنة عمان، في حين تكبدت الشركة خسائر تشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك ب

الربع الثالث  خالل «عمان إنتاج»اإلشارة إلى استكمال أول مشروع لشركة . وتجدر التكاليف الثابتة الرتفاعيون جنيه خالل نفس الفترة نتيجة مل 83.2

 ، على أن يبدأ العم  بثاني مشروعاتها فور الحصول على موافقة الحكومة العمانية.8142من عام 

 (RDF)الوقود المشتق من المخلفات توريدات  إجمالي

 (7132 المالي العام)
 
 
 

  الزراعية توريدات المخلفات إجمالي

 (7132 المالي العام)
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 ألف 761.7
 طن

 

 سنوي نمو 

 %311بمعدل 

 

 ألف  ..27
 طن

 

 سنوي انخفاو 

 %2بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 
  %32ملكية شركة القلعة 

 

 8142أبري   في للتكرير المصرية مشروع من %3..3 استكمال

 

 المشروع أرض تسليم تم وقد. أمريكي دوالر مليار 1.3 استثمارية بتكلفة الكبرى القاهرة في متطورة تكرير منشأة إقامة على للتكرير المصرية الشركة تعم 

 األعمال تنفيذ معدل وبلغ ،Mitsui & Co Ltdو GS Engineering & Construction Corp شركتي تحالف العام المقاول إلى 8141 مطلع في بالكام 

 .8142 أبري  في %3..3 اإلنشائية

 

، 8142 أبري وذلك بحلول  ،(دوالر مليار 8.222) عليها المتفق القروض حزمة إجمالي من دوالر مليون 8352 حوالي المستتحوبة القروض إجمالي بلغوقد 

 .8142 عام خالل دوالر مليون 531حوالي  البالغ القروض حزمة من المتبقي الجزء استخدام المنتظر ومن

 

 

 

 موقع مشروع الشركة المصرية للتكرير

 موقع مشروع الشركة المصرية للتكرير

 موقع مشروع الشركة المصرية للتكرير موقع مشروع الشركة المصرية للتكرير

 موقع مشروع الشركة المصرية للتكرير
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 قطاع النقل والدعم اللوجيستي 
 

دعم النق  النهر  والإدارة الموانئ البحرية في مصر ومشروعات مشروعات تضم استثمارات النق  والدعم اللوجيستي 

 .شركة ناي  لوجيستيكسمن خالل  اللوجيستي في مصر وجنوب السودان

 

 والتشغيلي المالي األداء

مليون جنيه خالل عام  411.2مقاب   %42، وهو نمو ستتتتتنو  بمعدل 8142مليون جنيه خالل عام  442.2بلغت إيرادات شتتتتتركة ناي  لوجيستتتتتتيكس 

 تكبدتو ، بفض  زيادة رسوم أنشطة التحمي  والتفريغ إلى جانب ارتفاع المساهمة اإليجابية لمستودع الحاويات الجديد في النوبارية باإلسكندرية..814

 صيانة تكاليف، في ظ  ارتفاع 8142مليون جنيه خالل عام  45.5الشتركة خستائر تشتغيلية قب  خصتم الضترائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة 

ا الشتركة بارجات أستطول  النهر  للنق  السودان جنوب شركة ، باإلمضافة إلى توقف عملياتالتخزين خدماتبعض  بتعهيد الخاصة المصتروفات وأيضتً

نجحت في استتتكمال أعمال الصتتيانة وتشتتغي  أحد البارجات خالل الربع األخير من العام، مما أثمر عن تستتجي  إيرادات بقيمة  األخيرة علًما بأن الشتتركة

ليون جنيه ودون م ..35ألف دوالر خالل نفس الفترة. وخالل الربع األخير منفردًا، بلغت اإليرادات  831ألف دوالر وكذلك أرباح تشغيلية بقيمة  141

. وبلغت الخسائر التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك .814مليون جنيه خالل الربع األخير من عام  35.1تغير ملحوظ مقاب  

س الفترة من العام السابق، مليون جنيه خالل نف 44.2، وهو تحسن ملحوظ مقاب  خسائر تشغيلية بقيمة 8142مليون جنيه خالل الربع األخير من عام  5

وتجدر اإلشارة إلى أن مليون جنيه تحت بند المصروفات العمومية واإلدارية.  1.2حيث تعكس الخسائر التشغيلية تسجي  اتعاب خدمات استشارية بقيمة 

مليون جنيه خالل عام  441.5ت بقيمة قد نجحت في تحقيق إيرادا –تمث  أنشتطة ناي  لوجيستتيكس في مصر  –الشتركة الوطنية القابضتة لوستائ  النق  

مليون جنيه  2.2، ونتج عن ذلك تستتجي  أرباح تشتتغيلية قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك بقيمة %.5بزيادة ستتنوية قدرها  8142

 خالل نفس الفترة.

 

  %72.7 –ملكية شركة القلعة 
 

 8142مليون جنيه خالل عام  442.2لتبلغ  %42إيرادات ناي  لوجيستيكس بمعدل سنو  ارتفاع 

 اإليرادات
 (مليون جنيه) 

 التشغيليةاألرباح 
 (مليون جنيه)

 

  

مقاب   %.ألف طن تقريبًا، وهو نمو سنو  بمعدل  381الشحنات المنقولة حجم ، حيث بلغ 8142ارتفاًعا قياسيًا خالل عام  الشحن والتفريغحقق نشاط 

آال  طن من الذرة. وخالل الربع  2خالل الفترة باستثناء  أنشطة الشحن والتفريغغالبية  مث ، علًما بأن الفحم .814ألف طن تقريبًا خالل عام  221

، فيما يعكس نجاح .814ألف طن خالل نفس الفترة من عام  433ألف طن مقاب   818ليبلغ  %85األخير منفردًا ارتفع حجم النشاط بمعدل سنو  

أعمال  وقد رصدت الشركة نموالتحمي  والتفريغ. ومعدات ات بارجالالشركة في تعزيز األداء التشغيلي عبر تنفيذ أعمال الصيانة المخططة ألسطول 

مليون جنيه خالل الربع األخير  2.1، حيث حقق إيرادات بقيمة .814 أغسطس في هالذ  تم إطالق باإلسكندرية النوبارية في الجديد الحاويات مستودع
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

اعتباًرا من المبردة ، بفض  تقديم خدمة الحاويات مليون جنيه 3ي والذ  يبلغ حوال الربع سنو  متوسط اإليرادمضعف ، وهو أعلى من 8142ام من ع

 .8142أكتوبر 

 

الشاحنات، بوقد نجحت الشركة خالل األشهر األخيرة في توظيف الطلب المتنامي على خدمات النق  النهر  باعتبارها من البدائ  األق  تكلفة عن النق  

فاقية لنق  ات خطة الحكومة لتحرير أستتتتعار الطاقة. وعلى هذه الخلفية قامت ناي  لوجيستتتتتيكس بتوقيعأستتتتعار النق  بالشتتتتاحنات في إطار نظًرا الرتفاع 

. وفي 8142ف الثاني من عام الحبوب إلى صتتوامع الشتتركة العامة للصتتوامع والتخزين، والتي تم بمقتضتتاها تنفيذ عددي من عمليات الشتتحن خالل النصتت

 ستتتودعم شتتاءإلن الالزم خطة الشتتركة لخفض المصتتروفات عبر تقليص االعتماد على تعهيد خدمات التخزين، نجحت الشتتركة في تأمين التموي مضتتوء 

على أن يتم تشغيله مطلع  األعمال اإلنشائية مؤخًراحيث بدأت ألف طن،  481و 411بطاقة استتيعابية تتراوح بين  النوباريةداخ  ميناء  الحبوب تخزين

 ستغاللال والسلع الحبوب تجارة في المتخصصة العالمية الشركات كبرى من واحدة مع بالتعاقد الخاصة النهائية المراح  الشركة بلغت كما .8143عام 

وتعكف الشتتركة على تعزيز األنشتتطة التشتتغيلية وتنمية اإليرادات عبر تنويع الخدمات المقدمة وطرح باقة متكاملة من حلول  .الجديد التخزين مستتتودع

تفاع والتخزين وتعزيز االستتتفادة من االرالنق  والدعم اللوجيستتتي، وذلك بالتواز  مع تنمية عمليات الشتتركة من خالل التوستتع بأنشتتطة النق  والمناولة 

 المرتقب بالطلب على خدمات النق  النهر .

 نشاط الت ميل والتفريغ

 (7132 المالي العام)
 
 
 

 

  

.71 
 ألف طن

 

سنوي بمعدل نمو 

7% 

 

النوبارية ميناء في ال اويات مستودع النوبارية في ال اويات مستودع   أنشطة مناولة وتخزين الف م على أرو شركة نايل لوجيستيكس 
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

 التعدين قطاع 
 

 شركة وعاتمشر مظلتها تحت تضم والتي الجيولوجية، والخدمات للتعدين أسيك شركة التعدين قطاع استثمارات تضم

ة العازل روك للمواد جالس وشركة والكيماويات، الكربونات لتصنيع أسكوم وشركة ،(المحاجر إدارة نشاط) أسكوم

  التي يتم تجميع حصتها من األرباح / الخسائر باستخدام أسلوب حقوق الملكية. ميتالز بريشيوس أسكوم وشركة

 

 والتشغيلي المالي األداء

 
العمالت الشركة بعائدات  ارتفاعبفض   %82 بمعدل ستنو هو نمو و ،8142عام  خالل جنيه مليون 351.8 أستكومالمجمعة لشتركة  يراداتاإل بلغت

 مصتتتر.ي فالمحاجر  التشتتتغيلي ألنشتتتطةتحستتتن األداء ، باإلمضتتتافة إلى تعويم الجنيه المصتتتر  عقبلشتتتركات التابعة لاألجنبية وزيادة القدرة التنافستتتية 

 وهو ،8142عام  خالل جنيه مليون 431.1 لتبلغ %882 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية األرباح وارتفعت

ً  يعكس ما بنسبة ، وهو انخفاض سنو  مليون جنيه 833.8اإليرادات  بلغت، وخالل الربع األخير منفردًا. الصر  سعر لتحرير اإليجابي المردود أيضا

 واإلهالك والفوائد الضتتترائب خصتتتم قب  تشتتتغيلية، غير أن األرباح الاألستتتواق اإلقليميةمصتتتر و نشتتتاط إدارة المحاجر في لتراجع مستتتاهمة نظًرا 2٪

 .الفترة نفس خالل مليون جنيه 83.2 لتبلغ ٪3 بمعدلسنويًا  سجلت ارتفاًعا واالستهالك

 

 
  %56.2 –ملكية شركة القلعة 

 

 خالل جنيه مليون 351.8 لتبلغ %882 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية أسكومنموأرباح 

 8142عام 

 اإليرادات
 )مليون جنيه(

 األرباح التشغيلية
 )مليون جنيه(
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 األخيرالربع  (ذلك غير إلى يشير ما بخال  جنيه مليون)

7137 
 األخيرالربع 

7132 
 المالي العام التغيير )%(

7137 
 المالي العام

7132 
 التغيير )%(

 (%3) 42.5 43.4 %42 ..1 3.3 أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | األرباح التشغيلية قبل خصم 

 )مليون دوالر أمريكي( الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
4.4 4.8 3% 1.8 5.4 88% 

 %41 2.. 5.3 %.3 8.1 4.2 جالس روك | اإليرادات )مليون دوالر أمريكي(

جالس روك | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك )مليون دوالر أمريكي(
(1.4) - - (4) (1..) (14%) 

 %48 142.5 325 %5 33.4 411.4 نشاط إدارة الم اجر في مصر | اإليرادات 

نشاط إدارة الم اجر في مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
8.. (8.2) - 41.8 8..4 21% 

 (%34) 2..41 453.2 (%28) 45.2 55.3 نشاط إدارة الم اجر خارج مصر | اإليرادات 

نشاط إدارة الم اجر خارج مصر | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
4.8 (5.1) - 45.2 (1.3) - 
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

مليون  43.4مقاب   %3 قدره سنو  انخفاض وهو ،8142 عام خالل دوالر مليون 42.5 والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم شركة إيرادات بلغت

في نفس الفترة. وخالل الربع األخير منفردًا بلغت اإليرادات ألف طن  8.1.4 لتبلغ %5بمعدل سنو   الشركة مبيعات لتراجع نظًرا .814دوالر في عام 

كس المردود اإليجابي لنمو خالل نفس الفترة. وقد انع %44بفض  ارتفاع مبيعات الشركة بمعدل سنو   %42مليون دوالر بزيادة سنوية قدرها  ..1

)زيادة سنوية  8142مليون دوالر خالل عام  5.4مبيعات التصدير في تسجي  أرباح تشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بقيمة 

 (.%3مليون دوالر خالل الربع األخير منفردًا )زيادة سنوية بأكثر من  4.8(، و%88تتجاوز 

 

بفض  تحسن القدرة التنافسية لصادرات  ،8142 عام خالل دوالر مليون 2.. لتبلغ %41بمعدل سنو   العازلة للمواد روك جالس شركة إيرادات ارتفعت

ألف طن خالل نفس الفترة. وخالل الربع األخير منفردًا بلغت اإليرادات  2.2لتبلغ  %14، والذ  أثمر بدوره عن نمو المبيعات بمعدل سنو  الشركة

 الخسائر تقليص . وقد انعكس نمو اإليرادات في.814مليون دوالر خالل الربع األخير من عام  4.2مقاب   %.3مليون دوالر بزيادة سنوية قدرها  8.1

، مع خروج الشركة من حيز 8142عام مليون دوالر في  ..1لتبلغ  ٪14 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية

 .منفردًا األخيرالربع  الخسائر التشغيلية خالل

 

مليون جنيه  325مقاب   %48 سنو  بمعدل، وهو نمو 8142 عام خالل جنيه مليون 142.5 المصري السوق في الم اجر إدارة نشاط إيرادات بلغت

خالل نفس الفترة، حيث يرجع نمو اإليرادات إلى قيام  مليون طن ...8لتبلغ  ٪.4 بنسبة سنوية قدرها المبيعاتانخفاض  ، وذلك رغم.814خالل عام 

فوائد واإلهالك لالشركة بتمرير زيادات األسعار بعد رفع دعم الطاقة جزئيًا خالل العام. وعلى هذه الخلفية سجلت األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب وا

مليون  33.4، بلغت اإليرادات 8142. وخالل الربع األخير من عام 8142مليون جنيه خالل عام  4..8لتبلغ  %21واالستهالك نمًوا سنويًا بمعدل 

 ليبشك  متكرر وبالتا هناك إلى توقف مصانع األسمنتنظًرا للتحديات األمنية الصعبة بمنطقة سيناء، والتي أدت  %5جنيه، وهو تراجع سنو  بنسبة 

 .خالل نفس الفترة نمليون ط 3.3 إلى ٪3.بمعدل سنو   المبيعات انخفاض

 

  والكيماويات الكربونات لتصنيع أسكوم مبيعات
 (7132 المالي العام)

 
 

 

  مصر في الم اجر إدارة نشاط مبيعات

 (7132 المالي العام)
 
 

 

 

  

ألف  776.3
 طن

 

انخفاو سنوي 

 %5بمعدل 

 

 مليون 77.7
 طن

 

سنوي انخفاو 

 %37بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

 

 والتشغيلي المالي األداء

 القلعة إيرادات إجمالي من %83وبما يعادل ، %1، وهو نمو سنو  بمعدل 8142 عام خالل جنيهار ملي 8.2 القابضة أسيك مجموعة إيرادات بلغت

، إلى جانب نمو إيرادات مصنعي %85، والتي ارتفعت إيراداتها بمعدل سنو  للهندسة أسيك شركةل القو  األداءنفس الفترة. ويعكس نمو اإليرادات  خالل

على التوالي، حيث نجح المصنعين في تجاوز التحديات التشغيلية التي واجهتهما خالل العام. ولم  %5.و %43أسمنت التكام  وزهانة لألسمنت بنسب 

مليار جنيه خالل  4.43مقاب   8142مليار جنيه خالل عام  4.41رادات شركة أسيك لألسمنت، حيث سجلت إيرادات بقيمة على إي املحوظً  ايطرأ تغيرً 

، وهو نمو سنو  بمعدل 8142مليون جنيه خالل عام  384.2وبلغت األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  العام السابق.

يك لألسمنت وأرسكو. وخالل الربع األخير منفردًا سجلت األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد اإليجابية لشركتي أس ض  المساهمةبف 82%

 مليون جنيه. 23.3لتبلغ  %24واإلهالك واالستهالك نمًوا سنويًا بمعدل 

 

  %7..7 –ملكية شركة القلعة 
 

 اإليرادات | أسيك القابضة
 (مليون جنيه) 

 

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

 األسمنت منإنتاج تضم استثمارات قطاع األسمنت واإلنشاءات مجموعة أسيك القابضة، والتي تشم  مشروعات 

ومشروعات اإلنشاءات  ،(زهانةالتكام  / في الجزائر: شركة أسمنت خالل شركة أسيك لألسمنت )في السودان: 

 ومشروعات اإلدارة الهندسية )شركة أسيك للهندسة / شركة أسنبرو(. ،)شركة أرسكو / شركة أسيك للتحكم اآللي(
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 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

  %...5 –أسيك القابضة ملكية 
 

 
 مليون 453.8 لتبلغ %35 سنو  بمعدل واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب  التشغيلية لألسمنت أسيكنمو أرباح 

 8142 عام خالل جنيه

 اإليرادات | أسيك لألسمنت
 (جنيهمليون ) 

 األرباح التشغيلية | أسيك لألسمنت
 (مليون جنيه)

  
 

 قب  التشتتغيلية األرباح ارتفعت. و%3 انخفاض ستتنو  طفيف بنستتبةوهو  ،8142 عام خالل جنيهار ملي 4.41 لألسةةمنت أسةةيك شةةركة إيرادات بلغت

 اإليجابي المردودذلك  يعكس، حيث الفترة نفس خالل جنيه مليون 453.8 لتبلغ %35 ستتنو  بمعدل واالستتتهالك واإلهالك والفوائد الضتترائب خصتتم

مليون  823.2لتبلغ  %42في الستودان. وخالل الربع األخير منفردًا، تراجعت اإليرادات بمعدل سنو   التكام  أستمنت مصتنعاألرباح التشتغيلية ب لنمو

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  2قاب  خستتتتتائر تشتتتتتغيلية بقيمة مليون جنيه م 23.3جنيه، بينما ارتفعت األرباح التشتتتتتغيلية بشتتتتتك  ملحوظ لتبلغ 

 السابق.

أستتعار زيادة و نتاجاإل حجم ارتفاعبفضتت   %85 بمعدل ستتنو  نمو وهو ،8142 عام خالل جنيه ارملي 4.44 التكامل أسةةمنت مصةةنع إيرادات بلغت

ليعوض  %81تقريبًا، علًما بأن الربع األخير شتتتتهد ارتفاع حجم اإلنتاج بنستتتتبة ألف طن  211ليبلغ  %1البيع، حيث ارتفع حجم اإلنتاج بمعدل ستتتتنو  

 االستتتتهالكو واإلهالك والفوائد الضتتترائب خصتتتم قب  التشتتتغيلية األرباح ارتفعت الخلفية هذه وعلى. الذ  ستتتجله في بداية العام ملحوظال بذلك التراجع

مليون جنيه من األرباح التشتتغيلية خالل الربع األخير منفردًا. ويرجع الفضتت  في  38.3مليون جنيه، حيث تم تستتجي   432لتبلغ  %442بمعدل ستتنو  

 للكهرباء وميةلقا بالشتتبكة ربطه عن طريق الطاقة من هاحتياجات تأمين بعد لمصتتنعالكفاءة التشتتغيلية ل ارتفاع إلىتحستتن أداء الشتتركة خالل الربع األخير 

استتتفادت  كما العملة، قيمة انخفاض رغمالعام الجار   بداية منذكبيًرا  ارتفاًعا شتتهدت األستتمنت أستتعار أن إلى اإلشتتارة تجدرو .8142 أغستتطس منذ

 الربعبنهاية تقريبًا  طن ألف 8.5حجم اإلنتاج  وقد بلغ .الستتوقية حصتتتهانمو  انعكس علىمن توقف أحد الالعبين الرئيستتيين في الستتودان مما  شتتركةال

 على أن يص  إلى حوالي مليون طن على األق  بنهاية العام. 8142عام  من األول

، حيث نجحت الشركة في التغلب %8انخفاض سنو  طفيف بنسبة وهو  ،8142 عام خالل جنيه مليون 233.3 لألسةمنت زهانة مصةنع إيرادات بلغت

 231 حوالي ليبلغ %45 سنو  بمعدل اإلنتاج حجمالتي واجهتها منذ بداية العام وحتى الربع الثالث، والتي أدت بدورها إلى تراجع  الفنية لتحدياتعلى ا

لتبلغ  %41. وعلى هذه الخلفية تراجعت األرباح التشتغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنو  8142عام  خالل طن ألف

مليون جنيه، وصتتتتاحب ذلك ارتفاع األرباح  843لتبلغ  %5.يون جنيه. وخالل الربع األخير منفردًا ستتتتجلت اإليرادات نمًوا ستتتتنويًا بنستتتتبة مل 422.3

مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك على الرغم من  51.2لتبلغ  %42التشتتتغيليية قب  خصتتتم الضتتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتتهالك بمعدل ستتتنو  

 مقارنًة بالربع األخير من العام السابق. املحوظً  ايرً ألف طن تقريبًا ودون تسجي  تغ 831ر حجم اإلنتاج عند استقرا
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

 

 األخيرالربع  (مصري جنيه مليون --مشروعات أسيك لألسمنت )

7137 
 األخيرالربع 

7132 
التغيير 
)%( 

 العام المالي

7137 
 العام المالي

7132 
التغيير 
)%( 

 %85 2..441 222.2 %43 345.3 8.5.2 التكامل | اإليراداتأسمنت 

أسمنت التكامل | األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 واالستهالك
 %442 432 31.5 مرتفع 38.3 (..45)

 (%8) 233.3 258.2 %5. 843 438.2 *| اإليراداتزهانة لألسمنت 

التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك | األرباح زهانة لألسمنت 

 *واالستهالك
1..1 51.2 42% 433 422.3 (41%) 

 لألسمنت باستخدام أسلوب حقوق الملكية زهانةتقوم الشركة بتجميع حصتها من أرباح / خسائر شركة  * 

 

 

  التكاملجمالي مبيعات األسمنت | إ

 (7132 العام المالي)
 

 
 

 زهانةإجمالي مبيعات األسمنت | 

 (7132العام المالي ) 
 

 
 

 

  

1.٨6 

 مليون طن

 

سنوي بمعدل نمو 

6% 

 

 

1.2. 

 طن مليون

 

سنوي انخفاو 

 %35بمعدل 
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

  %.... –أسيك القابضة ملكية 
 

 

 جنيه مليون 84.5 لتبلغ %51 سنوية بنسبة واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قب التشغيلية  للهندسة أسيكنمو أرباح 

 8142 عام من األخير الربع خالل

 إيرادات | أسيك للهندسة
 (مليون جنيه)

 األرباح التشغيلية | أسيك للهندسة
 (مليون جنيه) 

  
 

 تتقامضتتاها التي اإلدارة أتعاب زيادة بفضت  %85 بمعدل ستنو  نمو وهو ،8142 عام خالل جنيه مليون 221.3 للهندسةةة سةيكأ شةركة إيرادات بلغت

 28.8 لتبلغ %44 ستتنو  بمعدل واالستتتهالك واإلهالك والفوائد الضتترائب خصتتم قب  التشتتغيلية األرباح ارتفاع في اإليرادات نمو انعكسو .الشتتركة

حيث يعكس ذلك مردود مليون جنيه،  883.5لتبلغ  %2. وخالل الربع األخير منفردًا سجلت اإليرادات نمًوا سنويًا بنسبة 8142عام  خالل جنيه مليون

 فضتتالً ، إلنتاجا تعط  لتجنب الفني والدعم الوقائية الصتتيانة أعمال على التركيز عبر الشتتركة أجرتها التي الفنية التحستتيناتزيادة أتعاب اإلدارة وكذلك 

شتتغيلية عت األرباح التفهذه الخلفية ارت. وعلى الشتتركة تديرها التي المشتتروعات بجميع منتظم بشتتك  األستتمنت أفران وتشتتغي  الوقود إمدادات وفرة عن

. وعلى الصتتعيد 8142مليون جنيه خالل الربع األخير من عام  84.5لتبلغ  %51قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك بمعدل ستتنو  

 .%8وهو انخفاض سنو  طفيف بنسبة  ،8142مليون طن خالل عام  44.3 الشركة تديرها التي األسمنت لمصانع اإلجمالية الطاقةالتشغيلي، بلغت 

 مشروعات إنتاج الكلنكر 

 (7132 العام المالي)
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 
  %.... –أسيك القابضة ملكية 

 

 

 8142 عام خالل جنيه مليون 135 لتبلغ %2 سنو  بمعدل أرسكونمو إيرادات 

 أرسكو| اإليرادات 
 (جنيهمليون )

 األرباح التشغيلية | أرسكو
 (مليون جنيه)

 
 

 عليها المتعاقد المشروعات من مجموعة تنفيذ مضوء في %2 بمعدل ستنو  نمو وهو ،8142 عام خالل جنيه مليون 135 أرسةكو شةركة إيرادات بلغت

 هالكواإل والفوائد الضتتتترائب خصتتتتم قب  التشتتتتغيلية األرباح وبلغت .مرتفع ربح بهامش تتميز التي من المصتتتتنعات الحديدية الشتتتتركة أعمال زيادةو

وخالل الربع األخير منفردًا، بلغت  في العام الستتابق. جنيه مليون ..8 قدرها تشتتغيلية خستتائر مقاب  8142خالل عام  جنيه مليون 82.1 واالستتتهالك

 إجمالي بلغمن تنفيذ بعض المشتتروعات المتعاقد عليها ستابقًا. وقد  نظًرا النتهاء الشتتركة %83مليون جنيه، وهو تراجع ستنو  بمعدل  31.4اإليرادات 

 في نجحت الشركة بأن علًما ،مليون جنيه بنهاية العام الستابق 115.5مقاب   8142 ديستمبر نهاية حتى جنيه مليون 453.2 عليها المتعاقد المشتروعات

 .أعمالها محفظة لتنمية خطتها إطار في الجديدة المشروعات من مجموعة على التعاقد

 

 المشروعات المتعاقد على تنفيذها 

  (7132 ديسمبر 13اعتباًرا من ) 
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

%..56 –شركة القلعة ملكية 

 23.5لتبلغ  %143بمعدل سنو  لمجموعة جذور األرباح التشغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  ارتفاع

 8142مليون جنيه خالل عام 

 اإليرادات المجمعة | جذور
 (مليون جنيه) 

 األرباح التشغيلية المجمعة | جذور
 (مليون جنيه)

 
   

ضتعف األداء التشتغيلي بالشركة العربية ل نظًرا %.4وهو تراجع ستنو  بمعدل  ،8142مليون جنيه خالل عام  248.2 مجموعة جذور بلغت إيرادات

بة ستتنوية بنستت ارتفعت األرباح التشتتغيلية قب  خصتتم الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالكوللخدمات والتجارة )ستتلستتلة ستتوبر ماركت مزارع دينا(. 

  مزارع دينا.ب إنتاج الحليب الخامالتشغيلي لنشاط  األداء قوة مؤشرات ، بفض 8142يه خالل عام مليون جن 23.5لتبلغ  143%

األرباح التشتتتتتتغيلية قب  خصتتتتتتم  بلغتفي حين  ،%34مليون جنيه، وهو انخفاض ستتتتتتنو  بمعدل  818.3وخالل الربع األخير منفردًا بلغت اإليرادات 

وتجدر اإلشارة إلى  ..814بمعدل ثالث مرات مقارنًة بنفس الفترة من عام مليون جنيه، وهو نمو سنو   3.1الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 زء منج مع توظيف حصيلة التخارج في تسوية الشتركة العربية للخدمات والتجارة )ستلستلة ستوبر ماركت مزارع دينا(قيام شتركة القلعة بالتخارج من 

 التزامات الشركة مح  التخارج.

 

 األخيرالربع  (ذلك غير إلى يشير ما بخال  جنيه مليون)

7137 
 األخيرالربع 

7132 
التغيير 
)%( 

 المالي العام

7137 
 المالي العام

7132 
التغيير 
)%( 

 %11 13.2. 181.8 %88 ..481 418.8 اإليرادات|  دينا مزارع

 %25 ...41 23.2 (%.) 85.3 82 واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  دينا مزارع

 %42 ..424 455.3 %42 ..12 ..14 اإليرادات|  األلبان لمنتجات االستثمارية

 الكواإله والفوائد الضرائب قبل التشغيلية األرباح|  األلبان لمنتجات االستثمارية
 (%1.) 3.4 88.2 %15 2.2 5.3 واالستهالك
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 األغذيةقطاع 
 

ضم تحت مظلتها شركة دينا ت والتي( واألغذية الزراعة) مصر في جذور مجموعة األغذية قطاع استثمارات تضم

 تنتجه لذ االمبستر  الحليب تسويق) األلبان لمنتجات االستثمارية والشركةلالستثمارات الزراعية )مزارع دينا( 

 (.دينا مزارع سوبرماركت سلسلة إدارة) والتجارة للخدمات العربية والشركة ،(دينا مزارع



    

21 

 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

  بفضتتتت   %11، وهو نمو ستتتتنو  بمعدل 8142مليون جنيه خالل عام  13.2.أداءها المتميز، حيث بلغت اإليرادات  مزارع ديناواصتتتتلت

بالرغم من انتشتتتتار مرض حمى األبقار نفس الفترة، وذلك ألف طن خالل  22.1ليبلغ  %43بمعدل ستتتتنو  ارتفاع حجم إنتاج الحليب الخام 

لتبلغ  %25ألرباح التشتغيلية قب  خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك بمعدل سنو  ا رتفعت كذلكاومن العام. خالل الربع الثالث 

، علًما على الرغم من ارتفاع أستتتتتتعار األعال  الحيوانية .814مليون جنيه خالل عام  23.2مقاب   8142مليون جنيته خالل عام  ...41

 األعال . وخالل الربع األخير منفردًا بلغت إنتاج تحقيق االكتفاء الذاتي منل تعم  على الحد من تأثير ارتفاع األستتعار من خال الشتتركةبأن 

بة بنس تراجع المبيعات أثرتقليص  في أسعار الحليب الخام ، حيث ساهم ارتفاع%88مليون جنيه، وهو نمو سنو  بمعدل  ..481اإليرادات 

مليون جنيه خالل الربع األخير  85.3الفوائد واإلهالك واالستهالك األرباح التشتغيلية قب  خصتم الضترائب و وبلغت. خالل نفس الفترة 8%

ألف طن  481وقد قامت الشركة بزراعة حوالي  .نًة بنفس الفترة من العام السابقمقار %. ة قدرهاسنوي ، وهو تراجع بنستبة8142من عام 

تقريبًا من احتياجات  %21ألف طن تقريبًتا خالل العتام الستتتتتتابق، وهو ما يكفي لتغطية  21مقتابت   8142من األعال  الحيوانيتة خالل عتام 

اعة األرامضي رقدًما بالتوسع في ز تعكف الشركة حاليًا على المضيكما الشركة، والتي تقوم بتأمين النسبة المتبقية من مصادر محلية أخرى. 

 الذرة.األعال  الحيوانية وخاصة سيالج فدان من  8111بهد  زراعة أكثر من  المستأجرة المتميزة

  مليون جنيه خالل عام  ..424بتستتتتتويق الحليب الذ  تنتجه مزارع دينا. وقد بلغت اإليرادات  الشةةةةةركة االسةةةةةتامارية لمنتجات األلبانتقوم

تراجع حجم المبيعات بمعدل تأثير زيادة أستتتعار البيع ومستتتاهمتها في الحد من ، حيث يعكس ذلك مردود %42 قدرها ةويستتتن بزيادة 8142

األرباح التشتتغيلية قب  خصتتم  تتراجعوألف طن في ظ  التحديات التي واجهتها الشتتركة بستتوق الحليب والعصتتائر.  43ليبلغ  %44ستتنو  

. على خلفية انخفاض حجم المبيعات 8142مليون جنيه خالل عام  3.4لتبلغ  %1.الضتترائب والفوائد واإلهالك واالستتتهالك بمعدل ستتنو  

 ،%41ل سنو  انخفاض المبيعات بمعد رغممليون جنيه  ..12لتبلغ  %42سجلت اإليرادات نمًوا سنويًا بمعدل  وخالل الربع األخير منفردًا

خالل  مليون جنيه 2.2 بلغلت %5 بمعدل سنو األرباح التشتغيلية قب  خصتم الضترائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  وصتاحب ذلك ارتفاع

 .نفس الفترة

 

 مبيعات مزارع دينا    

 (7132 المالي العام)    
  

 
 

  *ديناقطيع مزارع 

 (7132 المالي العامبنهاية )
  

 
 

  مبيعات االستامارية لمنتجات األلبان

 (7132 المالي العام)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .حلوببقرة  21..تشم   * 

طن ألف  6.2٨

 )حليب خام(

 

سنوي بمعدل نمو 

3.% 

 

35.3.7 
 بقرة

 

سنوي بمعدل  انخفاو

1% 

31.17 
 ألف طن

 

سنوي بمعدل انخفاو 

33% 
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 تقرير نتائج األعمال

 7132ديسمبر  13عن الفترة المالية المنتهية في 
 8142مايو  41القاهرة في 

  

 

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

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

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

  ديدهات ويمكن" المستقبلية البيانات" أو" األهدا " تشكل الوثيقة هذه في الواردة المعلومات بعض أن

 ،"يتوقع" ،"ينبغي" ،"يلتمس" ،"سو " ،"ربما" مال تطلعيه مصطل ات استخدام خالل من

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

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

 اطرالمخ بعض على القلعة شركة أداء وي توي. المستقبلية البيانات أو االهدا  هذه مال تعكسها التي

 .والشكوك

 

 

 CCAP.CAكود التداول في البورصة المصرية 

 أرقام عالقات المستامرين

 القامضي عمرو/  األستاذ

 المستثمرين عالقات رئيس

akadi@qalaaholdings.com 

 +81 8 8234 1111:   ت

    :1112 8234 8 81+ 

 درويش تامر/  األستاذ

 المستثمرين عالقات مدير

tdarwish@qalaaholdings.com 

 +81 8 8234 1111:   ت

    :1112 8234 8 81+ 

 

 

 

 هيكل مساهمي شركة القلعة

 (8142 مارس من اعتباًرا)

 
 CCAP.CA المصرية البورصة كود

 4.281.111.111 األسهم عدد

 13..114.232 ممتازة أسهم

 4.142.8.4.354 عادية أسهم

 جنيه مليار 3.4 المدفوع المال رأس

 

٢٤.٤%

٧.٦%
٣.٨% ٢.٩%

٢.٩%

٢.٥%

٢.٤%

٥٣.٧%

CCP EIIC

DH Investors LTD CIB

Hashem Ghoneim Coronation

Olayan Others


